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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 

 
1. ความเป็นมา/พระราชด้าริ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระราชด้าริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้้าปากพนัง ณ 
สถานีสูบน้้าบ้านโคกกูแว ต้าบลพร่อนและสถานีสูบน้้าตอหลัง ต้าบลไพรวัน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เมื่อวันที่ 9 และ 11 ตุลาคม 2535 สรุปความได้ว่างานที่จะต้องด้าเนินการมีอยู่ 2 ส่วนคือ 

งานด้านชลประทาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาวางโครงการและ
ก่อสร้างประตูระบายน้้าในแม่น้้าปากพนัง ณ จุดห่างจากอ้าเภอปากพนังไปทางทิศใต้ประมาณ 3-5 กิโลเมตร 
อย่างเร่งด่วน เพ่ือปูองกันน้้าเค็มบุกรุกและเก็บกักน้้าดิบส้าหรับใช้ผลิตประปาของอ้าเภอปากพนัง พร้อมทั้ง
ก่อสร้างระบบระบายน้้าออกจากพ้ืนที่น้้าท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด 

งานด้านกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
ควรให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝุายทหารช่วยกันพัฒนาให้เกิดผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน แหล่ง
น้้า 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีแหล่งต้นน้้าคือ  ทิวเขา
นครศรีธรรมราช  เกือบขนานกับชายฝั่งทะเล  โดยมีลักษณะภูมิประเทศ  ๓ แบบ คือ ตอนบนของลุ่มน้้า  เป็น
ที่ลาดชันมากตอนกลาง เป็น ที่ลุ่มต่้าท้องกระทะ มีสภาพเป็นปุาพรุกว้างใหญ่   ตอนล่าง เป็น ที่ราบลุ่มต่้าสู่
ชายฝั่ง  มีแม่น้้าปากพนังเป็นแม่น้้าสายหลัก  ยาวประมาณ ๑๕๖  กิโลเมตรไหลผ่านกลางพ้ืนที่ ครอบคลุม
พ้ืนที่ ๑๐ อ้าเภอ ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ้าเภอปากพนัง อ้าเภอชะอวด อ้าเภอร่อนพิบูลย์ อ้าเภอเชียร
ใหญ่  อ้าเภอหัวไทร  อ้าเภอจุฬาภรณ์ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอพระพรหม อ้าเภอเมืองและอ้าเภอลานสกา   ๒ 
อ้าเภอ ของ จังหวัดพัทลุง ได้แก่ อ้าเภอควนขนุน และอ้าเภอปุาพะยอม  ๑ อ้าเภอ ของ จังหวัดสงขลา 
ได้แก่ อ้าเภอระโนดรวม ๗๖ ต้าบล ๕๙๙ หมู่บ้าน ประชากร ๕๔๔,๙๑๘ คน พ้ืนที่ประมาณ  ๓,๑๐๐ ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร่ ในจ้านวนนี้มีพื้นท่ีนามากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

 
2. การสนองพระราชด้าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้เริ่มด้าเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างระบบชลประทานมาตั้งแต่ปี 2538 เพ่ือ

ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม ความต้องการของตลาด และมีการกระจายการผลิตในระดับไร่นามากยิ่งขึ้น อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุา

ธรรมชาติที่เหลือ และปูองกันแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ 

ความร่วมมือของราษฎร องค์กรประชาชน และองค์กรอิสระ ซึ่งการด้าเนินการที่ผ่านมายังเป็นไปในลักษณะ

ต่างคนต่างท้าขาดการบูรณาการ และความร่วมมือจากภาควิชาการ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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องค์กรชุมชน ผู้น้าชุมชน ภาคประชาชน พร้อมทั้งขาดความชัดเจนในการสร้างเครื่องมือการท้างาน และกลไก

ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ กลไกความร่วมมือ เครือข่าย และประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน

การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสามารถขยายผลส้าเร็จของการด้าเนินงานการพัฒนาอาชีพ

