


โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกร อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

โดยใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 การผลิตผักมีความส าคัญทั้งในด้านการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและจ าหน่ายเพ่ือการ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร เพราะเป็นพืชที่มีการบริโภคกันทุกวันและยังเป็นแหล่งให้สารอาหาร 
โดยเฉพาะวิตามิน เกลือแร่ และเยื่อใยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างการของมนุษย์ กลุ่มพืชผั กที่มีการผลิตมาก 
และสามารถเก็บเกี่ยว ได้เร็วคือ กลุ่มพืชผักตระกูลกะหล่ า เช่น คะน้า กะหล่ าปลี กวางตุ้ง บล็อกคอลี่ เป็นต้น 
พืชผักในกลุ่มนี้มีแมลงศัตรูกลุ่มที่สร้างความต้านทานต่อการใช้สารเคมีได้ง่าย เช่น ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก หนอน
กระทู้ผัก เป็นต้น 
  จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางที่มี พ้ืนที่ปลูกผักมาก ประมาณ 5,582 ไร่
โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอสรรพยา ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เป็นกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ านวน 6 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ กลุ่มปลูกผักวัดคงคาราม กลุ่มปลูกผักเขาสรรพยา 
กลุ่มปลูกผักต าบลเขาแก้ว กลุ่มปลูกผักต าบลหาดอาษา และกลุ่มปลูกผักต าบลตลุก สมาชิก 28 ราย หมุนเวียนปลูก
ผักกันตลอดทั้งปี แต่ยังพบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูผักตระกูลกะหล่ า ซึ่งเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูผักนี้ 
กรมวิชาการเกษตรได้วิจัย และพัฒนา ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp. Thai strain ใช้ก าจัดแมลง
ศัตรูพืชโดยเฉพาะกลุ่มหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก ตัวอ่อนแมลงนูนหลวง ตัวอ่อนด้วงหมัดผัก  
ตัวอ่อนด้วงกุหลาบ และอ่ืนๆ อีกหลายชนิด และได้น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้
ในพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
รวมทัง้เกษตรกรไดผ้ลผลิตที่ปลอดภัยต่อตัวเอง ต่อผู้บริโภค และต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือลดต้นทุนด้านการควบคุมแมลงศัตรูผักในการผลิตผักของเกษตรกร อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp. Thai strain ของกรมวิชาการเกษตร 
  2. เพ่ือให้ได้ผลผลิตผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เทศบาลต าบลโพธิ์ พิทักษ์ อ าเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท จ านวน 10 ราย 
 
สถานที่ด าเนินงาน 
  กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพนางด าตก  
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2560 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.60) 
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คณะผู้ด าเนินงาน 
  1. คณะท างานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก
ของเกษตรกร อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 
  2. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
  1. ด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone)         
ซึ่งก าหนดไว้ในรายละเอียดละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยเป็น
การด าเนินโครงการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐมีการปรึกษาหาหรือร่วมวางแผน/การปฏิบัติ การร่วม
ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ให้ความร่วมมือการติดตามประเมินผลโครงการฯตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจในกิจกรรมจากการด าเนินการของภาครัฐ  ตามเอกสารแผนงาน/แผนการ
ปฏิบัติการโครงการฯ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการฯ  
  2. ร้อยละของการลดการใช้สารเคมีจากการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp.  
Thai strain ของกรมวิชาการเกษตร 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการโครงการฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน  ก าหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ 
 

ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถปฏิบัติการโครงการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ (ร้อยละ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางที่มีการผลิตพืชผักมาก โดยในปีพ.ศ.2560 มีพ้ืนที่ปลูกผัก 
5,582 ไร่ พ้ืนที่ปลูกผักส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอสรรพยา 2,862 ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.3 ของพ้ืนที่ปลูกพืชผัก 
ทั้งจังหวัด และไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นแปลงใหญ่ผักในปีพ.ศ.2561 ของจังหวัด 

