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กรอบแนวคิด 

 พืชผักเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ เป็นกลุ่มพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตเร็ว เป็นที่นิยมส าหรับ              
การบริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในรูปของผักสด และผลิตภัณฑ์ผักแปรรูป ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
การผลิตทางด้านการเกษตรรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช พืชอายุสั้น (รต.01) จ าแนกตามพืชกลุ่มพืชผัก 
ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ในปี 2564 มีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 5,627 ไร่ ค่านิยมในการบริโภคพืชผักนั้น 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกบริโภคพืชผักที่สวยงาม ไม่มีรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ซึ่ งส่งผลให้
เกษตรกรที่ปลูกพืชผักมีการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้พืชผัก          
ที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้ผลิต มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงหลายชนิด ผสมกันและ          
ใช้ในอัตราที่สูงเกินค าแนะน าในฉลาก ใช้สารเคมี ในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลผลิตบางส่วน          
มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้การใช้สารเคมีชนิดเดียวกันหรือใช้ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลท าให้แมลงเกิดความต้านทานต่อสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช  
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่จึงวางแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชร่วมกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีเป็นการควบคุม
ศัตรูพืช โดยขยายผลให้กับเกษตรกรที่ผลิตผักในต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง           
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการ              
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ส านักงานเกษตรจังหวัด
ชัยนาท และส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท และช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการลดต้นทุนการผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน ต าบลท่าฉนวน 
อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
 3. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ 
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และเป็นรูปแบบ 
การมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติโครงการแบบมีส่วนร่วมโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
 1. มีการขยายการใช้ประโยชน์ของชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักในพื้นที่เกษตรกร ต าบลท่าฉนวน อ าเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
 2. เกษตรกรได้รับเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืชและเพ่ิมผลผลิตพืช เกษตรกรมีโอกาสเข้าร่วมตัดสินใจในการ
ด าเนินการโครงการของภาครัฐ 

 

วิธีการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานและตั้งคณะท างาน 
 1.1 ประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือสอบถามข้อมูลและระบุเป้าหมายเกษตรกรในการ
ด าเนินงานจัดการตัวชี้วัดโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก 
โดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
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 1.2 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
 1.3 วิเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาและวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 2.2 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุม
ศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นท่ี 
 2.3 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
 3.1 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 2 
 3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานจัดท าแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  3.2.1 ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานที่ด าเนินงานในแปลงต้นแบบ 
  3.2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
BT และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เป็นต้น 
  3.2.3 ติดตามแปลงต้นแบบ เก็บข้อมูลผลผลิต พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา 
  3.2.4 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
 4.1 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 3 
 4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานและแต่งตั้งคณะท างาน 
1.1 สืบหาและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้
ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ตามท่ี
ก าหนดในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย 

ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม 
ย่องหยี และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็น
แหล่งทุน การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็น
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
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  คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่  
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถั่วฝักยาว 

  ประเด็นปัญหา 
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการ
ระบาดของแมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า     
มีการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวและหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ในกรณีที่มีการ
ระบาดแนะน าให้ฉีดพ่นสารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ            
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท 
  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕             
ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท โดยมี นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน 
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  ๕ เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานฯ ประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการจากกลุ่มวิชาการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และผู้น าเกษตรกรปลูกผักในพ้ืนที่อีก 1 ท่าน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามา            
มีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 
  2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม             
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ทราบ               
โดยโครงการ/แผนปฏิบัติการ ระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่สามารถวัด และประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และการเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
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  5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา               
มีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2565 เสนอต่อผู้บริหารส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 1 /2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรใน
พระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยนายสงัด ดวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 
  1) แจ้งค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 66/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดย
การใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ 
วรรณกรี  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน  
  2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืช และมวนพิฆาต) โดยวิทยากรจาก กลุ่มวิชาการ สวพ.5 
  ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช Steinernema สายพันธุ์ไทย เป็น
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นพาราสิตได้ทั้งในระยะตั วหนอนและตัวเต็มวัย สามารถ
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ ภายในล าตัวของหนอนได้ 2-3 ชั่วอายุ ให้รุ่นลูกใหม่ตั้งแต่ 10,000-100,000 
ตัวต่อหนอน 1 ตัว (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของหนอน) จนแมลงหรือหนอนเหลือแต่ซาก จึงเคลื่อนที่ออกจาก
ซากเหยื่อในช่วงที่เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลง
ในกลุ่มหนอนผีเสื้อ และในกลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย ด้วงหมัดผัก ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงท าลายรากตลอดจนใช้ก าจัดปลวกในสวนผลไม้ ปาล์มน้ ามัน และ
ปลวกท าลายกล้าไม้ เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชใช้เองได้ด้วย
วัสดุอุปกรณ์ท่ีหาง่ายในครัวเรือน มีต้นทุนค่าอาหารเพาะเลี้ยงและวัสดุสิ้นเปลืองเพียง 100 บาท ได้ผลผลิตไส้เดือน
ฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 300-600 ล้านตัวต่อ 1 รอบการผลิต ใช้พ่นก าจัดแมลงครอบคลุม
พ้ืนที่ 1-2 ไร่   

มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงห้ ามีความสามารถสูงในการกินหนอน
ศัตรูพืชได้หลายชนิด มวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 2 – 5 จ านวน 1 ตัว สามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 80 ตัว            
มวนพิฆาตตัวเต็มวัยสามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 130 ตัว และตลอดชีวิตของมวนพิฆาตสามารถท าลาย
หนอนประมาณ 200 – 300 ตัว หรือโดยเฉลี่ย 5 – 7 ตัว/วัน มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูด ตามปกติปากของ 
มวนพิฆาตจะพับเก็บไว้ใต้อก แต่เมื่อพบเหยื่อมันจะตวัดออกมาด้านหน้า เข้าจู่โจมเหยื่อทันที โดยใช้ปากที่มี
ลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปในล าตัวหนอนศัตรูพืช แล้วปล่อยสารพิษ (venom) ท าให้หนอนเป็นอัมพาต           
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได ้จากนั้นจึงดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนหนอนแห้งตายแล้วจึงทิ้งเหยื่อ เพ่ือไปหา
เหยื่อใหม่ต่อไป การน ามวนพิฆาตไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ท าได้โดยการปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 3 – 4 
เช่น การควบคุมหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย สามารถควบคุมและลดปริมาณ
หนอนศัตรูพืชได้ 80 – 90% ซึ่งจัดว่าเป็นแมลงห้ าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 
  4) คณะท างานโครงการฯพิจารณาโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท (ฉบับร่าง) 
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  5) คณะท างานโครงการฯพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบ
ผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท (ฉบับร่าง) 
  6) คณะท างานโครงการฯ ได้ยกร่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะน าไปใช้เพื่อปฏิบัติงานจริง 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแผนงานโครงการฯ 
 3.1 ประชุมการด าเนินงานครั้งที่ 2/2565 จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
  1) รับรองรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ              
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 
  2) นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัดท ารายงานการประชุมโครงการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
  3) รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยนายอุกกฤษ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม  
 พืชที่ปลูก ผักสลัด พ้ืนที่ 108 ตารางเมตร ขนาดแปลง 1.2 เมตรx 10 เมตร จ านวน 9 ร่อง  
 ระยะปลูก 25 ซม. X 25 ซม. รอ่งละ 4 แถว จ านวน 164 ต้นต่อร่อง 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดกรรมวิธีที่ด าเนินงานในแปลงผักสลัด 
วิธีปฏิบัติ ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร ่
- ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 40 กิโลกรมั
ต่อไร่ จ านวน 2 ครั้ง 

- รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร ่
- ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 40 กโิลกรมัต่อไร่  
จ านวน 2 ครั้ง 

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัด
เพลี้ยไฟ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 1 ครั้ง(ป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก)  
- ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดเพลีย้ไฟ)  

พืชที่ปลูก ผักสลัด พ้ืนที่ 108 ตารางเมตร 
 - เก็บผลผลิตได้ 35 กิโลกรัมต่อร่อง เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 7 ร่อง ราคาผลผลิต 90 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 245 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 22,050 บาท 
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ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตผักสลัด 