และส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ  

 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

 1 เพื่อเก็บกักน้้าจืดไว้ใช้ในล้าน้้าปากพนังและล้าน้้าสาขา รวมทั้งปูองกันการรุกล้้าของน้้าเค็มเข้าไป ใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
  2 เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินการโครงการด้านต่าง ๆ และติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
  3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมาตรการแก้ไขผลกระทบและน้าไปสู่การปรับปรุง
มาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และวางแผนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  4 เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร 
  5 เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตการเกษตรอย่างครบวงจร 
  6 เพื่อก้าจัดวัชพืชผักตบชวาให้อยู่ในวงจ้ากัดท่ีสามารถควบคุมปริมาณได้ 
  7 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ  
  8 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบยั่งยืนสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง 
  9 เพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนรวมทั้งเป็น
สื่อกลางประสานข้อคิดเห็น ทัศนคติ ท่าทีของประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ 

3.2  วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1 เพ่ือพัฒนาการผลิตพืช เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการ

พัฒนาการปลูกพืช 9 พืช เป็นหลัก 

2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ้ารุงรักษา และการ

ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 
4.  พื้นที่เป้าหมาย 
 4.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ  
  กลุ่มปลูกพืชปรอดสารพิษ  
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   หมู่ที่ 2 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 4.2 พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
   หมู่ที่ 2 ต้าบลลานข่อย อ้าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
 5.2 หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 5.2.1 หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 
 
6.  งบประมาณที่ได้รับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ    100,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
7. ผลการด้าเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
- 

7.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 

 กิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ ด้าเนินการปลูกพืชผสมผสาน 9 พืชรอบ ๆ 
บริเวณบ้าน 
- พืชรายได้ (ปลูกเพ่ือจ้าหน่าย ปลูกหลายอย่าง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน) 

- พืชอาหาร (ปลูกรอบ ๆ บริเวณบ้านโดยไม่ซื้อ เหลือแจก ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักต่าง ๆ) 

- พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ปลูกไว้เพ่ือดูแลสุขภาพเบื้องต้น) 

- พืชสมุนไพรก้าจัดศัตรูพืช (แทนการใช้สารเคมี) 

- พืชอนุรักษ์ดินและน้้า (ปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูดินและรักษาน้้า) 

- พืชอาหารสัตว์ (ปลูกไว้เป็นอาหารของสัตว์ ปลูกบริเวณบ้าน) 

- พืชใช้สอย (ปลูกไว้ท้าบ้าน ขน้า ใช้เป็นค้างปลูกพืช)  

- พืชพลังงาน (ปลูกเพ่ือไว้พ่ึงตนเองด้านพลังงานในอนาคต) 

- พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น (ปลูกเพ่ือเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ศึกษาและเรียนรู้) 
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1. นางวันณีดา  เกลี้ยงคลิ้ง 105 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

2. นางกาญจนา  ทองแก้วเกิด 297/2 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม  

จ.พัทลุง 

3. นายสุพัฒน์  ทองมาก 281 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

4. นายละมัย  ทองช่วย 15 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

5. นางจ้าเนียร  เรืองเพชร 214 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

6. นางสุนีย์  บุญทอง 58 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

7. นางจารุวรรณ  ขุนวิจิตร 93 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

8. นางสุจิน  ศรีทองเพ็ง 22 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

9. นางมะลิวัลย์  สายหนุน 211 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

10. นางเรือง  หวังแก้ว 1 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

11. นางบุญเรือน  อ่อนทอง 59 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

12. นางเสาวคนธ์  สงแก้ว 23 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

13. นางสุมล  บุญชูด้า 181 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

14. นายทวี  ด้วงคง 96 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

15. นางระเบียบ  บุญทอง 160 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 

ด้าเนินการปลูกพืชรายได้ (กล้วยไข่) จ้านวน 500 หน่อ 

การเตรียมดิน 

- ปรับสภาพดินก่อนปลูก 

 ไถพรวน ตากดินทิ้งไว้ 1 เดือน เพ่ือลดการระบาดของศัตรูพืช คราดเก็บวัชพืชออกจาก   

แปลง 

วิธีการปลูก 

- ใช้หน่อกล้วยที่สมบูรณ์ ล้าต้นสูงประมาณ 30 × 50 ซม. 