เกษตรกรปลูกผักส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา กรมส่งเสริมการเกษตร 
ในการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ กลุ่มปลูกผักวัดคงคาราม กลุ่มปลูกผักเขาสรรพยา กลุ่มปลูกผักต าบลเขาแก้ว กลุ่มปลูก
ผักต าบลหาดอาษา และกลุ่มปลูกผักต าบลตลุก สมาชิกรวม 28 ราย มีการสนับสนุนให้ปลูกพืชผักในโรงเรือน 
กันแมลง ขนาด 6 × 20 เมตร จ านวน 37 โรงเรือน โดยมีการปลูกผักหลายชนิด เช่น ผักชี คึ่นฉ่าย คะน้า 
กวางตุ้ง เป็นต้น หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี ในการผลิตผักของเกษตรกรมีการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก  
ทั้งที่เป็นสารเคมี เช่น สตาร์เกิล คาร์โบซัลเฟน อะบาเม็กติน คลอร์ไพริฟอส เซฟวิน เป็นต้น และสารชีวภัณฑ์
หลากหลายชนิด เช่น เชื้อราไตโคเดอร์มา เชื้อราบิวาเรีย  เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส รวมถึงการใช้ 
น้ าส้มควันไม้ การใช้พืชผักและพืชสมุนไพรหมักกับกากน้ าตาล เป็นต้น แต่ยังประสบปัญหาการระบาดของ 
ด้วงหมัดผัก และหนอนกระทู้ผักซึ่งเป็นแมลงศัตรูส าคัญในการปลูกผักตระกูลกะหล่ า 2 ชนิด คือ ผักคะน้าและ
ผักกวางตุ้ง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูผักทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
จึงได้จัดท าโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกร
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู ซึ่งเป็นโครงการ
แบบบูรณาการที่มีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ส านักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท และส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ จ านวน 10 ราย มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทาง
ในการแก้ไข รวมถึงการลงมือปฏิบัติโดยการน าผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้
แก้ไขปัญหาแมลงศัตรูในการผลิตผักของเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานพบว่า เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย (Steinernema sp. Thai strain) 
สามารถใช้ก าจัดแมลงศัตรูผักได้ เกษตรกรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ เป็นโครงการที่ตรงกับ
ความต้องการ และพึงพอใจกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 70 มีความพึงพอใจที่ไม่ต้องใช้
สารเคมีในการผลิตผัก และเกษตรกระร้อยละ 40 มีความพึงพอใจมากและอีกร้อยละ 60พึงพอใจที่ลดต้นทุนการ
ผลิตโดยต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักที่ลดลงของเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 26.5 
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กรอบแนวคิด 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เป็นโครงการที่น างานวิจัยของ
กรมวิชาการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับเกษตรกร ซึ่งโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก 
ของเกษตรกรอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืชผัก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข รวมถึงการลงมือปฏิบัติโดยการน าผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยของ  
กรมวิชาการเกษตร ไปใช้แก้ไขปัญหาแมลงศัตรูในการผลิตผักของเกษตรกร 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดต้นทุนด้านการควบคุมแมลงศัตรูผักในการผลิตผักของเกษตรกรอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
โดยใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp. Thai strain ของกรมวิชาการเกษตร 
 2. เพ่ือให้ได้ผลผลิตผักที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 1. เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชในการผลิตผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ได้แนวทางการผลิตผักคุณภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดชัยนาท และเกษตรกรทั่วไป 

วิธีการด าเนินโครงการ 
 ด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone) ซึ่งก าหนดไว้ใน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยเป็นการด าเนินโครงการมี
ส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ มีการปรึกษาหาหรือร่วมวางแผน/การปฏิบัติ การร่วมด าเนินกิจกรรม
โครงการฯ ให้ความร่วมมือการติดตามประเมินผลโครงการฯ ตลอดจนกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มี
บทบาทในการตัดสินใจในกิจกรรมจากการด าเนินการของภาครัฐ ตามเอกสารแผนงาน/แผนการปฏิบัติการ
โครงการฯ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการฯ  
 2. ร้อยละของการลดการใช้สารเคมีจากการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp. Thai strain
ของกรมวิชาการเกษตร 
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ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติการโครงการฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน  ก าหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ 

ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถปฏิบัติการโครงการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการโครงการ (ร้อยละ) 

65 70 75 80 85 

1       
2       
3       
4       
5          

ตัวชี้ วัดที่ 2 ร้อยละของต้นทุนในการผลิตที่ลดลงเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง
Steinernema sp. Thai strain ของกรมวิชาการเกษตร 
เกณฑ์การให้คะแนน  ก าหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากร้อยละของต้นทุน
ในการผลิตที่ลดลงเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp. Thai strain ของ 
กรมวิชาการเกษตร 

ระดับคะแนน 
ต้นทุนการผลิตทีล่ดลงหลังใช้ไส้เดอืนฝอยก าจัดแมลง Steinernema sp. Thai strain 

ของกรมวิชาการเกษตร 

5 10 15 20 25 

1       
2       
3       
4       
5          

 

แผนการปฏิบัติงานของโครงการ มีดังนี ้
1. การประสานงานและแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เก่ียวข้องทั้ง 3 กลุ่ม 
2. จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 1 เพ่ือก าหนดให้มีช่องทาง/กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน 3 ช่องทาง คือ การประชุมคณะท างาน การระดมความคิดเห็น และแบบสอบถาม 
3. ให้ความรู้/วิธีการใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
4. ติดตามแปลงต้นแบบและเก็บข้อมูล 
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5.รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยประชาชนมีส่วนร่วม/สื่อสารให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรในพื้นที ่

6. จัดท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารรับทราบ/จัดท ารายงานโครงการฯ รอบ 6  9 และ 
12 เดือน 

7. จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน 
8. ส ารวจความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการโครงการฯ/วัดผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
9.จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 3 จัดให้มีการเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานให้คณะท างานภาคประชาชน 

และสื่อสารให้ประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทราบ 
10. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารรับทราบ 

ผลการด าเนินงาน 
1. การประสานงานและแต่งตั้งคณะท างาน (เอกสารผนวก 1) 

ได้ประสานงาน และมีค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ 9/2560 ลงวันที่  
๓๐ มกราคม 25๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกร อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืชผัก โดยมีผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5 เป็นที่ปรึกษาคณะท า งาน  
มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (ภาคกลาง) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตที่ 5 เป็นประธานคณะท างาน คณะท างาน 9 ท่าน ประกอบด้วย ข้าราชการจากส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 จ านวน 5 ท่าน จากส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 1 ท่าน จากส านักงานเกษตรอ าเภอสรรพยา 
จ านวน 1 ท่าน และผู้แทนเกษตรกรปลูกผัก จ านวน 2 ท่าน ท าหน้าที่ จัดท ากรอบแนวทาง จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
รายงานให้ผู้บริหารทราบ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จัดท ารายงานสรุปผลและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง และจัดท า
แนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 
2560 เสนอต่อผู้บริหารส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  

