
รายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 
1. ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะช่วย
เพ่ิมผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจ าเป็นต้องมีการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเปูาหมาย
ที่จะต้องน าความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel)  ต่างๆ ที่สามารถ
ให้บริการตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้การ
บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบนี้จะ
เป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯ ลฯ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์
เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
เปูาหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาด้าน
บัญชีแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และชุมชน 
 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุ
ครบ 50  พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขอพระราชานุญาตจัดท าโครงกา ร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการ
ดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมาย
ตราสัญลักษณ์โครงการ 
 
2. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการก าหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์ โดยให้ทุกจังหวัดจัดงาน ปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และให้มีการติดตามการให้บริการต่อเนื่อง 
(Follow up) กับเกษตรกรที่ได้เข้ารับบริการจากคลินิกต่างๆ เน้นเกษตรกรรายที่มีปัญหาชัดเจน และส าคัญ 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 1. เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ ์

2. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
 
 
 



3.2  วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1. เพ่ือให้งานวิจัยพัฒนา และงานบริการวิชาการ จัดการไร่นา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

เปูาหมายที่มีศักยภาพการผลิต ช่วยสนับสนุนกระบวนการบริการงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ผลิตของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบล ในการรณรงค์ฟ้ืนฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
4.  พื้นที่เป้าหมาย 
 4.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 จังหวัดพัทลุง (อ.ปุาบอน, อ.ศรีบรรพต, อ.ปากพะยูน และ อ.ควนขนุน) 
 4.2 พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 จังหวัดพัทลุง (อ.ปุาบอน, อ.ศรีบรรพต, อ.ปากพะยูน และ อ.ควนขนุน)  
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 5.2 หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 5.2.1 หน่วยงานหลัก : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

5.2.2 หน่วยงานร่วมด าเนินการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
6.  งบประมาณที่ได้รับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 
ตามแผนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยออกให้บริการวิชาการด้านพืชและร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับบริการในคลินิกพืช 
(คลินิกเกษตร 02) จ านวน 236 ราย และได้มีการติดตามให้บริการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร (คลินิก
เกษตร 05) จ านวน 60 ราย (ตารางที่ 1) โดยการให้ค าแนะน า วิเคราะห์ วินิจฉัยโรคแมลง และศัตรูพืช 
และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักพืชไร่  ไม้ผล และพืชอ่ืนๆ รวมทั้งแจก
เอกสารค าแนะน า เมล็ดพันธุ์พืช แก่เกษตรกรผู้ที่เข้ามารับบริการส าหรับเกษตรที่มีปัญหาต้องแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามในพ้ืนที่ โดยแนะน าให้ปฏิบัติตามค าแนะน าเพ่ือปูองกันโรคและแมลงใน
พืชนั้นๆ (ตารางท่ี 2) ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีเกษตรกร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาต่อไป 
 
 



ตารางท่ี 1 การให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดพัทลุง (ต.ค.60 – ก.ย. 61) 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ 
เกษตรกร 

เข้ารับบริการ 
(คลินิก 02) 

ติดตาม 
ต่อเนื่อง 

(คลินิก 05) 
1 26 ธันวาคม 2560 ตลาดประชารัฐ อ.ปุาบอน จ.พัทลุง 65 19 
2 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยา   

อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
60 16 

3 3 พฤษภาคม 2561  ศพก.บ้านโหนดหมู่ อ.ปากพะยูน 
จ.พัทลุง 

53 11 

4 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง 

58 14 

รวม 236 60 
 
 
ตารางท่ี 2 ปัญหาและค าแนะน าในการติดตามให้บริการในพื้นที่เกษตรกร 

ชนิดพืช ปัญหา ค าแนะน า / แนวทางแก้ปัญหา 
พริก 
 

เพลี้ยไฟ ดูดกินน้ าเลี้ยงของพืช เช่น 
ยอด ใบอ่อน  และตาดอกท าให้พริก 
ใบหยิก 
 
 
 
 
 
ไรขาว 
 
 
 