ต้นทุนการผลิต 
ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
หลังเข้าร่วมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
ค่าเตรยีมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 1,760 1,760 
ค่าปุ๋ยคอก 7,500 7,500 
คา่แรงใส่ปุ๋ย 180 180 
ค่าชีวภัณฑ ์ 800 200 
ต้นทุนรวม 10,540 10,240 

ต้นทุนลดลง 2.8% 

สรุปผลการปลูกผักสลัด   
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8 
รายได้ต่อไร่ 326,666.67 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 316,426.67 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อ
การลงทุน BCR เท่ากับ 30.90 
นางถาวร คงมาก  
 พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน ขนาดแปลง 1 เมตรx 20 เมตร จ านวน 13 ร่อง   
 ระยะปลูก 40 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 51 ต้นต่อร่อง 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดกรรมวิธีที่ด าเนินงานในแปลงผักสลัด 
กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง          
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่         
ครั้งท่ี 2  ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแตค่รั้ง
ที่ 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่                  
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่    
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
ฉีดจ านวน 6 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝัก 
ถั่วฝักยาว)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 1 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝัก 
ถั่วฝักยาว)  

พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน 
 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน  
 - เก็บผลผลิตได้ 20 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 320 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 6,400 บาท 

ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาว 

ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรยีมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 
ค่าสารเคม ี 316 72 



- 9 - 
ค่าแรงฉีดพ่นสารเคม ี 760 120 

ค่าชีวภัณฑ ์ - 100 
ต้นทุนรวม 7,520 6,736 

ต้นทุนลดลง 10.4% 

สรุปผลการปลูกถั่วฝักยาว  
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 784 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.4 รายได้ต่อไร่ 25,600 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 18,864 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อการ
ลงทุน BCR เท่ากับ 2.80 
พืชท่ีปลูก มะเขือยาว พื้นที่ 0.5 งาน 
 ขนาดแปลง 0.75 เมตรx 20 เมตร จ านวน 10 ร่อง  
 ระยะปลูก 75 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 26 ต้นต่อร่อง 

ตารางท่ี 5 รายละเอียดกรรมวิธีที่ด าเนินงานในแปลงผักสลัด 
กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่                
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่                 
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่   
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดอะบาเมกตินอตัรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 
ลิตร เดือนละ 2 ครั้ง (ป้องกันก าจดัหนอน
เจาะผลมะเขือ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 2 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกตินอตัรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
เดือนละ  1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล
มะเขือ) 

พืชที่ปลูก มะเขือยาว พื้นที่ 0.5 งาน 
 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน  
 - เก็บผลผลิตได้ 5 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 240 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 4,800 บาท 

ตารางที่ 6  ต้นทุนการผลิตมะเขือยาว 
ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรยีมดิน 300 300 

ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 

ค่าสารเคม ี 316 108 

คา่แรงฉีดพ่นสารเคม ี 760 180 

ค่าชีวภัณฑ ์ - 200 
ต้นทุนรวม 7,520 6,932 

ต้นทุนลดลง 7.8% 
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สรุปผลการปลูกมะเขือยาว  
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 588 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.8 รายได้ต่อไร่ 38,400 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 31,468บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อ           
การลงทุน BCR เท่ากับ 4.54 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมสรุปผล 
 4.1 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 3 / 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรใน
พระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
  4.1.1 สรุปผลการด าเนินงานแปลงต้นแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  จากการท าแปลงต้นทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยี
การใช้ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่กับเกษตรกร  จ านวน 2 ราย พบว่า การผลิตผักสลัด 
ผลผลิตผักสลัดเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ 230 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ต้นทุนการผลิตผักสลัด
ลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8 การผลิตถั่วฝักยาว ผลผลิตถั่วฝักยาวเพ่ิมขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ 120 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.3 ต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาวลดลงหลังเข้าร่วม
โครงการ 784 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.4 การผลิตมะเขือยาว ผลผลิตมะเขือยาวเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วม
โครงการ 320 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ต้นทุนการผลิตมะเขือยาวลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 588 
บาทต่อไร ่คิดเป็นร้อยละ 7.8 
  สรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้  
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่กับเกษตรกร ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.4 
และต้นทุนของเกษตรกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.0 
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังจากสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบ
สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
  4.2.1 พึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 30 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 60 
  4.2.2 ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการ
บริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 70 และ
ค่อนข้างพอใจร้อยละ 20 
  4.2.3 ความท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด/วางแผนการท างานกับ
หน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 40 
  4.2.4 ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย พอใจมากที่สุด
ร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 60 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 20 
  4.2.5 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านที่มีต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจ
มากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 60 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30 
  4.2.6 ความพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30  
  4.2.7 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 30 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 60 
  4.2.8 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานรัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30 
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  4.2.9 ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 40 
  สรุปในภาพรวมของโครงการฯเกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากที่สุดร้อยละ 13 ระดับความ
ความพึงพอใจมากร้อยละ 50 และระดับความพึงพอใจค่อนข้างพอใจร้อยละ 37 ซึ่งผลการปฏิบัติแสดงให้เห็น
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี 

ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนร่วม
โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบ
ผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท ประจ าปี 2565 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

พึง
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

ร้อยละ 
พึงพอใจ

มาก 
ร้อยละ 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ร้อย
ละ 

ไม่ค่อย
พอใจ 

ร้อย
ละ 

ไม่
พอใจ
เลย 

ร้อย
ละ 

  

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล 
& รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ
หน่วยงาน 

1 10 3 30 6 60     3.5 มีความพึง
พอใจมาก 

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐ
น าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการ
บริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน 

1 10 7 70 2 20     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนด/วางแผนการท างานกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

1 10 5 50 4 40     3.7 มีความพึง
พอใจมาก 

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย 

2 20 6 60 2 20     4 มีความพึง
พอใจมาก 

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านที่มีต่อ
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1 10 6 60 3 30     3.8 มีความพึง
พอใจมาก 

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจาก
การที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงาน
รัฐ 

2 20 5 50 3 30     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

7.ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

1 10 3 30 6 60     3.5 มีความพึง
พอใจมาก 

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการ
สนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานรัฐ 

2 20 5 50 3 30     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

9. ในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจาก
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1 10 5 50 4 40     3.7 มีความพึง
พอใจมาก 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
แปลค่าระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลค่า 

4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจมาก 

2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจมากปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจน้อย 

1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการฯ 

 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1-5 คือ 

ความพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 35-85  
ผลการด าเนินงาน     : ได้คะแนน 5 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของต้นทุนที่ลดจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในการผลิตพืช 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1-5 คือ

ต้นทุนการผลิตที่ลดจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในการผลิตพืช 
ร้อยละ 1-5  

ผลการด าเนินงาน     : ได้คะแนน 5 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนที่ลดลง โดยมีต้นทุนการ
ผลิตผักสลัด ถั่วฝักยาว และมะเขือยาวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานของเกษตรกรได้ และการประชุมคณะท างานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯในปีต่อไปมีแนวทางร่วมกับ
เกษตรกรจะด าเนินงานดังนี ้
 1. ควรให้มีการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก เช่น การใช้ปุ๋ยตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการ การปลูกพืชผักแบบยกแคร่โดยใช้วัสดุปลูก 
 2. ควรหาช่องทางตลาดให้มากข้ึนเพื่อที่จะขยายการผลิตพืชผักของเกษตรกร โดยอาจจะประสานงาน
กับพาณชิย์จังหวัดเพ่ือประชาสัมพันธ์หาตลาดอ่ืนเพื่อจ าหน่ายผลผลิต 
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ภาคผนวก 
 1. ค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโ ลยีการใช้       
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 
 2. รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565 
 3. แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ 
 4. โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 5. รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ( 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ) 
 6. รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน ( 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ) 
 7. รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน ( 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 ) 
 8. รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 
 9. การประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการ / เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน 
 10. ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 11. รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 (เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน การสื่อสารให้ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทราบ) 
 12. ภาพการด าเนินงาน 
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ผนวก 1  

ค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้           
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
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ผนวก 2 

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 
รายงานการประชุม 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  

ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 7 มีนาคม 2565  
ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

---------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะท างานที่มาประชุม 

1. นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
2. นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

3. นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5    
4. นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  สวพ.5    
5. นางสาววารีรัตน์    สมประทุม นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
6. นางสาววัชรา   สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
7. นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
8. นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สวพ.5 
9. นายวรากรณ์   เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สวพ.5 
10. นายชัยวุฒิ แย้มวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  แทนเกษตรอ าเภอมโนรมย์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ 
11.นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สวพ.5 
12.นางสาววิไลวรรณ   ดีอ่วม ผู้แทนเกษตรกร 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 