2. ประชุมคณะท างานครั้งที่ 1 (เอกสารผนวก 4) 
ประชุมคณะท างานครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร

เอนกประสงค์ 2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
มีผู้มาประชุม 9 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมอีก 2 ท่าน รวม 11 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงโครงการ
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และจัดท าแนวทางการแก้ไขโดยการ
จัดท าแปลงต้นแบบในการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการก าจัดแมลงศัตรูผัก  รวมถึงการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ  
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3. การให้ความรู้/วิธีการใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ประธานมอบให้นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ ให้ความรู้ วิธีการ

ผลิต และวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชผัก แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบ
ให้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์  ซึ่งได้ด าเนินการ
อบรมแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 จ านวน 26 ราย และได้มอบให้ นางอรัญญา ภู่วิไล นักวิชาการเกษตร
ช านาญการพิเศษ นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเกษร แช่มชื่น 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นผู้ประสานงานคณะท างาน และ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ 

4. การติดตามแปลงต้นแบบและการเก็บข้อมูล 
คัดเลือกเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์อ าเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท เพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบ จ านวน 10 ราย ดังนี้ 
 

1) นายฉวี ใส้พงษ ์ที่อยู่ 346 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
2) นายนเร หอมเนียม ที่อยู่ 349 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
3) นางสุจินต์ ทองเสวก ที่อยู่ 348/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
4) นางเกสร ค าภา ที่อยู่ 219/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
5) นางอุบล บัวหอม ที่อยู่ 333/2 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
6) นายนิคม ชูเมือง ที่อยู่ 349/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
7) นางประพิศ เกิดนิมิต ที่อยู่ 335/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
8) นางร าเพย อ่อนเทียน ที่อยู่ 222 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
9) นายกริช นุตรินทร์ ที่อยู่ 71/3 หมู่ 7 ต าบลตลุก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
10) นางล าเจียก จันทร์ฤทธิ์ ที่อยู่ 71/1 หมู่ 7 ต าบลตลุก อ าแภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นายฉวี  ใส้พงษ์ 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ บ้านเลขท่ี 346 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
   พิกัด  47P x = 637905   y = 11667877 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (2 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. ต้นหอม  4. คื่นฉ่าย  
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนกระทู้ผัก  2. หนอนคืบ  
6. การระบาดของแมลง  ปานกลาง (40-60%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมี คาร์โปซันแฟน 
          - เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส ทูริงเจนซิส  (บีที) 
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก ผัก ผลไม้ 
8. รายได้  - (ผลผลิตเสียหาย จากน้ าฝนเพราะหลังคาโรงเรือนปลูกพืชช ารุด) 
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นายนเร  หอมเนียม 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ  บ้านเลขท่ี 349 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
     พิกัด  47P x = 637231   y = 1667296 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (2 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. ผักกาดหอม  4. พืชตระกูลแตง (เมล่อน) 
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนกระทู้ผัก  2. หนอนคืบ 3. หนอนใยผัก  

       4. หนอนคืบ 5. ด้วงหมัดผัก 6. เพลี้ยไฟ 7. ไรแดง  
       8. แมลงหวี่ขาว   

6. การระบาดของแมลง  น้อย (ต่ ากว่า 30%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมี 1. คลอไพริฟอส  2. อะบาเม็กติน 
          - สารชีวภัณฑ์  1. บีที 2. บิวเวอเรีย 3. เมตาไรเซียม 4. ไตรโคเดอร์ม่า 
          - น้ าหมัก พืช 
8. รายได้ - (ปีนี้ปลูกเมล่อนอย่างเดียว และไม่ได้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย) 

 

  



9 
 

ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นางสุจินต์  ทองเสวก 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ บ้านเลขท่ี 348/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
    พิกัด 47P x = 638098   y = 1667957 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (2 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. ผักชี 
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนกระทู้หอม  2. หนอนใยผัก 3. ด้วงหมัดผัก  
                                                           4. เพลี้ยไฟ 5. ไรแดง       
6. การระบาดของแมลง  ปานกลาง (40% - 60%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า 
          - สารชีวภัณฑ์  1. บีที 2. ไตรโคเดอร์มา 
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก ผัก 
          - น้ าส้มควันไม้ 
8. ต้นทุนการผลิต      6,700 บาท/ไร่ เป็นต้นทุนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 2,570 บาท/ไร่ 
9. รายได้  9,800 บาท/ไร่ 
10. ผลตอบแทน 3,100 บาท/ไร่  



10 
 

ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นางเกสร  ค าถา 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ บ้านเลขท่ี 219/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
     พิกัด 47P x = 638302   y = 1667449 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (3 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. ผักกาดขาว   
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนคืบ 2. หนอนใยผัก 3. หนอนคืบ 4. เพลี้ยอ่อน  
6. การระบาดของแมลง  ปานกลาง (40% - 60%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมี 1. เซฟวิน 2. อะบาเม็กติน 
          - สารชีวภัณฑ์  1. บีที 2. ไตรโคเดอร์มา 
8. รายได้ - (ผลผลิตเสียหาย จากน้ าฝนเพราะหลังคาโรงเรือนปลูกพืชช ารุด) 
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นางอุบล  บัวหอม 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ บ้านเลขท่ี 333/2 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
    พิกัด 47P x = 637861   y = 1667958 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (2 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. คื่นฉ่าย  4. มะเขือเทศ 
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนใยผัก 2. ด้วงหมัดผัก 3. เพลี้ยอ่อน   
6. การระบาดของแมลง  ปานกลาง (40% - 60%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมีอะบาแม็กติน 
          - เชื้อบีที  
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก พืช 
8. ต้นทุนการผลิต        7,800 บาท/ไร่ เป็นต้นทุนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 2,690 บาท/ไร่ 
9. รายได้  13,700 บาท/ไร่ 
10. ผลตอบแทน   5,900 บาท/ไร่ 
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นายนิคม  ชูเมือง 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ  บ้านเลขท่ี 349/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
      พิกัด  47P x = 637990   y = 1667961 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (3 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. กวางตุ้ง  2. ผักกาดหอม  3. ขึ้นฉ่าย 
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย  1. หนอนกระทู้หอม  2. หนอนกระทู้ผัก  3. หนอนใยผัก 