 
แมลงวันผลไม้ ท าลายผลพริก 

1.หากพบเพลี้ยไฟ 10 ตัวขึ้นไป ให้เพิ่ม
ความชื้นโดยการให้น้ า 
2.ใช้น้ าส้มควันไม้ 1 ลิตร/น้ า 200 ลิตร ฉีด
พ่นทุก 3 วัน จนกระทั่งออกดอกสมบูรณ์ จึง
ค่อยหยุดการฉีดพ่น 
3.หากระบาดรุนแรง ฉีดพ่น ด้วยสารก าจัด
แมลง เช่น คาร์บาริล อิมิดาคลอพริด เป็นต้น  
 
1.ถ้าพบการระบาดให้พ่นก ามะถัน 80 % WP 
อัตรา 60-80 กรัม/ น้ า 20 ลิตร หรือ ฟิโปร
นิล (แอสเซ็นด์ 5 % SC) อัตรา 10-20 มล/
น้ า 20 ลิตร  
 
1.รักษาความสะอาดในแปลง  เก็บผลที่ถูก
แมลงวันพริกท าลาย หรือเน่า  เผาหรือฝังกลบ  
2.ถ้าพบแมลงวันผลไม้ท าลาย 5% ให้พ่นน้ ามัน
ปิโตรเลียมออย 67 % EC อัตรา 60 มล./น้ า 
20 ลิตร 
 



มะเขือ หนอนเจาะผลมะเขือ 

 

 

 

เพลี้ยแปูง 

 

1.หมั่นตรวจแปลง เก็บยอดและผลที่ถูกท าลาย
ทิ้ง 
2.ถ้าตรวจพบยอดเหี่ยว 3 – 5% หรือผลอ่อน
ถูกท าลาย 5-10 % ให้ใช้เบตาไซฟูลทริน   (โป
ลิเทด 025 อีซ ี2.5% EC) อัตรา 80 กรัม / 
น้ า 20 ลิตร 
 
1.ถ้าระบาดน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกท าลายไปเผา
หรือฝัง 
2.ใช้น้ าพ่น 

3.ถ้าพบระบาดให้ใช้ไทอะมีโทแซม อัตรา 5 
กรัม/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น  

กล้วย  
 

กล้วยตายพราย 1.ท าลายต้นกล้วยที่เป็นโรค 
2.ท าความสะอาดเครื่องมือ 
3.ห้ามขุดหน่อกล้วยที่เป็นโรคไปปลูก 
4.เมื่อขุดต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้ว ควรใส่ปูนขาว 1-
2 กก./หลุม 
5.ก่อนปลูกควรแช่หน่อพันธุ์ด้วย คาร์เบนดาซิม  
 

พืชผักสวนครัว หนอนกัดกินใบ หากพบหนอนให้ใช้มือบีบท าลาย หรือใช้สาร
สกัดจากสะเดาฉีดพ่น  
 

ตะไคร้ หนอนกัดกินต้น 1.รักษาแปลงปลูกให้สะอาด 
2.ฉีดพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร (สะเดา ตะไคร้
หอม ข่า) ไล่ตัวเต็มไว 
3.ใช้สารเคมีแลมบ์ด้าไชฮาโลทริน อัตรา 10
มล./น้ า 20 ลิตร  
 

ปาล์มน้ ามัน ขาดธาตุโบรอน ใบมีลักษณะใบหย่น 
เป็นคลื่น 
 
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน 
 

1.แนะน าให้ใช้โบรอนอัตรา 80กรัม/ต้น/ปี  
 
 
1.แนะน าให้ใส่ปุ๋ย 21-0-0,0-0-60,0-3-0,
กลีเชอร์ไรค์,โบเรท ใส่ 2-3 ครั้ง/ปี (ตาม
เอกสารแนะน า)  
 

สับปะรด  
 

สับปะรดโรคเหี่ยว 1.โดยท าแปลงให้สะอาดปราศจากวัชพืช 
ส ารวจและวางเหยื่อก าจัดมด และเพลี้ยแปูง ซึ่ง



 
7.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 7.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 
  - 
 7.2.2 การฝึกอบรม 
  - 
 7.2.3 การเป็นวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดประชารัฐ อ.ปุาบอน จ.พัทลุง 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยา อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
  ครั้งที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศพก.บ้านโหนดหมู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
  ครั้งที่ 4 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
   - 
 