2. ว่าที่ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 

3. นางสาวจีรนันท์ ประสมเพชรหิรัญ นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 
4. นายน าโชค ทาเอ้ือ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  สวพ.5 
5. นางสาวอาภัสรา สังข์ธูป เจ้าหน้าที่การเกษตร สวพ.5 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   ติดราชการ 

2. นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรช านาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 

ติดราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๐9.30 น. 
  นายสงัด ดวงแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม     
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1 ค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ 66/2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดย
การใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยให้คณะท างานมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้  
   1. จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้        
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2565 
   2. จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้
สอดคล้องกับกรอบแนวทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ทราบ โดย
โครงการ/แผนปฏิบัติการ ระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   3. ด าเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
   4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และการเผยแพร่แก่
ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
   5. จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะของการด าเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2565 เสนอต่อผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   
   6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ซึ่งคณะท างานได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ตามที่
ก าหนดในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย 

ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม 
ย่องหยี และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็น
แหล่งทุน การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็น
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
  คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่  
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
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  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถั่วฝักยาว 
  ประเด็นปัญหา 
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการ
ระบาดของแมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มี
การระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวและหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ในกรณีที่มีการ
ระบาดแนะน าให้ฉีดพ่นสารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

 มติที่ประชุม รับทราบ มีการแก้ไขดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการล าดับที่ 11 นางวิไลวรรณ ดีอ่วม 
เป็น นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม 
   1.2 ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
  2.1  โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก
โดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. เก็บข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตผักของเกษตรกร ต้นทุนการผลิตและการระบาดของโรค
แมลง 
  2. น าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ในแปลงเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิต 
  3. เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนด าเนินการ 
  4. ผู้แทนเกษตรกรแสดงความคิดเห็นว่าเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กสามารถใช้ชีวภัณฑ์
ได้ผลดี แต่เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่การใช้ชีวภัณฑ์มีข้อจ ากัด การปลูกผักของเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกร
จะเลือกปลูกผักท่ีใช้สารเคมีน้อย เช่น ชะอม ปัญหาหลักคือ การปรับปรุงบ ารุงดิน โรคและแมลง ได้แก่ เชื้อรา 
ไวรัส แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนเจาะผล หนอนใยผัก การปลูกผักจะปลูกผักกินใบกับผักกินผลปลูก
สลับกันไปตามฤดูกาล 
  2.2 แผนปฏิบัติงานโครงการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  2.3 ถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืช และมวนพิฆาต) โดยวิทยากรจาก กลุ่มวิชาการ สวพ.5 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 คณะท างานได้ยกร่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา

เห็นชอบก่อนที่จะน าไปใช้เพื่อปฏิบัติงานจริง 
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 มติที่ประชุม  เห็นด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 

นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง  ผู้จดรายงานการประชุม 
ว่าที่ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ  ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
นายอุกกฤษ ดวงแก้ว  ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก 3 

แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ 
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ผนวก 4  
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้

เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลกัการและเหตุผล 
 พืชผักเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ เป็นกลุ่มพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตเร็ว เป็นที่นิยมส าหรับการ
บริโภคท้ังในและต่างประเทศ ทั้งในรูปของผักสด และผลิตภัณฑ์ผักแปรรูป ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการผลิต
ทางด้านการเกษตรรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช พืชอายุสั้น (รต.01) จ าแนกตามพืชกลุ่มพืชผัก ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ในปี 2564 มีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 5 ,627 ไร่ ค่านิยมในการบริโภคพืชผักนั้น 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกบริโภคพืชผักที่สวยงาม ไม่มีรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลให้
เกษตรกรที่ปลูกพืชผักมีการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้พืชผักที่
สวยงามตามความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้ผลิต มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงหลายชนิด ผสมกันและใช้ใน
อัตราที่สูงเกินค าแนะน าในฉลาก ใช้สารเคมีในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลผลิตบางส่วนมีสารเ คมี
ตกค้างเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้การใช้สารเคมีชนิดเดียวกันหรือใช้ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้
แมลงเกิดความต้านทานต่อสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่จึงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชร่วมกับการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีเป็นการควบคุมศัตรูพืช โดยขยายผลให้กับเกษตรกรที่ผลิตผักในต าบล      
ท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชผักร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผลิตผักอย่างปลอดภัย
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เกิดการบูรนาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท และช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน 
 2. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลดต้นทุนการผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน ต าบล       
ท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
 3. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ 
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และเป็น
รูปแบบ  การมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติโครงการแบบมีส่วนร่วมโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จ านวน 6 ราย 

สถานที่ด าเนินงาน 
 1. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท 
 2. พื้นที่เกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
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ผนวก 5 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ( 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ) 
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 

............................................................................................................................ 
1. สถานการณ์ทั่วไป 
 จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ปลูกพืชผักจ านวน 5,627 ไร่ ค่านิยมในการบริโภคพืชผักนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะเลือกบริโภคพืชผักที่สวยงาม ไม่มีรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูก
พืชผักมีการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้พืชผักที่สวยงามตามความ
ต้องการของตลาด เกษตรกรผู้ผลิต มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงหลายชนิด ผสมกันและใช้ในอัตราที่สูงเกิน
ค าแนะน าในฉลาก ใช้สารเคมีในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลผลิตบางส่วนมีสารเคมีตกค้างเกินค่า
มาตรฐาน นอกจากนี้การใช้สารเคมีชนิดเดียวกันหรือใช้ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้แมลงเกิดความ
ต้านทานต่อสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชร่วมกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีเป็นการควบคุมศัตรูพืช โดยขยายผลให้กับ
เกษตรกรที่ผลิตผักในต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เกิดการบูรนาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 

2. การด าเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกร      
ผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ตามที่ก าหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม ย่องหยี 
และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 

  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 2.2 จัดท าค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที ่๕ ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ วรรณกรี  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕  เป็นประธาน  
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  ๕ เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างานประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการจากกลุ่มวิชาการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และผู้น าเกษตรกรปลูกผักในพื้นที่อีก 1 ท่าน 
 2.3 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรใน
พระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยนายสงัด ดวงแก้วผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 
 1) แจ้งค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ วรรณกรี  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ตามท่ีก าหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม ย่องหยี 
และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่  
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถั่วฝักยาว 
 

ประเด็นปัญหา 
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการ
ระบาดของแมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
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  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มี
การระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวและหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ในกรณีที่มีการ
ระบาดแนะน าให้ฉีดพ่นสารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช และมวนพิฆาต) โดยวิทยากรจาก กลุ่มวิชาการ สวพ.5 

ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช Steinernema สายพันธุ์ไทย เป็นสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นพาราสิตได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย สามารถเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ ภายในล าตัวของหนอนได้ 2-3 ชั่วอายุ ให้รุ่นลูกใหม่ตั้งแต่ 10,000-100,000 ตัวต่อหนอน 1 ตัว 
(ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของหนอน) จนแมลงหรือหนอนเหลือแต่ซาก จึงเคลื่อนที่ออกจากซากเหยื่อในช่วงที่
เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงในกลุ่มหนอนผีเสื้อ 
และในกลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วงหมัดผัก 
ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงท าลายรากตลอดจนใช้ก าจัดปลวกในสวนผลไม้ ปาล์มน้ ามัน และปลวกท าลายกล้าไม้ 
เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชใช้เองได้ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หา
ง่ายในครัวเรือน มีต้นทุนค่าอาหารเพาะเลี้ยงและวัสดุสิ้นเปลืองเพียง 100 บาท ได้ผลผลิต ไส้เดือนฝอยสาย
พันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 300-600 ล้านตัวต่อ 1 รอบการผลิต ใช้พ่นก าจัดแมลงครอบคลุมพ้ืนที่ 
1-2 ไร่   

มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงห้ ามีความสามารถสูงในการกินหนอน
ศัตรูพืชได้หลายชนิด มวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 2 – 5 จ านวน 1 ตัว สามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 80 ตัว มวนพิฆาต
ตัวเต็มวัยสามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 130 ตัว และตลอดชีวิตของมวนพิฆาตสามารถท าลายหนอนประมาณ 200 – 300 
ตัว หรือโดยเฉลี่ย 5 – 7 ตัว/วัน มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูด ตามปกติปากของมวนพิฆาตจะพับเก็บไว้ใต้อก 
แต่เมื่อพบเหยื่อมันจะตวัดออกมาด้านหน้า เข้าจู่โจมเหยื่อทันที โดยใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปใน
ล าตัวหนอนศัตรูพืช แล้วปล่อยสารพิษ (venom) ท าให้หนอนเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จากนั้นจึง
ดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนหนอนแห้งตายแล้วจึงทิ้งเหยื่อ เพ่ือไปหาเหยื่อใหม่ต่อไป การน ามวนพิฆาต
ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ท าได้โดยการปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 3 – 4 เช่น การควบคุมหนอนกระทู้หอม 
หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย สามารถควบคุมและลดปริมาณหนอนศัตรูพืชได้ 80 – 90% ซึ่งจัด
ว่าเป็นแมลงห้ าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 
 4) คณะท างานโครงการฯพิจารณาโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท (ฉบับร่าง) 

 5) คณะท างานโครงการฯพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท (ฉบับร่าง) 
 6) คณะท างานโครงการฯ ได้ยกร่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่จะน าไปใช้เพื่อปฏิบัติงานจริง 
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ผนวก 6 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน (1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) 
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

.......................................................................................................................................................... 
1. สถานการณ์ทั่วไป 
 จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ปลูกพืชผักจ านวน 5,627 ไร่ ค่านิยมในการบริโภคพืชผักนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะเลือกบริโภคพืชผักที่สวยงาม ไม่มีรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูก
พืชผักมีการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้พืชผักที่สวยงามตามความ
ต้องการของตลาด เกษตรกรผู้ผลิต มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงหลายชนิด ผสมกันและใช้ในอัตราที่สูงเกิน
ค าแนะน าในฉลาก ใช้สารเคมีในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลผลิตบางส่วนมีสารเคมีตกค้างเกินค่า
มาตรฐาน นอกจากนี้การใช้สารเคมีชนิดเดียวกันหรือใช้ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้แมลงเกิดความ
ต้านทานต่อสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชร่วมกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีเป็นการควบคุมศัตรูพืช โดยขยายผลให้กับ
เกษตรกรที่ผลิตผักในต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
2. การด าเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต   
ที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ตามที่ก าหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม ย่องหยี 
และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี       
 2.2 จัดท าค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร     
เขตที ่๕ ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด



- 27 - 
ชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ วรรณกรี  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน  
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นคณะท างาน     
และเลขานุการ นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ การ และนายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  ๕ เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างานประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการจากกลุ่มวิชาการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และผู้น าเกษตรกรปลูกผักในพื้นที่อีก 1 ท่าน 
 2.3 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรใน
พระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยนายสงัด ดวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 
 1) แจ้งค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ วรรณกรี  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่ก าหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม ย่องหยี 
และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 
  1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
  2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่  
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถั่วฝักยาว 
 

ประเด็นปัญหา 
 1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการระบาดของ
แมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการระบาด
ของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวและหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
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ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ในกรณีที่มีการระบาดแนะน า
ให้ฉีดพ่นสารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
  2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืช และมวนพิฆาต) โดยวิทยากรจาก กลุ่มวิชาการ สวพ.5 

 ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช Steinernema สายพันธุ์ไทย เป็นสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นพาราสิตได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย สามารถเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ ภายในล าตัวของหนอนได้ 2-3 ชั่วอายุ ให้รุ่นลูกใหม่ตั้งแต่ 10,000-100,000 ตัวต่อหนอน 1 ตัว 
(ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของหนอน) จนแมลงหรือหนอนเหลือแต่ซาก จึงเคลื่อนที่ออกจากซากเหยื่อในช่วงที่
เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงในกลุ่มหนอนผีเสื้อ 
และในกลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วงหมัดผัก 
ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงท าลายรากตลอดจนใช้ก าจัดปลวกในสวนผลไม้ ปาล์มน้ ามัน และปลวกท าลายกล้าไม้ 
เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชใช้เองได้ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หา
ง่ายในครัวเรือน มีต้นทุนค่าอาหารเพาะเลี้ยงและวัสดุสิ้นเปลืองเพียง 100 บาท ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยสาย
พันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 300-600 ล้านตัวต่อ 1 รอบการผลิต ใช้พ่นก าจัดแมลงครอบคลุมพ้ืนที่ 
1-2 ไร่   

มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงห้ ามีความสามารถสูงในการกินหนอน
ศัตรูพืชได้หลายชนิด มวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 2 – 5 จ านวน 1 ตัว สามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 80 ตัว มวนพิฆาต
ตัวเต็มวัยสามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 130 ตัว และตลอดชีวิตของมวนพิฆาตสามารถท าลายหนอนประมาณ 200 – 300 
ตัว หรือโดยเฉลี่ย 5 – 7 ตัว/วัน มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูด ตามปกติปากของมวนพิฆาตจะพับเก็บไว้ใต้อก 
แต่เมื่อพบเหยื่อมันจะตวัดออกมาด้านหน้า เข้าจู่โจมเหยื่อทันที โดยใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปใน
ล าตัวหนอนศัตรูพืช แล้วปล่อยสารพิษ (venom) ท าให้หนอนเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จากนั้นจึง
ดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนหนอนแห้งตายแล้วจึงทิ้งเหยื่อ เพ่ือไปหาเหยื่อใหม่ต่อไป การน ามวนพิฆาต
ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ท าได้โดยการปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 3 – 4 เช่น การควบคุมหนอนกระทู้หอม 
หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย สามารถควบคุมและลดปริมาณหนอนศัตรูพืชได้ 80 – 90% ซึ่งจัด
ว่าเป็นแมลงห้ าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 
  4) คณะท างานโครงการฯพิจารณาโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท (ฉบับร่าง) 

  5) คณะท างานโครงการฯพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบ
ผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท (ฉบับร่าง) 
  6) คณะท างานโครงการฯ ได้ยกร่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะน าไปใช้เพื่อปฏิบัติงานจริง 

 2.4 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 2/2565 จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 
 นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัดท ารายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุม
ศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท โดยนายอุกกฤษ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม  
 พืชที่ปลูก ผักสลัด พ้ืนที่ 108 ตารางเมตร ขนาดแปลง 1.2 เมตรx 10 เมตร จ านวน 9 ร่อง  
 ระยะปลูก 25 ซม. x 25 ซม.ร่องละ 4 แถว จ านวน 164 ต้นต่อ ร่อง 

วิธีปฏิบัติ ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร่ 
- ใส่ปุ๋ ยสูตร 30 -0 -0 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ 
จ านวน 2 ครั้ง 

- รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร่ 
- ใส่ปุ๋ยสูตร  30 -0 -0 อัตรา 40 กก.ต่อไร่  
จ านวน 2 ครั้ง 

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 1 ครั้ง(ป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก)  
- ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ)  

พืชทีป่ลูก ผักสลัด พื้นที่ 108 ตารางเมตร 
 - เก็บผลผลิตได้ 35 กิโลกรัมต่อร่อง เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 7 ร่อง ราคาผลผลิต 90 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 245 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 22,050 บาท 
ตารางต้นทุนการผลิตผักสลัด 

ต้นทุนการผลิต 
ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
หลังเข้าร่วมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
ค่าเตรยีมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 1,760 1,760 
ค่าปุ๋ยคอก 7,500 7,500 
ค่าแรงใส่ปุ๋ย 180 180 
ค่าชีวภัณฑ ์ 800 200 
ต้นทุนรวม 10,540 10,240 

ต้นทุนลดลง 2.8% 
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สรุปผลการปลูกผักสลัด  
  ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.8 รายได้ต่อไร่ 326,666.67 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 316,426.67 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์
สัดส่วนต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 30.90 
นางถาวร คงมาก  
 พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน ขนาดแปลง 1 เมตรx 20 เมตร จ านวน 13 ร่อง   
 ระยะปลูก 40 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 51 ต้นต่อ ร่อง 

กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง        

ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่                        
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่       
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่            ครั้งท่ี 2 ใส่
ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่ ครั้งท่ี 3 เป็นต้น
ไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร       
ฉีดจ านวน 6 ครั้ง(ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝักถ่ัว
ฝักยาว)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 1 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝักถ่ัว
ฝักยาว)  

พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน 
 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน  
 - เก็บผลผลิตได้ 20 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 320 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 6,400 บาท 

ตารางต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาว 
ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรยีมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 
ค่าสารเคม ี 316 72 

ค่าแรงฉีดพ่นสารเคม ี 760 120 

ค่าชีวภัณฑ ์ - 100 
ต้นทุนรวม 7,520 6,736 

ต้นทุนลดลง 10.4% 

สรุปผลการปลูกถั่วฝักยาว  
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 784 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.4 รายได้ต่อไร่ 25,600 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 18,864 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อการ
ลงทุน BCR เท่ากับ 2.80 

พืชท่ีปลูก มะเขือยาว พื้นที่ 0.5 งาน 
 ขนาดแปลง 0.75 เมตรx 20 เมตร จ านวน 10 ร่อง  
 ระยะปลูก 75 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 26 ต้นต่อ ร่อง 
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กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่             
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่                  
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่      
ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดอะบาเมกตินอตัรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 
ลิตร เดือนละ 2 ครั้ง (ป้องกันก าจดัหนอน
เจาะผลมะเขือ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 2 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกตินอตัรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
เดือนละ  1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล
มะเขือ) 

 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน  
 - เก็บผลผลิตได้ 5 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 240 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 4,800 บาท 
ตารางต้นทุนการผลิตมะเขือยาว 

ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรยีมดิน 300 300 

ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 

ค่าสารเคม ี 316 108 

ค่าแรงฉีดพ่นสารเคม ี 760 180 

ค่าชีวภัณฑ ์ - 200 
ต้นทุนรวม 7,520 6,932 

ต้นทุนลดลง 7.8% 

สรุปผลการปลูกมะเขือยาว  
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 588 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.8 รายได้ต่อไร่ 38,400 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 31,468บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อการ
ลงทุน BCR เท่ากับ 4.54 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ปัญหาที่เกษตรกรพบ 
   1. มีเพลี้ยไฟและหนอนเข้าท าลายในผักสลัด 
   2. หนอนเจาะฝักในถั่วฝักยาว แนะน าให้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
      แมลงศัตรูพืช 
   3. ชะอมพบหนอนกัดกินใบ แนะน าให้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
      แมลงศัตรูพืช 
   4. พบไวรัสในมะละกอและมะเขือยาว แนะน าให้เปลี่ยนพันธุ์ปลูก ได้แก่พันธุ์ศรีษะเกษ 
   5. ปัญหาเรื่องดินปลูกพืช แนะน าให้ปรับปรุงบ ารุงดินและเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่ง
      ตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารต่างๆ 
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   6. เกษตรกรอยากทราบว่าผักแต่ละชนิดควรปลูกช่วงไหน 
   7. ปัญหาหารผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เจ้าหน้าที่ 
      สวพ.5 เข้าไปแนะน าวิธีการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
      ศัตรูพืช เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
5-7 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ผนวก 7 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565) 
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565 

............................................................................................................................ 
 

1. สถานการณ์ทั่วไป 
 จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ปลูกพืชผักจ านวน 5,627 ไร่ ค่านิยมในการบริโภคพืชผักนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะเลือกบริโภคพืชผักที่สวยงาม ไม่มีรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูก
พืชผักมีการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้พืชผักที่สวยงามตามความ
ต้องการของตลาด เกษตรกรผู้ผลิต มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงหลายชนิด ผสมกันและใช้ในอัตราที่สูงเกิน
ค าแนะน าในฉลาก ใช้สารเคมีในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลผลิตบางส่วนมีสารเคมีตกค้างเกินค่า
มาตรฐาน นอกจากนี้การใช้สารเคมีชนิดเดียวกันหรือใช้ในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้แมลงเกิดความ
ต้านทานต่อสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชร่วมกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีเป็นการควบคุมศัตรูพืช โดยขยายผลให้กับ
เกษตรกรที่ผลิตผักในต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เกิดการบูรนาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 

2. การด าเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้
ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ตามที่ก าหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรที่ปลูกผัก ต ำบลท่ำฉนวน อ ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำท จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม นางถาวร คงมาก นางถนอมศรี เรืองศรี นางส าราญ ย่องหยี นางสาวสัมรวม ย่องหยี 
และนางส าราญ ฟ้ันนาง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าทางความคิด ได้แก่ 

1) กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อ
ข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2) ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
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2.2 จัดท าค าสั่ง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ ๕ ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ วรรณกรี  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  ๕ เป็นคณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างานประกอบด้วยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ผู้อ านวยการกลุ่ม ข้าราชการจากกลุ่มวิชาการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และผู้น าเกษตรกรปลูกผักในพื้นที่อีก 1 ท่าน 
 2.3 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรใน
พระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยนายสงัด ดวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 
 1) แจ้งค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีค าสั่ง สวพ.5 ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนายเสกสรรค์ วรรณกรี  
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่  
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถั่วฝักยาว 
ประเด็นปัญหา 
  1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการ
ระบาดของแมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
  2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มี
การระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวและหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
สายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ในกรณีที่มีการ
ระบาดแนะน าให้ฉีดพน่สารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก (ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช และมวนพิฆาต) โดยวิทยากรจาก กลุ่มวิชาการ สวพ.5 

ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช Steinernema สายพันธุ์ไทย เป็นสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นพาราสิตได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย สามารถเจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ ภายในล าตัวของหนอนได้ 2-3 ชั่วอายุ ให้รุ่นลูกใหม่ตั้งแต่ 10,000-100,000 ตัวต่อหนอน 1 ตัว 
(ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของหนอน) จนแมลงหรือหนอนเหลือแต่ซาก จึงเคลื่อนที่ออกจากซากเหยื่อในช่วงที่
เป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ลงสู่ดิน มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงในกลุ่มหนอนผีเสื้อ 
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และในกลุ่มหนอนด้วง เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วงหมัดผัก 
ด้วงกุหลาบ หนอนด้วงท าลายรากตลอดจนใช้ก าจัดปลวกในสวนผลไม้ ปาล์มน้ ามัน และปลวกท าลายกล้าไม้ 
เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชใช้เองได้ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หา
ง่ายในครัวเรือน มีต้นทุนค่าอาหารเพาะเลี้ยงและวัสดุสิ้นเปลืองเพียง 100 บาท ได้ผลผลิต ไส้เดือนฝอยสาย
พันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 300-600 ล้านตัวต่อ 1 รอบการผลิต ใช้พ่นก าจัดแมลงครอบคลุมพ้ืนที่ 
1-2 ไร่   

มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงห้ ามีความสามารถสูงในการกินหนอน
ศัตรูพืชได้หลายชนิด มวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 2 – 5 จ านวน 1 ตัว สามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 80 ตัว มวนพิฆาต
ตัวเต็มวัยสามารถท าลายหนอนได้เฉลี่ย 130 ตัว และตลอดชีวิตของมวนพิฆาตสามารถท าลายหนอนประมาณ 200 – 300 
ตัว หรือโดยเฉลี่ย 5 – 7 ตัว/วัน มวนพิฆาตมีปากแบบแทงดูด ตามปกติปากของมวนพิฆาตจะพับเก็บไว้ใต้อก 
แต่เมื่อพบเหยื่อมันจะตวัดออกมาด้านหน้า เข้าจู่โจมเหยื่อทันที โดยใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปใน
ล าตัวหนอนศัตรูพืช แล้วปล่อยสารพิษ (venom) ท าให้หนอนเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จากนั้นจึง
ดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนหนอนแห้งตายแล้วจึงทิ้งเหยื่อ เพ่ือไปหาเหยื่อใหม่ต่อไป การน ามวนพิฆาต
ไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ท าได้โดยการปล่อยมวนพิฆาตตัวอ่อนวัย 3 – 4 เช่น การควบคุมหนอนกระทู้หอม 
หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย สามารถควบคุมและลดปริมาณหนอนศัตรูพืชได้ 80 – 90% ซึ่งจัด
ว่าเป็นแมลงห้ าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 
 4) คณะท างานโครงการฯพิจารณาโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท (ฉบับร่าง) 

 5) คณะท างานโครงการฯพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท (ฉบับร่าง) 
 6) คณะท างานโครงการฯ ได้ยกร่าง แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่จะน าไปใช้เพ่ือปฏิบัติงานจริง 

