1

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ บ้านควนหรัน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๑. ความเป็นมา
ด้ว ยมีร าษฎร อาเภอสะบ้าย้ อย จั งหวัดสงขลา นาโดยนายรีเป็ง มุนิมะ กานันตาบลเปียน พร้อม
ผู้ใหญ่บ้านอีก ๗ หมู่บ้านได้ทาหนังสือถึงคณะทางาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขอให้นาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือให้จัดทาโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดาริขึ้น ในพื้นที่ตาบลเปียนอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือให้ราษฎรไทยพุ ทธและมุสลิม มีอาชีพ มีงานทาอยู่ใกล้พื้นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปัจจุบันการเดินทางไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้านไม่ปลอดภัย เพราะถูกลอบประทุษร้ายจากกลุ่มผู้ก่อความไม่
สงบ ราษฎรในตาบลเปียนและตาบลบ้านโหนด อาเภอสะบ้าย้อยจึงพร้อมใจกันยกพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ของตาบลเปียน จานวน ๒๐๐ ไร่ และที่นาร้างอีก ๑๐๐ ไร่ สาหรับจัดทาโครงการฟาร์มตัวอย่าง
พลเอก ณ พล บุญทับ และ พลเอกธีระพงษ์ศรีวัฒนกุลคณะทางานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันนื่องมา
จากพระราชดาริ ได้เดินทางไปพบราษฎรพร้อมทั้งได้ทาการตรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าว เมื่อวันที่
๒๘ กันยายน๒๕๕๑ ในขั้นต้นพบว่าพื้นที่ดินมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้จัดทาโครงการฟาร์มตัวอย่างได้มี
ลาห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้าธรรมชาติมีน้าไหลตลอดปีสามารถทาฝายกั้นน้าเพื่อนาน้ามาใช้อุปโภค บริโภค และทา
การเกษตรได้
การจัดทาโครงการฟาร์มตัวอย่างครั้งนี้สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่
สงบจานวน ๑,๕๔๔ ครัวเรือนจานวนประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ได้ร่ว มคิดร่ วมทางาน ร่ วมแก้ไขปัญหา และได้รับผลประโยชน์ร่ว มกันโดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ
๒๕๕๒ เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๔ ขยายพื้นที่เป็น ๕๐๐ ไร่
๒. การสนองพระราชดาริฯ / การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ได้เข้าร่วมดาเนินการใน ๒ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย และการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
- กิจกรรมด้านพืชไร่ ส่งเสริมและสาธิตการปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ สงขลา ๘๔-๑ ตาม
คาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร
๒. ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ มีงานทาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ใกล้ที่พักอาศัย
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๓. เพื่อจัดสร้างแหล่งอาหารของชุมชน สาหรับผลิตอาหารปลอดสารพิษให้ประชาชนได้บริโภค
๔. เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อผลิตพืชผักปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ และขยายผลความสาเร็จ
ไปสู่ไร่นาเกษตรกร และให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การทาเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ
ตั้งอยู่ บ้านควนหรัน หมู่ที่ ๒ ตาบลเปียน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ที่ตั้งโครงการพิกัด QH208-357
๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
กิจกรรมด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย : ดาเนินการบนพื้นที่ ๒๐๐ ตารางวา โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชผักปลอดภัย และการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้
กิจกรรมด้านการผลิตพืชไร่
: ดาเนินการบนพื้นที่ ๒ ไร่ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวโพดหวานที่ถูกต้อง และเหมาะสม ตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก
:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน :
กองแผนงานและวิชาการ
๖. งบประมาณที่ได้รับ
๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมศึกษา / ทดสอบ
๗.๑.๑ การผลิตพืชผักปลอดภัย
ได้ดาเนินการผลิตพืชผักปลอดภัย ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ และผักสลัด
คิดเป็นรายได้ ต่อเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยทาง ศวพ.สงขลา ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยหมักแบบเติม
อากาศ ในพื้นที่แปลงผัก ในการลดต้นทุนการซื้อ ปุ๋ยอินทรีย์
๗.๑.๒ การปลูกพืชไร่
๗.๒.๑ แปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต
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ดาเนินการปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา ๘๔-๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ พื้นที่
ดาเนินการ ๒ ไร่