     4. หนอนคืบ  5. เพลี้ยอ่อน 
6. การระบาดของแมลง  น้อย(ต่ ากว่า 30 %) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมี สตาร์เกิล 
          - สารชีวภัณฑ์  1. บีที 2. บิวเวอเรีย 
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก ผัก ผลไม้ ยาสูบ กากน้ าตาล 
          - น้ าส้มควันไม้ 
8. ต้นทุนการผลิต      5,900 บาท/ไร่ เป็นต้นทุนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 2,520 บาท/ไร่ 
9. รายได้  9,500 บาท/ไร่ 
10. ผลตอบแทน 3,600 บาท/ไร่ 
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นางประพิศ  เกิดนิมิตร 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ บ้านเลขท่ี 335/1 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
    พิกัด  47P x = 637338   y = 1667337 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  0.25 ไร ่
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. ผักชี 4. พริก 5. ผักบุ้งจีน 
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนคืบ 2. หนอนใยผัก 3. ด้วงหมัดผัก 4. แมลงหวี่ขาว 
6. การระบาดของแมลง  ปานกลาง (40% - 60%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมีอะบาเม็กติน 
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก ผลไม้ 
          - น้ าส้มควันไม้ 
8. รายได้  - (ผลผลิตเสียหาย จากน้ าฝน) 
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นางร าเพย อ่อนเทียน 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ  บ้านเลขท่ี 222 หมู่ 2 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
     พิกัด 47P x = 638041  y = 1667905 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (2 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. แตงกวา 2. พืชตระกูลแตง (เมล่อน)   
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนคืบ 2. หนอนใยผัก 3. ด้วงหมัดผัก 
6. การระบาดของแมลง  ปานกลาง (ต่ ากว่า 50-60%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า 
          - สารชีวภัณฑ์  1. บีที 2.บิวเวอร์เรีย 
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก ปุ๋ยขี้ค้างคาว 
          - น้ าส้มควันไม้ 
8. ต้นทุนการผลิต        6,800 บาท/ไร่ เป็นต้นทุนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 2,390 บาท/ไร่ 
9. รายได้  10,500 บาท/ไร่ 
10. ผลตอบแทน   3,700 บาท/ไร่  
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ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นายกริช  นุตรินทร์ 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ บ้านเลขท่ี 71/3 หมู่ 7 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
     พิกัด  47P x = 628405   y = 1682133 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (3 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1. คะน้า 2. กวางตุ้ง  3. ผักบุ้ง  4. ตั้งโอ๋  5. เรดโอ๊ค 
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. หนอนกระทู้ผัก  2. หนอนใยผัก 3. ด้วงหมัดผัก   
6. การระบาดของแมลง  น้อย (ต่ ากว่า 30%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า 
          - เชื้อบีที  
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าหมัก ผัก ผลไม้  
          - น้ าส้มควันไม้ 
8. ต้นทุนการผลิต        7,800 บาท/ไร่ เป็นต้นทุนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก 2,260 บาท/ไร่ 
9. รายได้  10,500 บาท/ไร่ 
10. ผลตอบแทน   2,700 บาท/ไร่ 
 

 

  



16 
 

ข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

 

 
 

1. ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นางล าเจียก จันทร์ฤทธิ์ 
2. ต าแหน่งแปลงต้นแบบ  บ้านเลขท่ี 71/1 หมู่ 7 ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
     พิกัด 47P x = 628256  y = 16823315 
3. ขนาดพื้นที่แปลงต้นแบบ  (1 โรงเรือน) 
4. ชนิดผัก 1.ผักชี 2. คะน้า   
5. ชนิดของแมลงในพื้นที่ก่อนใช้ไส้เดือนฝอย    1. ด้วงหมัดผัก 2. หนอนเจาะใบ   
6. การระบาดของแมลง  น้อย (ต่ ากว่า 30%) 
7. สารก าจัดแมลงท่ีใช้ประจ า  - สารเคมีอะบาเม็กติน 
          - เชื้อบีที  
          - ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
          - น้ าส้มควันไม้ 
8. รายได้  - (ผลผลิตเสียหาย จากน้ าฝนเพราะหลังคาโรงเรือนปลูกพืชช ารุด) 
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5. การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยประชาชนมีส่วนร่วม/สื่อสารให้ประชาชน และกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนกับ
เกษตรกรในพื้นที่ 

ในการประชุมคณะท างานทั้งที่หน่วยงานและในพ้ืนที่  ได้มีการรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

5.1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2560 คณะท างานได้มีการตอบ 
ข้อซักถาม ดังนี้ 
  1) นายนเร หอมเนียม รองประธานกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สอบถามเรื่องการเก็บข้อมูล 
  2) นางปริสา จีราพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
ได้เสนอให้มีจัดอบรมถ่ายทอดความรู้/วิธีการใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ที่ต้องการองค์ความรู้ได้เข้ามาเรียนรู้ เนื่องจากทางส านักงานเกษตรจังหวัดมีงบประมาณส าหรับการศึกษา ดูงาน
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ 