2.4 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 2/2565 จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 
 นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้จัดท ารายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชี วภัณฑ์ควบคุม
ศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท โดยนายอุกกฤษ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
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คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ได้แก่  
 1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
 2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถ่ัวฝักยาว 
ประเด็นปัญหา 
 1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่ า มีการระบาดของ
แมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือนฝอยสาย
พันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
 2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการ
ระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาว และหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ไส้เดือน
ฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ในกรณีที่มี
การระบาดแนะน าให้ฉีดพ่นสารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม  
 พืชที่ปลูก ผักสลัด พ้ืนที่ 108 ตารางเมตร ขนาดแปลง 1.2 เมตรx 10 เมตร จ านวน 9 ร่อง  
 ระยะปลูก 25 ซม. x 25 ซม.ร่องละ 4 แถว จ านวน 164 ต้นต่อ ร่อง 

วิธีปฏิบัติ ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
การใส่ปุ๋ย - รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร ่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ 
จ านวน 2 ครั้ง 

- รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร ่
- ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ จ านวน 
2 ครั้ง 

สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

- ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัด
เพลี้ยไฟ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 1 ครั้ง(ป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก)  
- ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ)  

พืชที่ปลูก ผักสลัด พ้ืนที่ 108 ตารางเมตร 
 - เก็บผลผลิตได้ 35 กิโลกรัมต่อร่อง เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 7 ร่อง ราคาผลผลิต 90 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 245 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 22,050 บาท 
ตารางต้นทุนการผลิตผักสลัด 

ต้นทุนการผลิต 
ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
หลังเข้าร่วมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
ค่าเตรยีมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 1,760 1,760 
ค่าปุ๋ยคอก 7,500 7,500 
ค่าแรงใส่ปุ๋ย 180 180 
ค่าชีวภัณฑ ์ 800 200 
ต้นทุนรวม 10,540 10,240 

ต้นทุนลดลง 2.8% 
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สรุปผลการปลูกผักสลัด  
  ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.8 รายได้ต่อไร่ 326,666.67 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 316,426.67 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์
สัดส่วนต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 30.90 
นางถาวร คงมาก  
 พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน ขนาดแปลง 1 เมตรx 20 เมตร จ านวน 13 ร่อง   
 ระยะปลูก 40 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 51 ต้นต่อ ร่อง 

กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่ ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ย
อัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแตค่รั้งที่ 3 เป็นต้นไป 
ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่
ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใสปุ่๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ 
และตั้งแตค่รั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุย๋อัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

- ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
ฉีดจ านวน 6 ครั้ง(ป้องกันก าจัดหนอนเจาะ
ฝักถ่ัวฝักยาว)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
1 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร จ านวน 2 
ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาว)  

พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน 
 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน  
 - เก็บผลผลิตได้ 20 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 320 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 6,400 บาท 
ตารางต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาว 

ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรยีมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 

ค่าสารเคม ี 316 72 

ค่าแรงฉีดพ่นสารเคม ี 760 120 

ค่าชีวภัณฑ ์ - 100 
ต้นทุนรวม 7,520 6,736 

ต้นทุนลดลง 10.4% 

สรุปผลการปลูกถั่วฝักยาว  
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 784 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.4 รายได้ต่อไร่ 25,600 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 18,864 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อการ
ลงทุน BCR เท่ากับ 2.80 
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พืชท่ีปลูก มะเขือยาว พื้นที่ 0.5 งาน 
 ขนาดแปลง 0.75 เมตรx 20 เมตร จ านวน 10 ร่อง  
 ระยะปลูก 75 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 26 ต้นต่อ ร่อง 

กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 

ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ตอ่ไร่  
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และ
ตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ใส่ปุย๋อัตรา 12 
กก.ต่อไร ่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่                  
ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแตค่รั้ง
ที่ 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร ่

สารป้องกันก าจัดศตัรูพืช - ฉีดอะบาเมกตินอตัรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 
ลิตร เดือนละ 2 ครั้ง (ป้องกันก าจดัหนอน
เจาะผลมะเขือ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธ์ุไทยป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 2 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกตินอตัรา 30 ซีซตีอ่น้ า 20 ลติร 
เดือนละ  1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล
มะเขือ) 

 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน  
 - เก็บผลผลิตได้ 5 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
 - เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 240 กิโลกรัม 
 - รายได้ประมาณ 4,800 บาท 
ตารางต้นทุนการผลิตมะเขือยาว 

ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรยีมดิน 300 300 

ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 

ค่าสารเคม ี 316 108 

ค่าแรงฉีดพ่นสารเคม ี 760 180 

ค่าชีวภัณฑ ์ - 200 
ต้นทุนรวม 7,520 6,932 

ต้นทุนลดลง 7.8% 
สรุปผลการปลูกมะเขือยาว  
 ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 588 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.8 รายได้ต่อไร่ 38,400 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 31,468บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนต่อการ
ลงทุน BCR เท่ากับ 4.54 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   ปัญหาที่เกษตรกรพบ 
   1. มีเพลี้ยไฟและหนอนเข้าท าลายในผักสลัด 
   2. หนอนเจาะฝักในถั่วฝักยาว แนะน าให้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
      แมลงศัตรูพืช 
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   3. ชะอมพบหนอนกัดกินใบ แนะน าให้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
      แมลงศัตรูพืช 
   4. พบไวรัสในมะละกอและมะเขือยาว แนะน าให้เปลี่ยนพันธุ์ปลูก ได้แก่พันธุ์ 
      ศรีษะเกษ 
   5. ปัญหาเรื่องดินปลูกพืช แนะน าให้ปรับปรุงบ ารุงดินและเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่ง
      ตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารต่างๆ 
   6. เกษตรกรอยากทราบว่าผักแต่ละชนิดควรปลูกช่วงไหน 
   7. ปัญหาหารผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เจ้าหน้าที่ 
      สวพ.5 เข้าไปแนะน าวิธีการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
      ศัตรูพืช ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
5-7 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

2.5 ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 3/2565 จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ศาลาโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท โดยนายอุกกฤษ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
 จากการท าแปลงต้นทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้  
ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่กับเกษตรกร  จ านวน 2 ราย พบว่า การผลิตผักสลัด ผลผลิต
ผักสลัดเพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วมโครงการ 230 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ต้นทุนการผลิตผักสลัดลดลงหลัง
เข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8 การผลิตถั่วฝักยาว ผลผลิตถั่วฝักยาวเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วม
โครงการ 120 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.3 ต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาวลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 784 
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.4 การผลิตมะเขือยาว ผลผลิตมะเขือยาวเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ 320 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ต้นทุนการผลิตมะเขือยาวลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 588 บาทต่อไร่ คิด
เป็นร้อยละ 7.8 
 สรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่กับเกษตรกร ผลผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.4 และ
ต้นทุนของเกษตรกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.0 
 



- 40 - 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการใช้แบบส ารวจถามกับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลส ารวจมีดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากผู้กรอกแบบสอบถาม) 
 - เพศ เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 
 - อายุ เกษตรกรมีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 และ
อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
 - ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 
 - พ้ืนที่ปลูกพืชผัก ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
 - แหล่งน้ าของตนเอง บ่อบาดาล คิดเป็นร้อยละ 70 และสระน้ า ร้อยละ 30 
 - ประสบการณ์ปลูกพืชผัก 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ประสบการณ์การใช้ใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานของกรมวิชาการ
เกษตร มีคิดเป็นร้อยละ 100 
 ส่วนที่  2 ความพึงพอใจ โครงการที่ เปิดโอกาสที่ให้ประชาชนส่วนร่วมโครงการการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท ประจ าปี 2565 
 หลังจากสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
 1.พึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน พอใจมากที่สุด
ร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 30 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 60 
 2. ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 70 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 
20 
 3. ความท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด/วางแผนการท างานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 40 
 4. ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย พอใจมากที่สุดร้อยละ 20 
พอใจมากร้อยละ 60 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 20 
 5. ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านที่มีต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 
10 พอใจมากร้อยละ 60 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30 
 6. ความพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ พอใจมากที่สุด
ร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30  
 7. ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม พอใจมาก
ที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 30 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 60 
 8. ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30 
 9. ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทท่ีท่านได้รับจากการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจ
มากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 40 
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 สรุปในภาพรวมของโครงการฯเกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ 
100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 13 ระดับความความ
พึงพอใจมากร้อยละ 50 และระดับความพึงพอใจค่อนข้างพอใจร้อยละ 37 ซึ่งผลการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี 
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนร่วม
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบ
ผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปี 2565 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