การปลูก
๑. การเตรียมดิน ไถดะ ๑ ครั้ง ให้ลึกอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร แล้วตากดินทิ้งไว้ ๗-๑๐ วัน
เพื่ อ ทาลายวั ช พื ช หรื อ เมล็ ดวั ช พืช โรคและแมลงของข้ า วโพดหวานที่ อาศั ยอยู่ ในดิ น ใส่ ปุ๋ ย มูล ไก่ ๕๐๐
กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วพื้นที่ปลูกก่อนการไถแปรหรือพรวน จากนั้นจึงไถแปรหรือพรวนให้ดินร่วนซุยอีก
ครั้งหนึ่ง
๒. การปลูก ปลูกให้เป็นแถว โดยให้ระยะระหว่างร่องหรือแถวเท่ากับ ๗๕ เซนติเมตร
แล้วทาหลุมตื้น ๆ เพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์ ระยะระหว่างหลุมเท่ากับ ๒๕ เซนติเมตร หยอดเมล็ดหลุมละ ๒
เมล็ด ก่อนปลูกฝนตกจึงไม่มีการให้น้าเพราะพื้นที่มีความชื้นมากพอ

การใส่ปุ๋ย
๑. เมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุ ๑๐-๑๔ วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ (สาหรับดิน
ทราย) อัตรา ๕๐ กิโ ลกรัมต่อไร่ โดยหว่านรอบ ๆ ต้นข้าวโพด ห่างจากต้นข้าวโพดหวานประมาณ ๑๕
เซนติเมตร แล้วกลบดิน
๒. เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุ ๒๕-๓๐ วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อไร่
โดยโรยให้เป็นแถวข้างโคนต้นข้าวโพดหวาน แล้วถากดินพูนโคนเพื่อกลบปุ๋ย
๓. เมื่อข้าวโพดมีอายุ ๔๕ วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๒๕ กิโลกรัมต่อไร่ โดย
ใช้เสียมเจาะเป็นหลุมตื้น ๆ ข้างต้นข้าวโพดหวาน หยอดปุ๋ย แล้วกลบดิน

การให้น้า
ให้น้าแก่ข้าวโพดหวานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในช่วงที่ข้าวโพดหวานแทงช่อดอกและออกไหมจะ
ขาดน้าไม่ได้ ซึ่งหากขาดน้าในช่วงนี้ เมล็ดจะติดไม่เต็มฝัก และฝักมีขนาดเล็ก

การเก็บเกี่ยว
ทาการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน หลังจากที่เส้นไหมโผล่พ้นปลายฝักมาแล้ว ๑๘-๒๐ วัน
เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว เก็บฝักข้าวโพดหวานไว้ในที่ร่ม และไม่เก็บฝักข้าวโพดหวานไว้นานเกิน ๒๔ ชั่วโมงภายหลัง
การปลิดฝักออกจากต้นแล้ว เพราะจะทาให้ข้าวโพดหวานเสียคุณภาพ หรือความหวานจะลดลง
๗.๒ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
๗.๒.๑ การฝึกอบรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรสงขลา ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาคารอเนกประสงค์ ฟาร์มตัวอย่างฯ
บ้านควนหรัน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้แก่ เกษตรกรในฟาร์มตัวอย่างฯ จานวน ๓๐ ราย ซึ่งเกษตรกร