 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน  
   - ติดตามต่อเนื่องคลินิกเกษตรเคลื่อน 05 จ านวน 46 ราย 
8. ผลส าเร็จ/ผลส าฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรที่เข้ารับบริการ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาอาชีพ
ของตัวเองให้ดีขึ้น 
 - เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีความรู้และ
ทักษะ ในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา พืชผักไม้ผล พืชไร่ และพืชอ่ืนๆ 
9. ปัญหา/อุปสรรค 
- เกษตรกรที่มารับการบริการส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างพืชมาด้วย ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

เป็นพาหะกระจายโรค ก าจัดต้นที่เป็นโรคออก
จากแปลง เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดสู่ต้นอื่นๆ 
กรณีต้นระบาดที่แปลงให้เพ่ิมการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ฉีดพ่นทางใบ ประมาณ 3-5 ครั้ง และห้ามเอา
หน่อไปท าพันธุ์  

สละ หนอนทรายกัดกินรากสละ 
 

ใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย อัตรา 1 ถุงเพาะ/
น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น 
 

มะพร้าว  แมลงด าหนามกัดกินใบ แนะน าให้ปล่อยแตนเบียน 
ถั่วฝักยาว  
 

เพลี้ยอ่อนด าดูดกินน้ าเลี้ยงดอกและ
ฝักอ่อน 

1.ถ้าพบการระบาดใช้แลมบ์ด้าไชฮาโลทริน 
อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร 



10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ  
 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรมการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 02 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 05 
 



รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1. ความเป็นมา/พระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง         

ณ สถานีสูบน้ าบ้านโคกกูแว ต าบลพร่อนและสถานีสูบน้ าตอหลัง ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เมื่อวันที่ 9 และ 11 ตุลาคม 2535 สรุปความได้ว่างานที่จะต้องด าเนินการมีอยู่ 2 ส่วนคือ 

งานด้านชลประทาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าในแม่น้ าปากพนัง ณ จุดห่างจากอ าเภอปากพนังไปทางทิศใต้ประมาณ 3 -5 กิโลเมตร อย่าง
เร่งด่วน เพ่ือปูองกันน้ าเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ าดิบส าหรับใช้ผลิตประปาของอ าเภอปากพนัง พร้อมทั้งก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าออกจากพ้ืนที่น้ าท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด 

งานด้านกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ควร
ให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝุายทหารช่วยกันพัฒนาให้เกิดผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน แหล่งน้ า 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีแหล่งต้นน้ าคือ  ทิวเขา
นครศรีธรรมราช  เกือบขนานกับชายฝั่งทะเล  โดยมีลักษณะภูมิประเทศ  ๓ แบบ คือ ตอนบนของลุ่มน้ า  เป็นที่
ลาดชันมากตอนกลาง เป็น ที่ลุ่มต่ าท้องกระทะ มีสภาพเป็นปุาพรุกว้างใหญ่   ตอนล่าง เป็น ที่ราบลุ่มต่ าสู่
ชายฝั่ง  มีแม่น้ าปากพนังเป็นแม่น้ าสายหลัก  ยาวประมาณ ๑๕๖  กิโลเมตรไหลผ่านกลางพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
๑๐ อ าเภอ ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอชะอวด อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอเชียร
ใหญ่  อ าเภอหัวไทร  อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอพระพรหม อ าเภอเมืองและอ าเภอลานสกา   ๒ 
อ าเภอ ของ จังหวัดพัทลุง ได้แก่ อ าเภอควนขนุน และอ าเภอปุาพะยอม  ๑ อ าเภอ ของ จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอระ
โนดรวม ๗๖ ต าบล ๕๙๙ หมู่บ้าน ประชากร ๕๔๔,๙๑๘ คน พ้ืนที่ประมาณ  ๓,๑๐๐ ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ ๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร่ ในจ านวนนี้มีพื้นท่ีนามากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

 
2. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ได้เริ่มด าเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างระบบชลประทานมาตั้งแต่ ปี 2538 เพ่ือ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ความต้องการของตลาด และมีการกระจายการผลิตในระดับไร่นามากยิ่งขึ้น อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุา
ธรรมชาติที่เหลือ และปูองกันแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือของราษฎร องค์กรประชาชน และองค์กรอิสระ ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมายังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่าง
ท าขาดการบูรณาการ และความร่วมมือจากภาควิชาการ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ผู้น า
ชุมชน ภาคประชาชน พร้อมทั้งขาดความชัดเจนในการสร้างเครื่องมือการท างาน และกลไกความร่วมมือในการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ กลไกความร่วมมือ เครือข่าย และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ



ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสามารถขยายผลส าเร็จของการด าเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
ภาคเกษตรไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 1 เพ่ือเก็บกักน้ าจืดไว้ใช้ในล าน้ าปากพนังและล าน้ าสาขา รวมทั้งปูองกันการรุกล้ าของน้ าเค็มเข้าไป        
ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  2 เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการด้านต่าง ๆ และติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
  3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมาตรการแก้ไขผลกระทบและน าไปสู่การปรับปรุงมาตรการ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และวางแผนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  4 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร 
  5 เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตการเกษตรอย่างครบวงจร 
  6 เพ่ือก าจัดวัชพืชผักตบชวาให้อยู่ในวงจ ากัดท่ีสามารถควบคุมปริมาณได้ 
  7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ  
  8 เพ่ือถา่ยทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบยั่งยืนสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
  9 เพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนรวมทั้งเป็น
สื่อกลางประสานข้อคิดเห็น ทัศนคติ ท่าทีของประชาชนในพื้นท่ีโครงการฯ 

3.2  วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1 เพ่ือพัฒนาการผลิตพืช เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการ

พัฒนาการปลูกพืช 9 พืช เป็นหลัก 
2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงรักษา และการใช้

งานเครื่องจักรกลการเกษตร 
 

4.  พื้นที่เป้าหมาย 
 4.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ  
   หมู่ที ่6 ต าบลลานข่อย อ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 4.2 พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
   หมู่ที ่6 ต าบลลานข่อย อ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
 5.2 หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 5.2.1 หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 
 
 



6.  งบประมาณที่ได้รับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
- ศึกษาทดสอบ โดยการน าสารชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอย ไปใช้ในการก าจัดแมลงศัตรูพืช 

7.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 
 กิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชเพื่อเพิ่มรายได้ ด าเนินการปลูกพืชผสมผสาน 9 พืชรอบ ๆ 
บริเวณบ้าน 

- พืชรายได้ (ปลูกเพ่ือจ าหน่าย ปลูกหลายอย่าง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน) 
- พืชอาหาร (ปลูกรอบ ๆ บริเวณบ้านโดยไม่ซื้อ เหลือแจก ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักต่าง ๆ) 
- พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ปลูกไว้เพ่ือดูแลสุขภาพเบื้องต้น) 
- พืชสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช (แทนการใช้สารเคมี) 
- พืชอนุรักษ์ดินและน้ า (ปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูดินและรักษาน้ า) 
- พืชอาหารสัตว์ (ปลูกไว้เป็นอาหารของสัตว์ ปลูกบริเวณบ้าน) 
- พืชใช้สอย (ปลูกไว้ท าบ้าน ขน า ใช้เป็นค้างปลูกพืช)  
- พืชพลังงาน (ปลูกเพ่ือไว้พ่ึงตนเองด้านพลังงานในอนาคต) 
- พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น (ปลูกเพ่ือเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ศึกษาและเรียนรู้) 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. ได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย 

1.1 นายพิชิตพล ไชยเพ็ชร  10 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.2 นายณรงค์ เรืองเพ็ชร   103 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.3 นายจรัส หนูคง  3 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.4 นายพิทักษ์พันธ์ ไชยเพชร 205 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.5 นางมยุรี เรืองเพ็ชร 193 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.6 นางมานะ แก้วเมือง 382 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.7 นางอภิญญา ชูเมือง 113 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  
1.8 นางสุภาวรรณ ชูด า 87 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 
1.9 นางสมศรี พูนด า 36 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 
1.10 นางถนอม แก้วขาว 176 ม.6 ต.ลานข่อย อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง  

   
 



  2. ส ารวจความต้องการของเกษตรกร  
  - เกษตรกรมีความต้องการ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี สารก าจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 
  3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ (ไส้เดือนฝอย)  
  4. จัดท าแปลงศึกษาทดสอบ/แปลงสาธิต พืชรายได้  
   - ศึกษาทดสอบการใช้ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูในถั่วฝักยาว  
  อุปกรณ์ที่ใช้ 
   - เมล็ดพันธุ์ 
   - ปูนขาว 
   - ปุ๋ยคอก 
   - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
   - ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย 
   - ฮอร์โมนพืช (ฟักทอง, ขนุน, มะละกอ) 
 