 3) นายนิคม ชูเมือง ประธานกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์อ าเภอ 
สรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้สอบถามถึงกระบวนการการผลิตในส่วนของงบประมาณและต้นทุนการผลิต เนื่องจาก
ทางกลุ่มยังไม่มีความช านาญในการผลิต เพ่ือน าไปประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้ ไส้เดือนฝอย 
ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักต่อไป 

คณะท างานได้ชี้แจง ดังนี้ 
1) เรื่องการเก็บข้อมูล ขอให้เกษตรกรท าการเก็บข้อมูลในการปฏิบัติของวิธีเกษตร และวิธีที่

น าเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนฝอยไปใช้ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต 
2) เรื่องการศึกษาดูงาน หากหน่วยงานใดมีความสนใจในการน ากลุ่มเกษตรกรเข้ารับการ

ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน ประธานคณะท างานได้แนะน า ให้เข้าศึกษาดูงานได้ที่กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ 
เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จะเป็นการขยายผลการด าเนินงานของโครงการฯ และ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเขตที่ 5 จะเป็นพ่ีเลี้ยงให้ทางกลุ่มผู้ผลิตผักในการถ่ายทอดความรู้ สามารถติดต่อ
ประสานงานไดท้ีส่ านักวิจัยและพัฒนาการเขตที่ 5 

3) เรื่องต้นทุนการผลิต นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ ได้ชี้แจงต้นทุนการผลิตไส้เดือนฝอย  
1 กระปุก มีต้นทุนค่าวัสดุประมาณ 5 บาท ไม่รวมค่าไฟฟ้า และในระหว่างระยะเวลาด าเนินโครงการส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ยังคงสนับสนุนเรื่องหัวเชื้อในการผลิตไส้เดือนฝอย แต่ถ้าสิ้นสุดโครงการฯ สามารถ
สั่งซื้อได้ที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ให้ราคาหัวเชื้อ 20 บาท สามารถผลิตขยายได้ ๒๐ กระปุก 

5.2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะท างานได้มีการตอบข้อ
ซักถาม ความกังวลในประสิทธิภาพ ปัญหาในการผลิต และอันตรายของไส้เดือนฝอยที่มีต่อมนุษย์ และหารือเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยของกลุ่มในอนาคต  ดังนี้ 
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1) ความกังวลของนางร าเพย อ่อนเทียน เกี่ยวกับระยะเวลาการพ่นไส้เดือนฝอยสาย 
พันธุ์ไทยที่ก าหนดไว้ทุก 7 วัน ว่าจะนานเกินไป ซึ่งคณะท างานแนะน าว่า เกษตรกรสามารถเว้นช่วงการพ่น
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยได้ตามค าแนะน า แต่หากพบว่ายังมีด้วงหมัดผักอยู่  ก็ให้พ่นได้ทุก 3 วัน แต่ทั้งนี้ในการ
พ่นแต่ละครั้ง ให้คิดต้นทุนเท่ากับ 50 บาท จึงแนะน าเกษตรกรให้สังเกตการระบาดของด้วงหมัดผักในฤดูปลูก  
ที่ผ่านมา หากไม่มีการระบาดก็ไม่จ าเป็นต้องพ่นทุก 3 วัน 

2) การปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์อ่ืนในระหว่างการเลี้ยงขยายปริมาณไส้เดือนฝอยสาย  
พันธุ์ไทย ให้ระมัดระวังแมลงหวี่ เพราะจะเป็นพาหะในการน าเชื้ออ่ืนมาปนในอาหารที่นึ่งไว้ ดังนั้นก่อนการหยอด
เชื้อให้สังเกตรอบๆ ตัวผู้ปฏิบัติงาน ต้องแน่ใจว่าไม่มีแมลงหวี่เข้ามาในห้อง 

3) ในการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยไว้ใช้เอง เกษตรกรอาจจะทดลองผลิตที่บ้านโดย
การใช้ซึ้งส าหรับนึ่งอาหาร แทนหม้อนึ่ง แต่ควรสังเกตการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์อ่ืนเพราะยังไม่มีการวิจัยว่า
หากใช้ซึ้งนึ่งแทนหม้อนึ่ง ควรใช้เวลานานเท่าไร เพราะระยะเวลาในการนึ่งมีผลกับความสะอาดของอาหารที่ใช้
เลี้ยงไส้เดือนฝอย และบริเวณเลี้ยงเชื้อควรเป็นสถานที่อากาศถ่ายเท สะอาด อาจใช้มุ้งตาข่ายกันแมลงแทนตู้  
mini clean room ที่กรมวิชาการเกษตรแจก เพ่ือทุกครัวเรือนจะได้สามารถผลิตใช้เองได้ และกรมวิชาการเกษตร
ยังคงสนับสนุนหัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยให้กับเกษตรกรต่อไป 

4) กรณีพบปัญหาอาการใบเหลืองของผักที่ปลูกใหม่ของนางร าเพย อ่อนเทียน อาการ
ใบเหลืองของต้นกล้าผักที่พบในโรงเรือน เกิดจากแปลงผักได้รับน้ าฝนมากเกินไปเพราะหลังคาโรงเรือนรั่ว 
ประกอบกับวัสดุปลูกผสมขุยมะพร้าว ท าให้มีความชื้นในวัสดุปลูกมากเกินไป ต้นกล้าผักดูดใช้ธาตุอาหารบางตัว
ไม่ได้ จึงแสดงอาการใบเหลืองตามที่เห็น แนะน าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้พ่นธาตุอาหารเสริมส าหรับพืช 
เช่น ยูนิเลท หรือเฟตริลอน ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือน แล้วจึงเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ 

5) ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อมนุษย์จากการบริโภคผักที่ใช้ไส้เดือนฝอย 
สายพันธุ์ไทย ซึ่งได้ชี้แจงแก่เกษตรกรว่า การออกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร นอกจาก  
จะประเมินในประสิทธิภาพของสารนั้นๆ แล้ว ยังต้องผ่านการประเมินในเรื่องความปลอดภัยต่อมนุษย์  
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย ซึ่งเจ้าของเทคโนโลยีคือ ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ได้ด าเนินการจนผ่านการประเมิน
นั้นแล้ว และไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยนี้ไม่สามารถอาศัยในร่างกายคนเราและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ จึงมีความ
ปลอดภัยที่จะน าผลิตภัณฑ์นี้มาใช้ทดแทนสารเคมีในการผลิตผัก 

6) แผนการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ ไทยของกลุ่ม ยังไม่มีแผนการผลิตที่แน่นอน  
และหากจะท าให้ยั่งยืน ควรท าอย่างไร ซ่ึงที่ประชุมมีข้อคิดเห็นต่างๆ ดังนี้ 

(1) นายนเร หอมเนียม เสนอว่าหลังจากท าแผนการผลิตผักของกลุ่มแล้ว ควร
วางแผนให้สอดคล้องกับการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยด้วย 

(2) นายนิคม ชูเมือง เสนอแนวทางในการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยอย่างยั่งยืน 
เกษตรกรควรสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม อาจมีการรวมเงินลงทุนมาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทย 

(3) นางนิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
(ภาคกลาง) แนะน าควรมีแผนการผลิตในรูปแบบตัวแทนกลุ่ม เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ และตู้ mini clean room 
เน้นในเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือ และการปนเปื้อนจากเชื้ออ่ืน กลุ่มจึงควรคัดเลือกผู้ที่มีฝีมือในการผลิต
ท าหน้าที่ผลิตเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกรในกลุ่มได้ใช้ โดยกลุ่มจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ท าหน้าที่ผลิตเพ่ือที่จะได้มีคนที่มี
ความช านาญในการผลิต เพ่ือแจกจ่ายใช้กันเองภายในกลุ่ม แจกจ่ายให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรใกล้เคียงได้ 
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5.3 การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์  
การประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการ / เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกร อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทโดยใช้ไส้เดือนฝอยในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักให้ประชาชนทั่วไปรับทราบทางเว็บไซต์ของ สวพ.5 
http://www.doa.go.th/oard5/index.php?option=com_content&view=article&id=262:-60-
&catid=88:2016-10-04-07-17-13&Itemid=133  

 

 
 

6. การจัดท ารายงานสรุปผลความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารรับทราบ/จัดท ารายงานโครงการฯ  
รอบ 6 9 และ 12 เดือน (เอกสารผนวก 7  8 และ 9) 

เป็นการรายงานสรุปผลความก้าวหน้าแบบสะสมจนสิ้นสุดโครงการ และจัดท าบันทึกรายงาน
ผู้บริหารไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง คือ รายงานรอบ 6 และ 9 เดือน ส่วนรายงานรอบ 12 เดือน จะท าบันทึกรายงาน
เสนอผู้บริหารไปพร้อมกับการจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารรับทราบ 

7. การจัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงาน (เอกสารผนวก 5) 

จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ กลุ่มผักปลอดภัยจาก
สารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีผู้มาประชุม 8 ท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน รวม 17 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน และ
ติดตามผลการด าเนินงานการใช้สารชีวินทรีย์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลงของเกษตรกรแปลงต้นแบบ  

http://www.doa.go.th/oard5/index.php?option=com_content&view=article&id=262:-60-&catid=88:2016-10-04-07-17-13&Itemid=133
http://www.doa.go.th/oard5/index.php?option=com_content&view=article&id=262:-60-&catid=88:2016-10-04-07-17-13&Itemid=133
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จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่า เกษตรกรพอใจในประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ซึ่งสามารถ
ลดการใช้สารเคมีได้ 

1) นายนิคม ชูเมือง ปลูกผักชนิดต่างๆ ได้แก่ กวางตุ้ง ผักกาดหอม และคื่นช่าย มีศัตรูผักที่พบ 
ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก และหนอนคืบ จากการใช้ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย โดย 
ฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่าผลผลิตมีคุณภาพดี และเกษตรกรเครือข่ายสนใจน าไปใช้ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
พบว่าผลผลิตมีคุณภาพดีและสนใจที่จะผลิตใช้เองด้วย 

2) นายกริช นุตรินทร์ ปลูกผักชนิดต่างๆ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ตั้งโอ๋ และผักสลัด 
 (เรดโอ๊ค) พบแมลงศัตรูผัก ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก และด้วงหมัดผัก การเข้าท าลายของด้วงหมัดผักจะ
ลดลงเมื่อผักมีอายุมากขึ้น จากการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย โดยพ่นลงดินก่อนปลูก และฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ฉีดพ่นพร้อมกันทั้งโรงเรือน อัตราการใช้  10 กล่องต่อน้ า 20 ลิตร พบว่าผลผลิตมีคุณภาพดี 