4
ที่เข้ารับการอบรมได้ทาแบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม จานวน ๑๐ ข้อ เกษตรกรสามารถทา
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ย ๗.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๖ เปอร์เซ็นต์ และหลังการ
ฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ย ๙.๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐ จะเห็นได้ว่าหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว
เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้เพิ่มขึ้น
การฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ” ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้ การแปรรูปเห็ดสวรรค์ น้าพริกเห็ด และเห็ดปรุงรส ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ผลผลิตทาง
การเกษตร โดยการนาวัตถุดิบ จากโรงเรือนเพาะเห็ดที่เหลือจากการขายในรูปแบบสด มาแปรรูป ให้มีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งตลาดต่อไป
๗.๒.๒ แปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต
ดาเนินการสารวจ ดูแล แนะนา การปลูกผักปลอดภัย ตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตรดังนี้
๑ พืชตระกูลแตง
๑. โรคราน้าค้าง
สาเหตุ
เชื้อรา
ลักษณะอาการ ระยะแรก พบปื้นเหลืองเป็นจุดๆที่ด้านบนใบ ส่วนด้านหลังใบอาจพบกลุ่มของเส้นใย
เชื้อรา ระยะต่อมาปื้นเหลืองเปลี่ยนเป็นแผลสีน้าตาล อาการรุนแรงแผลบนใบขยาย
ใหญ่ ใบจะแห้งกรอบทั้งใบและติดอยู่กับเถา ทาให้เถาแห้งตายด้วย
การแพร่ระบาด
แพร่ ระบาดในสภาพความชื้นสู ง และอุณหภูมิต่า (อุณหภูมิ ๑๖-๒๒ oC)
เชื้อสาเหตุสามารถปลิวไปกับลม ติดน้าฝน แมลงบางชนิด และติดไป
กับเมล็ดพันธุ์ได้
การปูองกันกาจัด
- ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดในน้าอุ่น ( อุณหภูมิ ๕๐oC ) นาน ๒๐-๓๐ นาที หรือคลุกด้วยสารปูองกันกาจัด
โรคพืช เมตาแล็กซิล หรือ เมตาแล็กซิน+แมนโคเซบ
- จัดระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป ให้มีการระบายอากาศในแปลง
- เมื่อพบโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารกาจัดโรคพืช เช่น เมตาแล็กซิน + แมนโคเซบ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
เป็นต้น
๒. โรคราแป้ง
สาเหตุ

เชื้อรา
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ลักษณะอาการ

ลักษณะคล้ายผงแปูงเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆด้านผิวบนของใบ ผงแปูงขยาย
ออก และกระจายไปเรื่อยๆ อาการรุนแรงพบผงแปูงบนก้านใบ กิ่งและ
ลาต้นใบเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แห้งกรอบ
แพร่ระบาดได้ดีในสภาพอากาศค่อนข้างแล้ง

การแพร่ระบาด
การปูองกันกาจัด
- เมื่อพบการระบาดของโรคในแปลง ควรพ่นด้วยสารปูองปูองกันกาจัดโรคพืช เช่น ไดโนแคป
เบนโนมิล และไตรฟอริน เป็นต้น
๓. โรคใบด่าง
สาเหตุ
ลักษณะอาการ
การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัส
ใบอ่อนแสดงอาการด่างเหลือง เนื้อใบหยิกเป็นคลื่นขอบใบม้วนลง
ยอดหดสั้นแคระแกรน
โรคนี้มีพืชอาศัยหลายชนิด โดยเฉพาะพืชในตระกูลแตง ตระกูลถั่ว
และตระกูลยาสูบ สามารถถ่ายทอดโดยเพลี้ย

การปูองกันกาจัด
- กาจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก โดยเฉพาะพวกที่เป็นพืชอาศัยของโรค
- ตรวจแปลงสม่าเสมอ เพื่อพบต้นเป็นโรค รีบทาลายทันที
- ควบคุมเพลี้ยอ่อนในแปลงโดยใช้สารฆ่าแมลงชนิดดูดซึม เช่น สารไดเมทโธเอท
๔. โรคเหี่ยว
สาเหตุ
เชื้อรา
ลักษณะอาการ
ระยะแรกพบอาการใบเหลืองที่ใบล่าง จะเหลืองต่อเนื่องขึ้นไป
เรื่อยๆ ในที่สุดเหลืองทั้งต้น เถาแตงจะเหี่ยวและตายไป บางครั้งมีรอยแตก
เล็กๆตามยาวของลาต้นและพบเส้นใยเชื้อรา ที่ท่อน้าท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสี
แดงเข้ม
การปูองกันกาจัด
- ปลูกพืชหมุนเวียน
- ก่อนปลูก ตรวจสภาพความเป็นกรดด่างของดิน และปรับสภาพดินด้วยปูนขาว หรืออินทรียวัตถุ
- เมื่อพบพืชเป็นโรคในแปลงใช้สารปูองกันกาจัดโรคพืช พีซีเอ็นบี ราดบริเวณโคนต้น
๕. โรคเหี่ยวเขียว
สาเหตุ
เชื้อแบคทีเรีย
ลักษณะอาการ
ระยะแรกใบยอดจะลู่ ลง ต่อมาใบทั้งหมดจะเหี่ ยวเฉาและฟุบตายทั้งเถา
ภายใน ๑-๒ วัน ในขณะที่เถาแตงและใบยังเขียวอยู่ ไม่พบแผลที่ โคนต้น
และราก เมื่อตัดโคนต้นตามขวางจะพบส่วนท่อน้าท่ออาหารเป็นสีน้าตาล
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การแพร่ระบาด

เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถเข้าสู่พืชได้โดยแมลงพวกด้วงเต่าแตง
เป็ นพาหะ หลั งจากแมลงกัดกินพืช ที่เป็นโรคได้รับเชื้อแบคทีเรีย เชื้อจะ
เจริญเพิ่มปริมาณในแมลง และออกมากับมูลของแมลง แล้วเข้าสู่พืชตาม
รอยแผล

การปูองกันกาจัด
- ตรวจแปลงปลูกสม่าเสมอ เมื่อพบพืชเป็นโรคต้องรีบทาลายทันที
- ควบคุมแมลงพวกเต่าแตงที่เป็นพาหะของโรค
- กาจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก โดยเฉพาะพืชตระกูลแตงอื่นๆ ที่เป็นพืชอาศัยของโรค
๒. ถั่วฝักยาว
๑. โรคราสนิม
สาเหตุ
ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

เชื้อรา
ระยะแรก เป็นจุดเล็กๆสีเหลืองซีดด้านใต้ใบ บางครั้งอาจพบด้านบน
ของใบ ระยะต่อมาแผลขยายโตขึ้น กลางแผลบวมนูนสูงขึ้น ส่ วนปลาย
ยอดจะแตกออกและมีผงสีน้าตาลแดง ทาให้ใบเหลืองและหลุดร่วงก่อนแก่
แพร่ระบาดโดยสปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลม สภาพที่เหมาะสมต่อ
การระบาดของโรค คือ ช่วงที่มีอุณหภูมิปางกลาง-ค่อนข้างสูง และ
ความชื้นสูง