 วิธีปฏิบัติศึกษาทดสอบ 

วิธีการ วิธีปรับใช้ วิธีเกษตรกร 
พันธุ์ ระย้า ระย้า 
การเตรียมดิน 
  - ไถดิน 
  - ใส่ปูนขาว 

 
- ไถดิน 1-2 ครั้ง ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห ์
- ใส่ปูนขาวอัตรา 300 กก./ไร่ ทิ้งไว้ 1-2 
สัปดาห์ 

 
- ไถดิน 1-2 ครั้ง ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห ์
 

วิธีการปลูก 
  - ระยะปลูก 

 
- ระยะระหว่างต้น 50 ซม. 
- ระยะระหว่างแถว 75 ซม.  
- จ านวน 3 ต้น/หลุม 

 
- ระยะระหว่างต้น 50 ซม. 
- ระยะระหว่างแถว 75 ซม.  
- จ านวน 3 ต้น/หลุม 

การดูแลรักษา 
  - การใส่ปุ๋ยคอก 
  - การใส่ปุ๋ยเคมี 
   ครั้งที่ 1  
 
   ระยะที่ 2-3 
 
  ระยะเก็บเกี่ยว 

 
- ใส่มูลไก่ อัตรา 500 กรัม/หลุม 
 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อน
โต๊ะ/หลุม (หลังปลูก 15 วัน) 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1 ช้อนโต๊ะ/
หลุม ทุกๆ 5 วัน 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อน
โต๊ะ/หลุม และฉีดพ่นฮอร์โมนพืชทุกๆ 7 วัน 

 
- ใส่มูลไก่ อัตรา 500 กรัม/หลุม 
 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อน
โต๊ะ/หลุม (หลังปลูก 15 วัน) 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1 ช้อนโต๊ะ/
หลุม ทุกๆ 5 วัน 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อน
โต๊ะ/หลุม และฉีดพ่นฮอร์โมนพืชทุกๆ 7 วัน 

การปูองกันก าจัดโรค 
  - ปูองกันหนอนเจาะฝัก 

- ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 1 ถุงเพาะ/น้ า 20 
ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน 

- 

 
 
 



ตารางผลผลิตดีและผลผลิตตกเกรด (กก./ไร่) 
 

ผลผลิตดี (กก./ไร่) ผลผลิตตกเกรด (กก./ไร่) 
ปรับใช้ เกษตรกร ผลต่าง ปรับใช้ เกษตรกร ผลต่าง (กก.) 
2,944 2,617.6 326.4 299 377 78 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรมีทางเลือก วิธีการผลิตถั่วฝักยาวแบบผสมผสาน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น การใช้
ปูนขาว ใช้ฮอร์โมน ใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย เพ่ือปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชที่เพ่ิมขึ้นแทนการใช้
สารเคมีเพียงอย่างเดียว 

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบอกต่อ และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไป 
7.2.2 การฝึกอบรม 

  - ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช”       
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.6 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 50 ราย เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึน จ านวน 50 ราย 
 7.2.3 การเป็นวิทยากร 
   -   
 7.2.4 การผลิตสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
 
   - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
   - 

7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
    - 

7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงานผล 
  - ติดตามเก็บข้อมูลการผลิตพืช  
8 ผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 -  
 
9 ปัญหา/อุปสรรค 

-  
 
 

  
 

  
 

 



   
10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ฝึกอบรมเกษตรกร  
หลักสูตร “การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช” 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 
1. ความเป็นมาของโครงการ   