3) นางร าเพย อ่อนเทียน ปลูกผักชนิดต่างๆ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ต้นหอม และ ผักขม 
พบแมลงศัตรูผัก ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก และด้วงหมัดผัก จากการใช้ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย โดย 
ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน โดยกังวลว่าถ้าเกิน 3 วันแล้ว จะไม่สามารถยับยั้งการระบาดของด้วงหมัดผักในแปลง
ผักกวางตุ้งได้ แต่การฉีดพ่นครั้งหนึ่งจะฉีดพ่นพร้อมกันทั้งโรงเรือน อัตราการใช้ 10 กล่องต่อน้ า 20 ลิตร และจะ
หยุดฉีดพ่นก่อนเก็บเก่ียว เมื่อผักมีอายุตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป พบว่าผลผลิตมีคุณภาพดี แต่กล้าผักที่ปลูกในช่วงฤดูฝน
นี้ พบปัญหาอาการใบเหลืองของต้นกล้าผักท่ีปลูกใหม่ 

4) นางสุจินต์ ทองเสวก ปลูกผักชนิดต่างๆ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง และคื่นช่าย พบแมลงศัตรูผัก 
ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก และด้วงหมัดผัก จากการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย พบว่าผลผลิตมีคุณภาพดี  

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแบบสอบถามที่จะใช้ส ารวจความพึงพอใจของการมีส่วนร่วม เรื่อง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักของจังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช
ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคม 2560 

8. การส ารวจความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการโครงการฯ/วัดผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ (เอกสารผนวก 10) 

ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 ได้ส ารวจ สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่ 
เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จ านวน 10 ราย พบว่า เกษตรกรที่ให้ข้อมูลมีสัดส่วน
เป็นเพศชายและหญิงเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ปลูกผักมากกว่า 
1 ปี บางคนมีประสบการณ์ 6-7 ปีแล้ว ลักษณะพ้ืนที่ปลูก มี 4 ราย ปลูกในโรงเรือนกันแมลง อีก 6 รายปลูกใน
พ้ืนที่โล่ง ชนิดผักที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ พริก ผักชี คึ่นฉ่าย คะน้า กวางตุ้ง ปลูกหมุนเวียนกัน ระดับความพึงพอใจ
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่  ระดับมาก ระดับพอใจ ระดับพอใจน้อย ระดับไม่พอใจ และระดับไม่พอใจมาก 
รายละเอียดในแต่ละหัวข้อ สรุปดั้งนี้ 

1. ด้านกระบวนการในการให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้ความรู้และบริการ 
ที่เป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน เกษตรกรร้อยละ 60 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 40 มีระดับความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เกษตรกรร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 20 มีระดับความพึงพอใจ  เจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
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และข้อเสนอแนะของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 60 มีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 40 มีระดับ  
ความพึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจจากโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักของเกษตรกร อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยใช้ไส้เดือนฝอยในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก พบว่า เกษตรกรทุกรายเห็นว่าเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการที่ส ามารถแก้ไข
ปัญหาการระบาดของด้วงหมัดกระโดดได้ เกษตรกรร้อยละ 90 พอใจเทคโนโลยีที่ใช้ เกษตรกรร้อยละ 80  
พึงพอใจในปริมาณและคุณภาพของผักที่ปลูก เกษตรกรร้อยละ 40 พึงพอใจมาที่ลดต้นทุนการผลิตได้ ส่วนอีก  
ร้อยละ 60 พึงพอใจ เกษตรกรร้อยละ 70 พึงพอใจที่ไม่ต้องใช้สารเคมี เกษตรกรร้อยละ 50 พอใจในสุขภาพที่ดี
ของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม 

9.การจัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 3  จัดให้มีการเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานให้คณะท างาน 
ภาคประชาชน และสื่อสารให้ประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทราบ (เอกสารผนวก 6) 

จัดประชุมคณะท างานครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ กลุ่มผักปลอดภัยจาก
สารพิษ เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีผู้มาประชุม  
7 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน รวม 15 ท่าน ในการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในปีต่อไป สรุปได้ดังนี้ 

1) ภาพรวมการผลิตผักของกลุ่ม 
นายนิคม ชูเมือง ประธานกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ ได้สรุปผล

การด าเนินงานของกลุ่มให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม 
และมีการสร้างมินิคลีนรูม (mini clean room) ใช้ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย โดยเมื่อประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา
กลุ่มได้ผลิตผักส่งบริษัทฟู้ดวิว ต่อมามีปัญหาด้วงหมัดผักในการผลิตผักกวางตุ้ง และคะน้า โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จนกระทั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5 ได้เข้ามาแนะน า  
และจัดอบรมการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และสอนให้ผลิตใช้ เอง จนสามารถแก้ปัญหาแมลงศัตรูชนิดนี้ได้ 
ปัจจุบันมีสมาชิกใช้อยู่ 10 ราย และทางกลุ่มมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรปลูกผักอ่ืนในจังหวัดชัยนาท เข้ามา
เรียนรู้การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ณ ที่ท าการกลุ่มแห่งนี้ ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มผักวัดคงคาราม 
เกษตรกรกลุ่มผักเขาแก้ว เกษตรกรกลุ่มผักสรรพยา เกษตรกรกลุ่มผักต าบลหาดอาษา เกษตรกรกลุ่มผัก 
ต าบลตลุก เกษตรกรปลูกผักในอ าเภอมโนรมย์ นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดชัยนาทใน
โครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ให้สร้างโรงคัดบรรจุผักไว้ที่กลุ่ม 
สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2560 และกลุ่มได้มีการพดูคุยว่า จะผลักดันการปลูกผักของกลุ่มเข้าสู่มาตรฐาน 
GMP จึงขอสมัครเพ่ือรับการตรวจรับรองจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ผลการตรวจพบว่า จะต้องมี
การแก้ไขอีกหลายอย่างเพ่ือให้ตรงตามมาตรฐาน เช่น พ้ืน ประตู ห้องสุขา เป็นต้น ซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายให้
จัดท าโครงการ 9102 ทางกลุ่มก็จะด าเนินการของบประมาณมาใช้ในส่วนนี้ และจะเพ่ิมห้องตรวจสารพิษตกค้าง
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ด้วย โดยจังหวัดชัยนาทมี 2 กลุ่มที่ได้รับงบประมาณส่วนนี้ คือ กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบล 
โพธิ์พิทักษ์อ าเภอสรรพยา และกลุ่มผลิตผักปลอดภัยต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา  

2) สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินโครงการฯ ว่า 

ในปี 2560 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มีโครงการที่ลงพ้ืนที่ของกลุ่มปลูกผักนี้ จ านวน 2 โครงการ 
คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ แต่ก่อนหน้านี้มีโครงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เข้า
มาจัดอบรมและน าชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยมาให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ก่อนแล้ว มีการสอนให้กลุ่มผลิตโดยใช้หัวเชื้อที่
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 น ามาให้ และมีเกษตรกรกลุ่มปลูกผักอ่ืน ทั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดชัยนาท 
รวมถึงคณะนักเรียนจาก กศน.จังหวัดชัยนาทเข้ามาศึกษาดูงาน ทางกลุ่มฯ ก็สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้ได้ซึ่งในระยะแรก ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการเป็นวิทยากรของกลุ่ม  

ผลการจัดท าแปลงต้นแบบของเกษตรกร 10 ราย มี 4 ราย ที่แปลงเสียหายจากน้ าฝน อีก 
1 รายปลูกเมล่อน จึงเหลือแปลงที่เก็บเกี่ยวได้ 5 ราย ก่อนการใช้ไส้เดือนฝอยตัวเบียนมีต้นทุนการผลิตด้านการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผัก เฉลี่ย 3,380 บาท หลังใช้ต้นทุนลดลงเหลือ 1,986 บาทโดยยังไม่รวมค่าไส้เดือนฝอย 
รายได้ ในการผลิตผักของเกษตรกรที่เก็บข้อมูลนี้  มีการใช้สารชีวภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ และใช้สารเคมีในการควบคุม
แมลงศัตรูผัก ซึ่งที่ประชุมแนะน าผู้เก็บข้อมูลว่า ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
สนับสนุนก็สามารถคิดต้นทุนได้ตามที่ดร.นุชนารถเคยรายงานไว้ว่าประมาณ 5 บาท ซึ่งหากน ามารวมในต้นทุน
การผลิตที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักของเกษตรกร กระปุกละ 5 บาท ซึ่งเกษตรกรใช้ 10 กระปุก/ครั้ง 
จ านวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท ท าให้ต้นทุนรวมที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผักเป็น 2,486 บาท น้อย
กว่าการป้องกันก าจัดแบบเดิม 894 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ต้นทุนที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในการผลิตผักของเกษตรกรแปลงต้นแบบ กลุ่มปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลต าบลโพธิ์พืทักษ์ อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2560 

เกษตรกรต้นแบบ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ หลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ชีวภัณฑ์อื่น น้ าหมัก เคมี ชีวภัณฑ์อื่น น้ าหมัก เคมี 
1. นายกริช นุตรนิทร ์ 950 500 1,980 820 500 940 
2. นางอุบล บัวหอม 1,270 500 1,560 1,340 500 850 

3. นางสุจนิต์ ทองเสวก 1,280 500 1,880 1,150 500 920 
4. นางล าเพย อ่อนเทียน 1,300 500 1,280 1,220 500 670 

5. นายนิคม ชูเมือง 1,750 500 1,150 1,620 500 400 
เฉลี่ย 1,310 500 1,570 1,230 500 756 

รวมเฉลี่ย 3,380 2,486 
ส่วนต่าง 894 (26.5%) 
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10. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัย เชื่อมโยงสู่โรงคัด สู่ตลาด 
จากการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้ เห็นได้ว่าเป็นการ

แก้ปัญหาได้ตรงจุด ตรงความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยี และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสามารถผลิต
ผักได้ตามที่ตลาดต้องการ คือ ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และกลุ่มได้รับการสนับสนุนให้เข้าระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ของจังหวัดชัยนาทในปี พ.ศ.2561 ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องตลาด เรื่อง
เงินทุน และการรวมกลุ่มให้กับเกษตรกร และที่ส าคัญส าหรับการของบประมาณจากภาครัฐ กลุ่มเกษตรกรควรจะ
เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกรวมถึงกิจกรรมที่กลุ่มต้องการไว้ให้พร้อมเสนอโครงการได้ทันท ี

 



ภาพการด าเนินงาน 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตผักของเกษตรกร อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท 
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ณ กลุ่มผักปลอดสำรพิษเทศบำลต ำบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ ๒ ต ำบลโพนำงด ำตก อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท 
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กำรประกำศ / ประชำสัมพันธ์โครงกำร / เผยแพร่สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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ให้ประชำชนทั่วไปรับทรำบทำงเว็บไซต์ของ สวพ.5 www.doa.go.th/oard5 
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