การปูองกันกาจัด
- ทาความสะอาดแปลงปลูก กาจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค
- เมื่อมีโรคระบาดในแปลง พ่นสารปูองกันกาจัดโรคพืช เช่น แมนโคเซบ กามะถันผง
๒. โรคราแป้ง
สาเหตุ
เชื้อรา
ลักษณะอาการ
พบผงสีขาวกระจายเป็นกลุ่มๆบนผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง อาการ
รุนแรง เนื้อใบแห้ง กรอบและร่วงก่อนแก่
การแพร่ระบาด
พบการระบาดมากในสภาพฟูาอากาศแห้งแล้ง
การปูองกันกาจัด
- เมื่อพบการระบาดในแปลง พ่นด้วยสารปูองกันกาจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิล และ
คาร์เบนดาซิม เป็นต้น
๓. กลุ่มพืชผัก
กลุ่มของแมลงศัตรูผัก
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๑. กลุ่มหนอนผีเสื้อ จัดเป็นพวกหนอนแมลงศัตรูพืชที่สาคัญมากที่สุดโดยลักษณะการทาลายจะกัดกิน
หรือ เจาะ เข้าส่วนต่างๆของต้น เช่น ใบ ยอด ก้าน หัว และฝั ก เป็นต้น การระบาดทาลายมักรุนแรงและ
รวดเร็วในระยะหนอน ส่วนตัวเต็มวัยส่วนใหญ่มักไม่ทาลายพืชเช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ฯลฯ
๒. กลุ่มดูดกินน้าเลี้ยง จัดเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญเช่นกัน โดยลักษณะการทาลายจะดูดน้าเลี้ยงจากส่วน
ต่างๆ ของต้นพืช ทาให้แคระแกรน ผลิตผลมีตาหนิเสียคุณภาพ นอกจากนี้บางชนิดยังเป็นพาหะนาโรคไวรัสได้
เช่น โรคใบหงิก โรคใบหด โรคใบด่าง เป็นต้น ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถทาลายพืชได้ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ
๓. กลุ่มแมลงปีกแข็ง ได้แก่ ด้วงชนิดต่างๆโดยลักษณะการทาลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกิน
ส่วนต่างๆของพืช เช่น ด้วงหมัดผักตัวเต็มวัยกัดกินใบ ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดินกัดกินราก เป็นต้น
๔. กลุ่มหนอนแมลงวัน เป็นแมลงศัตรูที่เริ่มมีความสาคัญมากขึ้น ได้แก่ หนอนแมลงวันชอนใบ
แมลงวันผลไม้ เป็นต้น ระยะตัวอ่อนเป็นระยะที่เข้าทาลายเป็นส่วนมาก
๕. กลุ่มไร ได้แก่ ไรแดง ไรขาว เป็นต้น
หลักการในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
๑. การใช้วิธีเขตกรรม
๑.๑ การเลือกพันธุ์ปลูกเลือกพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคมาก่อน หรือ
เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรค หรือพันธุ์ที่ต้านทานแมลง
๑.๒ การเลือกช่วงเวลาปลูกหรือเลื่อนเวลาปลูกให้ล่าช้ากว่าปกติ
๑.๓ การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดปริมาณของโรคและแมลง ใช้ได้ผลดีกับเชื้อโรคที่อยู่ในดิน และ
ไม่ปลูกพืชซ้าในพื้นที่เดียวกันเป็นระยะเวลานานๆ
๑.๔ การปลูกพืชให้มีระยะห่างพอเหมาะ ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป
๑.๕ ตัดแต่งและทาลายส่วนของพืชที่เป็นโรค เพื่อลดปริมาณของเชื้อ และลดความชื้นในทรงพุ่ม
๑.๖ การจัดการเรื่องน้าควบคุมปริมาณน้าในดินให้เหมาะสม
๑.๗ การทาความสะอาดแปลง
- การเก็บทาลายเศษซากพืช
- การทาลายวัชพืช เนื่องจากเชื้อบางชนิดสามารถอยู่ข้ามฤดูป ลูกโดยพืชอาศัยอื่น เช่น ข้าว
ปุา และหญ้า
๑.๘ การตากดินก่อนปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อในดิน
๑.๙ ใส่ปุ๋ยบารุงต้นพืชให้แข็งแรง เพื่อให้ทนทานต่อการเข้าทาลายของเชื้อ
๒. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
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การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีเป็นการนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ จุ ลินทรีย์แข่งขัน เพื่อลดจานวน
ของเชื้อที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืช สาหรับเชื้อโรคและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มี
หลายชนิด เช่น รา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย
๓. การควบคุมโรคโดยใช้พันธุ์ต้านทาน
เป็น การนาพันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์พืชที่ ทนต่อการเข้าทาลายของเชื้อโรคและแมลงมาใช้
เพาะปลูก ซึ่งพันธุ์พืชที่มีความต้านทานนั้น อาจเกิดจากการคัดพันธุ์ การผสมพันธุ์ การใช้สารเคมีหรือรังสีชักนา
ให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ การใช้วิธีการทางพันธุวิศวกรรม ฯลฯ