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎร บ้านหัวปุาเขียว ต าบลทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงในวันที่ 13 กันยายน 2543 ได้ทรงทราบถึงความยากจนของราษฎรจังหวัดพัทลุง
จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่างโดยยึดหลักเกณฑ์เดียวกันกับโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างจังหวัดนราธิวาสซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงสมัยนั้น นายไพศาล แก้วผสม หาสถานที่ได้ที่สาธารณะ
ประโยชน์ทุ่งครองชีพ ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ 254 ไร่ 3 งาน 12  ตารางวา โดย
ประชาชนผู้จับจองที่ดินเดิมได้บริจาคที่ให้รวมกว้างประมาณ 1,000 เมตรยาวประมาณ  4,200 เมตรเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจากทิศตะวันตกเฉียงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หัวแปลงมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
10.145 เมตรสูงกว่าท้ายแปลง5.276  เมตร 
  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  จังหวัดพัทลุงได้เริ่มการด าเนินการก่อสร้างฟาร์ม เมื่อเดือน 
กรกฎาคม  2545เสร็จการก่อสร้างเข้าท าการเกษตรเมื่อเดือน  ธันวาคม  2544 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯได้ทรงเสด็จมาเยือนฟาร์มตัวอย่างฯ จังหวัดพัทลุง 2 ครั้ง  คือ 
  ครั้งแรก  เมื่อเดือน  กันยายน  2546 
  ครั้งที่สอง เมื่อเดือน  ตุลาคม  2548 
 
2. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้เข้าร่วมด าเนินการใน 2 กิจกรรม          
คือ กิจกรรมด้านการผลิตเห็ด และกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 1. เพ่ือจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ราษฎรมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์มสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้  
 2. เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลก าไรให้ราษฎรพึ่งตนเองได้  
 3. เป็นสถานที่เรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด  
 4. อนุรักษ์สภาพปุาไม้ในพ้ืนที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 



3.3 วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1. เป็นแหล่งจ้างแรงงานส าหรับเกษตรกรในพื้นที่ 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานการเกษตร 
3. เป็นแหล่งอาหารของจังหวัดพัทลุง 

 
 
4.  พื้นที่เป้าหมาย 
 4.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 หมู่ที่ 1, 8, 10 บ้านครองชีพต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
 4.2 พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 หมู่ที่ 1, 8, 10 บ้านครองชีพต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ ส านักพระราชวัง 
 5.2 หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  5.2.1 หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 
6.  งบประมาณที่ได้รับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ    100,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
- 

7.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 
  - พัฒนาการเพาะเห็ด ให้มีคุณภาพดีขึ้น จ านวน 2 โรงเรือน 



 
 ตารางท่ี 1 ผลผลิตก้อนเชื้อเห็ด (ก้อน) 

 
 ตารางท่ี 2 ผลผลิตดอกเห็ด (กก.) 
 

เห็ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

เห็ดนางฟูา 1,280 1,370 1,590 820 800 500 1,050 1,280 450 580 1,500 1,000 12,220 
เห็ดแครง  360 240 - 250 - - 480 490 - 1370 360 - 3,550 
เห็ดหูหนู - - - - 250 - 290 - - 300 - - 840 
เห็ดขอนด า - - - - 500 - 480 - - 840 - - 1,820 
เห็ดฮังการี  - - 630 - - 450 - - 620 330 - 150 2,180 
เห็ดเป๋าฮือ  - 400 - - - - 200 - 300 - 500 - 1,400 
เห็ดยานางิ  - 140 - - - - - 400 140 - 500 - 1,180 

เห็ด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
เห็ดนางฟูา 91.2 70.1 89.1 36.5 21.9 43.5 75.35 73.5 44.9 61 52.1 66.2 725.35 
เห็ดฮังการี  52.5 43.5 9.5 19.7 43 18.1 45.65 42.35 16.5 10.2 70.6 27.4 372 
เห็ดขอนด า 6.7 4.6 1.2 0.25 - - 12.25 - 23.8 17.4 1.1 14.6 81.9 
เห็ดเป๋าฮือ  11.1 7.9 1.6 15 23.5 6.4 7.9 5.4 11.35 5.5 18.4 6.2 120.25 
เห็ดยานางิ  7 20.85 16.2 13.2 8.25 3.44 4.8 13.4 3.6 3.15 3.65 13.15 110.69 
เห็ดแครง 43.2 - 14.8 18.3 - - - 14.3 3.8 - 13 21.3 128.7 
เห็ดหูหนู 20.4 15.5 4.5 - - - 12.2 24.3 34.1 34 8.8 0.3 154.1 



7.2.2 การฝึกอบรม 
- ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตพืชเศรษฐกิจ (การเพาะเห็ด)” วันที่ 28 ธันวาคม  