- ระยะปลูกระหว่างแถวและต้น 2 × 2 เมตร 

- ขุดหลุมปลูกขนาด 50 × 50 × 50 ซม. 

- รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 5 กก./หลุม 

- วางหน่อพันธุ์ที่ก้นหลุมให้ลึกประมาณ 25 ซม. 

- กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น 
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- รดน้้าให้ชุ่ม 

การดูแลรักษา 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ครั้ง ก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยเคมี 4 ครั้ง 

- ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หลังปลูก 1 เดือน และ 3 เดือน เป็นระยะที่กล้วยมีการ

เจริญเติบโตทางล้าต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 125 – 250 กรัม/ต้น/ครั้ง 

- ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 หลังปลูก 5 เดือน และ 7 เดือน เป็นระยะที่กล้วยไข่เริ่มให้

ผลผลิต ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24 อัตรา 125 – 250 กรัม/ต้น/ครั้ง 

- ปุ๋ยเคมีใส่โดยโรยห่างต้นประมาณ 30 ซม. แล้วพรวนดินกลบ 

การตัดแต่งและดูแลต้นกล้วย 

- หลังปลูกกล้วย 1 เดือน พรวนดินให้ดินโปร่ง เก็บความชื้นได้มาก และดายหญ้าสม่้าเสมอ 

- พูนโคนในขณะที่ดายหญ้าและพรวนดิน 

- การแต่งหน่อ หลังจากปลูกกล้วยประมาณ 5 เดือน แต่งหน่อตามเพ่ือให้ต้นแม่สมบูรณ์ โดย 

ใช้มีดยาวปลายขอ เรียกว่า “มีดขอ” ปาดเป็นรอยเฉียงตัดเฉียง ท้าต้นเอียงท้ามุม 45 องศา 

กับล้าต้น โดยรอยปาดด้านล่างอยู่สูงจากโคนต้น ประมาณ 10-15 ซม. หลังจากนั้น 20-30 

วัน ท้าการปาดหน่อครั้งที่ 2 ให้รอยปาดอยู่ทิศทางตรงข้ามกับรอยปาดครั้งแรก และให้รอย

ปาดมุมล่างสุดอยู่สูงจากโคนประมาณ 20-25 ซม. ท้าการแต่งหน่อต่อไปจนกว่าถึงเวลาที่

เหมาะสม และปล่อยหน่อให้เจริญเติบโตเป็นต้นกล้วย หรืออาจขุดหน่อไปปลูกใหม่หรือขาย

ต่อไป 

ด้าเนินการปลูกมะนาวพันธุ์แปูนพิจิตร1 จ้านวน 150 ต้น 

ปลูกมะนาวพันธุ์แปูนพิจิตร1 จ้านวน 150 ต้น พร้อมปฏิบัติดูแลรักษา ก้าจัดวัชพืชพร้อมใส่

ปุ๋ย 

7.2.2 การฝึกอบรม 
- ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การปลูกพืชแบบผสมผสานและพืชเศรษฐกิจ” วันที่ 29 

มิถุนายน 2559 ณ ที่ท้าการกลุ่มผักปลอดสารพิษ 105 ม.2 บ้านห้วยหลุด ต.ลานข่อย อ.ปุา
พะยอม จ.พัทลุง เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 50 ราย เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึน จ้านวน 50 ราย 

 7.2.3 การเป็นวิทยากร 
  -  
 7.2.4 การผลิตสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 



6 

 

  - 
7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 

   - 
7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงานผล 

  - ติดตามการจัดท้าแปลงพร้อมให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติดูแลรักษา 
  - ติดตามการปลูกพืชเศรษฐกิจ (กล้วยไข่) และพืชรายได้พร้อมกับการปฏิบัติดูแลรักษา 

  
8 ผลส้าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 - เก็บข้อมูลการปลูกพืช 
 
9 ปัญหา/อุปสรรค 

- งบประมาณไม่เพียงพอส้าหรับการพัฒนาเกษตรกร 
 
10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
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ภาพกิจกรรมการปลูกพืช 
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ฝึกอบรบหลักสูตร “การปลูกพืชแบบผสมผสานและพืชเศรษฐกิจ” 
  
 

  
 