๔. การใช้สารเคมี : การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย
ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้น
ผู้ใช้จ ะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงการใช้ส ารเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดในการควบคุมศัตรูพืช โดยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ และตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่อาจตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะส่ง
กระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค ตลอดจนคานึงถึงการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อม
ชนิดของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
สารเคมีก าจั ดศัต รู พื ช ในทางการเกษตร ที่ มีก ารจาหน่ ายทางการค้ า มี กว่ า ๑,๐๐๐ชนิ ด ซึ่ง แบ่ ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการควบคุมและกาจัด คือ สารเคมีกาจัดแมลง สารปูองกัน
กาจัดวัชพืช สารปูองกันกาจัดเชื้อรา สารกาจัดหนูและสัตว์แทะ สารเคมีกาจัดหอยและปู เป็นต้น
การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้
๒. อ่านฉลากคาแนะนา เพื่อให้ทราบคุณสมบัติ และวิธีการใช้สารปูองกันกาจัดศัตรูพืชก่อนปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
๓. เกษตรกร และแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านการปูองกันกาจัดศัตรูพืช ควรรู้จักศัต รูพืช ชนิด และอัตรา
การใช้สารปูองกันกาจัดศัตรูพืช การเลือกใช้เครื่องพ่น และอุปกรณ์หัวฉีด รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง
โดยต้องตรวจสอบเครื่องพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา เพื่อปูองกันสารพิษเปื้อนเสื้อผ้า
และร่างกายของผู้พ่น ต้องสวมเสื้อผ้าอุปกรณ์ปูองกันสารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และ
รองเท้าเพื่อปูองกันอันตรายจากสารพิษ
๔. เตรียมสารปูองกันกาจัดศัตรูพืช และใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน ไม่ควรเหลือติดค้างในถังพ่น
๕. ไม่ควรผสมสารปู องกัน กาจั ดศัตรู พืช หลายชนิดลงในถัง เพื่อ ฉีดพ่น พร้อมกั น เพราะอาจทาให้
ประสิทธิภาพของสารปูองกันกาจัดศัตรูพืชลดลง และอาจเป็นพิษต่อพืชที่ฉีดพ่นได้
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๖. ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องผสมสารปูองกันกาจัดศัตรูพืชหลายชนิดลงในถังเดียวกัน ต้องผสมตาม
ตารางผสมสาร หรือให้สังเกตว่าเมื่อผสมไปแล้วไม่เกิดการตกตะกอน ไม่เกิดความร้อน หรื อ ไม่เกิดการแยกชั้น
จึงผสมกันได้
๗. ปิดฝาภาชนะบรรจุสารปูองกันกาจัดศัตรูพืชให้สนิทเมื่อเลิกใช้ และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี
๘. เมื่อใช้สารปูองกันกาจัดศัตรูพืชหมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยน้า ๒-๓ ครั้ง แล้วเทลงใน
ถังพ่นสารเคมี ปรับปริมาณน้าตามความเข้มข้นที่กาหนด ก่อนนาไปใช้พ่นปูองกันกาจัดศัตรูพืช
๙. ควรพ่นสารปูองกันกาจัดศัตรูพืชในช่วงเช้า หรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัด
หรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา
๑๐. หลังการพ่นสารปูองกันกาจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
๑๑. ต้องหยุ ดใช้ส ารปูองกันกาจัดศัตรูพืชก่อนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในฉลากกากับการใช้สาร
ปูองกันกาจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด
๑๒. ห้ามรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะพ่นสารปูองกันกาจัดศัตรูพืช
การป้องกันการต้านทานของศัตรูพืช
๑. ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีบ่อยกว่าที่ต้องการ
๒. ไม่ควรใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมากกว่าอัตราที่แนะนา
๓. ใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยระบบผสมผสาน
๔. การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชไม่ควรใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
ข้อคานึงในการซื้อสารเคมี
๑. ซื้อในจานวนที่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูกาลหนึ่ง ไม่ควรซื้อมากเกินไปแล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้หลังจาก
หมดฤดูกาลเพาะปลูกนั้นๆแล้ว
๒. ในกรณีที่ต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากให้พิจารณาเลือกซื้อชนิดที่แบ่งบรรจุ ไม่ควรซื้อชนิดที่บรรจุ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการใช้
๓. ตรวจดูว่าภาชนะบรรจุว่าชารุดรั่วหรือไม่ ฉลากจะต้องไม่เสียหายและอ่านได้ง่าย
ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษา
เก็บในที่ปลอดภัย ล็อคกุญแจให้เรียบร้อย และให้ห่างจากเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงไม่สามารถสัมผัสได้ และ
ไม่ควรเก็บใกล้กับแหล่งกาเนิดความร้อน เช่น เตาไฟ ตะเกียง
๗.๒.๓ การผลิตสื่อ /โสตทัศนูปกรณ์
๘. ผลสาเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

จัดทาเอกสารคาแนะนาการผลิตเห็ด
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๘.๑ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ได้รับความรู้ด้าน
การเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ทาให้มีรายได้และความอยู่
ดีกินดี
๘.๒ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการ
ปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชไร่ ไม้ผล และการเพาะเห็ด
๘.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ สามารถจาหน่ายผลผลิต
ฝักสดข้าวโพดหวานออกสู่ตลาดในท้องถิ่นของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น ๓๖๐ กิโลกรัม
ราคาขาย กิโลกรัมละ ๒๐ บาท รวมยอดเงินที่จาหน่ายได้ ๗,๒๐๐ บาท
๙. ปัญหา / อุปสรรค
- ประสบปัญหาฝนตกชุก ทาให้ผลผลิตข้าวโพดหวานที่ออกจาหน่ายได้น้อยกว่าปกติ

ภาพกิจกรรม การฝึกอบรม
หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
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ภาพกิจกรรม การผลิตพืชผักปลอดภัย

ภาพกิจกรรม การปลูกพืชไร่
การปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ สงขลา ๘๔-๑