2560 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 47 ราย 
เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น จ านวน 47 ราย 
 
 7.2.3 การเป็นวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
  - 
 7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
   - 
 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน 
  - ติดตามผลการด าเนินงานพร้อมให้ค าแนะน าดูแลรักษา 
 
8. ผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

8.1  กิจกรรมการเพาะเห็ด 
เกษตรกรที่เป็นเครือข่ายการเพาะเห็ด และเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานได้รับความรู้ ความช านาญ   

และมีทักษะเรื่องการเพาะเห็ดในโรงเรือน และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
8.2  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
9. ปัญหา/อุปสรรค 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ด 
ฝึกอบรบหลักสูตร “การผลิตพืชเศรษฐกิจ (การเพาะเห็ด)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่พัทลุง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 
1. ความเป็นมา 
 โอกาสพิเศษที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอม 36 ปี แห่งการสถาปนาในปี 2552 นายสมชาย ชาญณรงค์
กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ขึ้น
ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพร่ผลงานสู่ประชาชน นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จัดท า
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่พัทลุง เพ่ือเป็นตัวแทนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 
2. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

- 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
1 เพ่ือเผยแพร่หลักการเกษตรตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ 
2 เพ่ือเป็นศูนย์ต้นแบบที่น าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ในการผลิต 
3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญา และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
4 เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
โดยเปูาหมายการด าเนินงานในปี 2561 คือ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 90 ราย 
 

4.  พื้นที่เป้าหมาย 
4.1 พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
4.2 พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 5.2 หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 

5.2.1 หนว่ยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

6. งบประมาณที่ได้รับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

-   



7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 

- 
7.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 7.2.1 แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต 
  1.ระบบการปลูกพืชพ้ืนที่นา 6 ไร่ 
   แปลงสาธิตการปลูกข้าว 
  - หว่านข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี หว่านแบบน้ าตม (1 ส.ค.60) อัตรา 20 กก./ไร่ และหว่านปุ๋ย
อินทรีย์ อัตรา 800 กก./ไร่ 
  - ประสบภัยน้ าท่วมในช่วง วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560  
  - ก าจัดพืชบริเวณคันนาและฟ้ืนฟูหลังน้ าลด  
  - ผลการปลูกข้าวพ้ืนที่ 6 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี ปลูกวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ด้วยวิธี
หว่านน้ าตม เก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ผลผลิตรวม 1,120 กิโลกรัม หรือเฉลี่ย 187กิโลกรัม/
ไร่  
หมายเหตุ ผลผลิตน้อยเนื่องจากประสบภัยน้ าท่วมช่วงเดือน 28-30 พฤศจิกายน 2560 
 

รายการ หน่วย รวม 6 ไร่ เฉลี่ย/ไร่ 
พันธุ์เล็บนกปัตตานี    
ผลผลิต กิโลกรัม 1,120 187 
ต้นทุน บาท 1,1790 1,965 
ราคา บาท 9.10 9.10 
รายได ้ บาท 11,102 1,850 
รายได้สุทธิ บาท 688 115 
พืชในระบบข้าวเป็นหลัก ปลูกถ่ัวเขียว 6 ไร่ อยู่ระหว่างปฏิบัติดูแลรักษา ด าเนินการไถกลบถั่วเขียว โดยการไถดะ 
1 ครั้ง และไถแปร เพ่ือท าให้ดินแตกละเอียดพอสมควรอีก 2 ครั้ง ขณะที่ปักด าควรให้มีระดับน้ า 5 เซนติเมตร 
(20 ก.ค. 2561) แล้วหว่านแหนแดงอัตรา 20 กก./ไร่ 
  2. ระบบการปลูกพืชไร่/พืชสวน 7 ไร่ 
   แปลงสาธิตการปลูกพืชผสมผสาน 

-  การปลูกมะนาวในวงบ่อ (จ านวน 30 บ่อ) 
- ด าเนินการฟ้ืนฟูหลังน้ าลด ก าจัดวัชพืชพร้อมตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 กก./ต้น  และ
เพ่ิมวัสดุปลูกดินร่วน ปุ๋ยหมัก 

-  การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม (จ านวน 25 ต้น) 
-  ด าเนินการฟ้ืนฟูหลังน้ าลด ก าจัดวัชพืชพร้อมตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 กก./ต้น 
ก าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 200 กรัม/ต้น 

  - ปลูกซ่อมกล้วยน้ าว้าทดแทนต้นที่เสียหายจากน้ าท่วม 
-  การปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู (จ านวน 100 ต้น 
- ด าเนินการฟ้ืนฟูหลังน้ าลด ตัดแต่งกิ่ง ก าจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 3 กก./ต้น ก าจัด
วัชพืช ใส่ปุ๋ยหมัก จ านวน 3 กิโลกรัม/ต้น และท าการห่อผลผลิต  



- การปลูกพืชยกแคร่ จ านวน 7 หลัง มีผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักน้ า ดาวเรือง บัวบก ขมิ้นชัน และ
หัวไพล 
-  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (จ านวน 8 มุ้ง)  
   - ด าเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

ชนิดผัก เพาะ (กระบะ) ปลูก (มุ้ง) ผลผลิต (กก.) 
กรีนโอ๊ค 2 1 25 
เรดโอ๊ค 2 1 25 
ผักกาดขาว 4 1 30 
กวางตุ้ง 8 2 78 
ผักบุ้ง 8 2 65 

  
- การปลูกปาล์มน้ ามัน (จ านวน 100 ต้น) 
 - ฟ้ืนฟูหลังน้ าลดปลูกซ่อมต้นที่ตาย พร้อมปฏิบัติดูแลรักษา 

  - กิจกรรมการเพาะเห็ด (จ านวน 1 โรง) 
   - ด าเนินการผลิตก้อนเห็ดนางฟูา จ านวน 550 ก้อน ก าลังให้ผลผลิต 
ตารางผลผลิตกิจกรรมพืชผสมผสาน 

ชื่อพืช หน่วย จ านวน จ านวนน้ าหนัก (กก.) 
กล้วยน้ าว้า เครือ 39 343 
กล้วยไข่ เครือ 5 25 
มะพร้าวน้ าหอม ลูก 591 - 
มะนาวแปูนพิจิตร กิโลกรัม - 213 
เห็ดนางฟูา ก้อน 550 44 
 7.2.2 การฝึกอบรม 
  - 

7.3  กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
   ผลิตพันธุ์พืชผักสวนครัว 

 - พริกหัวเรือ ศก.13  จ านวน 450 ต้น 
 - ผักหวานบ้าน  จ านวน 150 ต้น 
 - บัวบก   จ านวน 50 กระถาง 
 - ขม้ินขาว   จ านวน 20 ต้น  
 - อัญชัน   จ านวน 150 ถุง 
 - ดาวเรือง   จ านวน 1,050 ต้น 
 - มะเขือยาว   จ านวน 100 ต้น 
 - มะเขือเปราะ  จ านวน 100 ต้น 
 - มันขี้หนู    จ านวน 50 กระถาง 
 - กะเพรา   จ านวน 10 กระถาง 
 - โหระพา   จ านวน 10 กระถาง 

  



 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน 
  - 
8. ผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 -  
9. ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหาภัยธรรมชาติน้ าท่วมขังและน้ าทะเลหนุนในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
 แนวทางแก้ไข ปลูกพืชหลักท่ีทนทานต่อสภาพน้ าท่วมขัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

        นาข้าว 
  
  
 
 
 
 
 
 

  การเพาะเห็ด      การปลูกพืชผสมผสาน 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

       แหล่งน้ า      มะนาวในวงบ่อ  
      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
        ผักไฮโดรโปนิกส์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     ขม้ินชัน      พืชค้าง (บวบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แปลงผักอินทรีย์ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
         แปลงนาด า            แปลงอัญชัน 



 
 
 
 
 

  
 
 
      อบรมเกษตรกร 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         กิจกรรมผลิตและขยายพันธุ์พืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คณะท างาน 
 
 นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
 นางปัทมา พรหมสังคหะ    เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
 นางไพเราะ เทพทอง    นักวิชาการเกษตร 
 นางชอ้อน พรหมสังคหะ    นักวิชาการเกษตร 
 นายสุชาติ ไชยพันธ์    ช่างซ่อมบ ารุง ระดับ ช4 
 นางสมใจ สะรุโน     คนงานทดลองการเกษตร 
 นางธัญญา รอดสุด    คนงานทดลองการเกษตร 