พึง
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

ร้อยละ 
พึงพอใจ

มาก 
ร้อยละ 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ร้อย
ละ 

ไม่ค่อย
พอใจ 

ร้อย
ละ 

ไม่
พอใจ
เลย 

ร้อย
ละ 

  

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล 
& รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ
หน่วยงาน 

1 10 3 30 6 60     3.5 มีความพึง
พอใจมาก 

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐ
น าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการ
บริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน 

1 10 7 70 2 20     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนด/วางแผนการท างานกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

1 10 5 50 4 40     3.7 มีความพึง
พอใจมาก 

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย 

2 20 6 60 2 20     4 มีความพึง
พอใจมาก 

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านที่มีต่อ
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1 10 6 60 3 30     3.8 มีความพึง
พอใจมาก 

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจาก
การที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงาน
รัฐ 

2 20 5 50 3 30     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

7.ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

1 10 3 30 6 60     3.5 มีความพึง
พอใจมาก 

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการ
สนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานรัฐ 

2 20 5 50 3 30     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

9. ในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจาก
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1 10 5 50 4 40     3.7 มีความพึง
พอใจมาก 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
แปลค่าระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลค่า 
4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจมากปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการฯ 

 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1-5 คือ 

ความพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 35-85  
ผลการด าเนินงาน     : ได้คะแนน 5 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจร้อยละ 100 
 

 2. ร้อยละของต้นทุนที่ลดจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในการผลิตพืช 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1-5 คือ
ต้นทุนการผลิตที่ลดจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในการผลิตพืช 
ร้อยละ 1-5  

ผลการด าเนินงาน     : ได้คะแนน 5 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนที่ลดลง โดยมีต้นทุนการ
ผลิตผักสลัด ถั่วฝักยาว และมะเขือยาวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานของเกษตรกรได้ และการประชุมคณะท างานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 จากการที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักพบปัญหาการปลูกผัก ได้แก่ น้ าท่วมขังแปลงผักสลัดเนื่องจากฝนตก โรคเน่าใน
กระชาย  แมลงวันทองในบวบ มะระ และพริก โรคราน้ าค้างในข้าวโพด แนวทางการแก้ไขปัญหา แนะน าให้
เกษตรกรปลูกผักแบบยกแคร่ คลุมหลังคาพลาสติก ส่วนโรคและศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ แนะน าให้ให้ชีวภัณฑ์ของ
กรมวิชาการเกษตร เช่น การใช้ชีวภัณฑ์ BS เพ่ือป้องกันโรคเน่าในกระชาย การใช้ข้าวโพดพันธุ์ต้านทานโรครา
น้ าค้างหรือใช้ไดเมโทมอร์ฟเพ่ือป้องกันโรคราน้ าค้างในข้าวโพดได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  คณะท างานและเกษตรกรได้ศึกษาการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช ของกลุ่มผลิตผักบ้านหลั่น โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 แนะน าวิธีการผลิต
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ผนวก 8 

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 
รายงานการประชุม 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  

ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 1 สิงหาคม 2565  

ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
---------------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะท างานฯ ผู้เข้าประชุม 
1. นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
2. นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
3. นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5    
4. นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  สวพ.5    
5. นางสุภาพร    สุขโต นักวิชาการเกษตรช านาญการ  แทน รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
6. นางสาววัชรา   สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
7. นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
8. นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สวพ.5 
9. นายวรากรณ์   เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สวพ.5 
10. นายชัยวุฒิ แย้มวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  แทนเกษตรอ าเภอมโนรมย์ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ 
11. นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สวพ.5 
12. นางสาววิไลวรรณ   ดีอ่วม ผู้แทนเกษตรกร 

 

รายช่ือคณะท างานฯ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   ติดราชการอ่ืน 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 
2. ว่าที่ ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 
3. นางสาวจีรนันท์ ประสมเพชรหิรัญ นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 
4. นางสาวแสงดาว อยู่เย็น นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 
5. นายน าโชค ทาเอ้ือ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  สวพ.5 
6. นายนัฏฐพร น้อยเอ่ียม เจ้าพนักงานการเกษตร สวพ.5 
7. นางสาวอาภัสรา สังข์ธูป เจ้าหน้าที่การเกษตร สวพ.5 
8. นางถนอมศรี เรืองศรี เกษตรกร 
9. นางสาวกาญจนา นุชนุ่ม เกษตรกร 
10. นางส าราญ ย่องหยี เกษตรกร 
11. นางส าราญ ฟ้ันนาง เกษตรกร 
12. นางเช้า แขกอ่อน เกษตรกร 
13. นายไชยกมล ยางศรี เกษตรกร 
14. นางถาวร  คงมาก เกษตรกร 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐9.30 น. 

นายสงัด ดวงแก้ว  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม     
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
   ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ 
   ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งท่ี 1/2565  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่
จังหวัดชัยนาท โดยนายอุกกฤษ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 ได้คัดเลือกเกษตร 2 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผัก ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่  

1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด 
2) นางถาวร คงมาก  พืชที่ปลูก มะเขือยาว และถ่ัวฝักยาว 

ประเด็นปัญหา 
1) นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม พืชที่ปลูก ผักสลัด จากการส ารวจและสอบถามพบว่า มีการ

ระบาดของแมลงหวี่ขาว และพบด้วงหมัดผักจึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ บิวเวอร์เรีย และไส้เดือน
ฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

2) นางถาวร คงมาก พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว และมะเขือยาว จากการส ารวจและสอบถามพบว่า 
มีการระบาดของหนอนเจาะฝักถั่วฝักยาว และหนอนเจาะผลมะเขือยาว จึงให้ค าแนะน าในการใช้ชีวภัณฑ์
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล อะบาเมกติน ใน
กรณีที่มีการระบาดแนะน าให้ฉีดพ่นสารเคมี สลับกับฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 
นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม  

พืชที่ปลูก ผักสลัด พ้ืนที่ 108 ตารางเมตร ขนาดแปลง 1.2 เมตรx10 เมตร จ านวน 9 ร่อง 
ระยะปลูก 25 ซม. x 25 ซม.ร่องละ 4 แถว จ านวน 164 ต้นต่อร่อง 

วิธีปฏิบัติ ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร่ 
- ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ 
จ านวน 2 ครั้ง 

- รองพื้นด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2.5 ตันต่อไร่ 
- ใส่ปุ๋ยสูตร 30-0-0 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ จ านวน 2 
ครั้ง 



- 45 - 
ส า ร ป้ อ ง กั น ก า จั ด
ศัตรูพืช 

- ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัด
เพลี้ยไฟ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 1 ครั้ง(ป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก)  

- ฉีดบิวเวอร์เรีย อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ)  

 พืชท่ีปลูก ผักสลัด พื้นที่ 108 ตารางเมตร 
- เก็บผลผลิตได้ 35 กิโลกรัมต่อร่อง เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 7 ร่อง ราคาผลผลิต 90 บาทต่อกิโลกรัม  
- เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 245 กิโลกรัม 
- รายได้ประมาณ 22,050 บาท 

ตารางต้นทุนการผลิตผักสลัด 

ต้นทุนการผลิต 
ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 
หลังเข้าร่วมโครงการ 

(บาทต่อไร่) 

ค่าเตรียมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 1,760 1,760 
ค่าปุ๋ยคอก 7,500 7,500 
ค่าแรงใส่ปุ๋ย 180 180 
ค่าชีวภัณฑ์ 800 200 
ต้นทุนรวม 10,540 10,240 

ต้นทุนลดลง 2.8% 

 สรุปผลการปลูกผักสลัด  
ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 2.8 รายได้ต่อไร่ 169,615.39 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 156,375.39 บาทต่อไร่ เมื่อ
วิเคราะห์สัดส่วนต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 15.27 

นางถาวร คงมาก 

พืชที่ปลูก ถั่วฝักยาว พ้ืนที่ 1 งาน ขนาดแปลง 1 เมตรx20 เมตร จ านวน 13 ร่อง  
ระยะปลูก 40 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 51 ต้นต่อ ร่อง 

กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่
ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็น
ต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ย
อัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 
ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

- ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 
ลิตร ฉีดจ านวน 6 ครั้ง(ป้องกันก าจัดหนอน
เจาะฝักถ่ัวฝักยาว)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 1 ครั้ง 
- ฉีดอะบาเมกติน อัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะฝักถั่ว
ฝักยาว)  
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พืชท่ีปลูก ถั่วฝักยาว พื้นที่ 1 งาน 
- ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน  
- เก็บผลผลิตได้ 20 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
- เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 320 กิโลกรัม 
- รายได้ประมาณ 6,400 บาท 

ตารางต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาว 

ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรียมดิน 300 300 
ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 

ค่าสารเคมี 316 72 

ค่าแรงฉีดพ่นสารเคมี 760 120 

ค่าชีวภัณฑ์ - 100 
ต้นทุนรวม 7,520 6,736 

ต้นทุนลดลง 10.4% 

 สรุปผลการปลูกถั่วฝักยาว  
ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 784 บาทต่อไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 10.4 รายได้ต่อไร่ 25,600 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 18,864 บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์
สัดส่วนต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 2.80 
 พืชท่ีปลูก มะเขือยาว พื้นที่ 0.5 งาน 

- ขนาดแปลง 0.75 x 20 เมตร จ านวน 10 ร่อง  
- ระยะปลูก 75 ซม. ร่องละ 1 แถว จ านวน 26 ต้นต่อ ร่อง 

กิจกรรม ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่
ปุ๋ยอัตรา 8 กก.ต่อไร่ และตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็น
ต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 12 กก.ต่อไร่ 

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 
1 ใส่ปุ๋ยอัตรา 4 กก.ต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 8 
กก.ต่อไร่ และตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ใส่ปุ๋ยอัตรา 
12 กก.ต่อไร่ 

สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช - ฉีดอะบาเมกตินอัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 
ลิตร เดือนละ 2 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอน
เจาะผลมะเขือ)  

- ฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช 2 ครั้ง 

- ฉีดอะบาเมกตินอัตรา 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
เดือนละ  1 ครั้ง (ป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล
มะเขือ) 

- ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วัน  
- เก็บผลผลิตได้ 5 กิโลกรัมต่อวัน เก็บอาทิตย์ละ 4 วัน ราคาผลผลิต 20 บาทต่อกิโลกรัม  
- เก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 240 กิโลกรัม 
- รายได้ประมาณ 4,800 บาท 
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ตารางต้นทุนการผลิตมะเขือยาว 

ต้นทุนการผลิต ก่อนที่จะเข้ารวมโครงการ (บาทต่อไร่) หลังเข้าร่วมโครงการ (บาทต่อไร)่ 

ค่าเตรียมดิน 300 300 

ค่าปุ๋ย 5,184 5,184 

ค่าแรงใส่ปุ๋ย 960 960 

ค่าสารเคมี 316 108 

ค่าแรงฉีดพ่นสารเคมี 760 180 

ค่าชีวภัณฑ์ - 200 

ต้นทุนรวม 7,520 6,932 

ต้นทุนลดลง 7.8% 

 สรุปผลการปลูกมะเขือยาว  
ในการเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนต่อไร่ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 588 บาทต่อไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 7.8 รายได้ต่อไร่ 38,400 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิต่อไร่ 31,468บาทต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์สัดส่ วน
ต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 4.54 

มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ปัญหาที่เกษตรกรพบ 

   1. มีเพลี้ยไฟและหนอนเข้าท าลายในผักสลัด แนะน าให้ใช้บิวเวอร์เรีย และไส้เดือน
        ฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
   2. หนอนเจาะฝักในถั่วฝักยาว แนะน าให้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
      แมลงศัตรูพืช 
   3. ชะอมพบหนอนกัดกินใบ แนะน าให้ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
      แมลงศัตรูพืช 
   4. พบไวรัสในมะละกอและมะเขือยาว แนะน าให้เปลี่ยนพันธุ์ปลูก ได้แก่พันธุ์ 
      ศรีษะเกษ 
   5. ปัญหาเรื่องดินปลูกพืช แนะน าให้ปรับปรุงบ ารุงดินและเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่ง
      ตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารต่างๆ 
   6. เกษตรกรอยากทราบว่าผักแต่ละชนิดควรปลูกช่วงไหน 
   7. ปัญหาการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เจ้าหน้าที่ 
      สวพ.5 เข้าไปแนะน าวิธีการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลง
      ศัตรูพืช เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง   ผู้จดรายงานการประชุม 
ว่าที่ ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ  ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
นายอุกกฤษ ดวงแก้ว      ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก 9 

การประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการ / เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน 
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ผนวก 10 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

********************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริงของท่าน 
1. เพศ   ชาย    หญิง 
 
2. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ปี  20 – 30 ปี   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี   51 – 60 ปี   มากกว่า 60 ปี 
 
3.ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาตรี  อ่ืน ๆ ......................(ระบุ) 
 
4. พื้นที่ปลูกพืชผัก 
 พ้ืนที่ท าการเกษตร ของตนเอง.....................ไร่  เช่า...................ไร่ 
 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 1.  ไม่มี 
 2. แหล่งน้ าของตนเอง 
  บ่อตื้น   บ่อบาดาล   สระน้ า 
 3. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

  หนอง/สระ   คลองชลประทาน  แม่น้ า 
 
5. ประสบการณ์การปลูกพืชผัก 
  ไม่มี   1 - 10 ปี   มากกว่า 10 ให้ระบุจ านวน...........ปี 
 
6. ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานของกรมวิชาการเกษตร  
  ไม่มี 
  มี ให้ระบุจ านวน.......................ปี 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานเจ้าภาพ) 
 (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในชอ่งที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับวามพึงพอใจ 
พอใจมาก

ที่สุด 
(5) 

พอใจ
มาก 
(4) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(3) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(2) 

ไม่พอใจ
เลย 
(1) 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

     

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความคิดเห็น
ของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน 

     

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนด/
วางแผนการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐท่ีท่าน
ท างานร่วมด้วย 

     

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านท่ีมีต่อการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จทีไ่ดร้บัจากการที่ท่านเข้าไป
ท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ 

     

7.ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการ
สร้างกระบวนการมสี่วนร่วม 

     

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความ
ร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ 

     

9. ในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

 

ส่วนที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ท่านคิดว่าท่านเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไร (ร่วมท างาน 
หรือมอบหมายเป็นคณะกรรมการ ฯลฯ) 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือการท างานแบบเครือข่าย 
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ท าให้ท่านมีความพึงพอใจกับการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ข้อเสนอแนะ 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
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ผนวก 11 

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 (เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงาน การสื่อสารให้ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทราบ) 

รายงานการประชุม 

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  

ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 5 กันยายน 2565  
ณ ศาลาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

---------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะท างานฯ ผู้เข้าประชุม 

1. นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
2. นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
3. นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5    
4. นางสุภาพร สุขโต นักวิชาการเกษตรช านาญการ  แทน รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
5. นางสาววารีรัตน์  สมประทุม นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
6. นางสาววัชรา   สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
7. นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรช านาญการ  สวพ.5 
8. นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สวพ.5 
9. นายวรากรณ์   เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   สวพ.5 
10. นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สวพ.5 
11. นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม ผู้แทนเกษตรกร 

 

รายช่ือคณะท างานฯ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   ติดราชการอ่ืน 

2. นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  สวพ.5 ติดราชการอ่ืน 
3. นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอ าเภอมโนรมย์ ส านักงานเกษตรอ าเภอมโนรมย์ ติดราชการอ่ืน 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 

2. ว่าที่ ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 

3. นางศิริลักษณ์ วิวรรณธนานุตร์ นักวิชาการเกษตร  สวพ.5 
4. นางสาววารุณี ภู่พราหมณ์ นักวิชาการเกษตร  ศวพ.อุทัยธานี 
5. นายน าโชค ทาเอ้ือ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  สวพ.5 
6. นางสาวอาภัสรา สังข์ธูป เจ้าหน้าที่การเกษตร สวพ.5 
7. นางสัมฤทธิ์ ล าพึงพันธ์ เกษตรกร 
8. นางสาวพรณภัทร ล าพึงพันธ์ เกษตรกร 
9. นางสุนันท์ ล าพึงพันธ์ เกษตรกร 
10. นางส าราญ ฟ้ันนาง เกษตรกร 
11. นางถนอมศรี เรืองศรี เกษตรกร 
12. นางส าราญ ย่องหยี เกษตรกร 
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เริ่มประชุม เวลา ๐9.30 น. 

นายละเอียด ปั้นสุข  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม     
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
   ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ 
   ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท โดยนายอุกกฤษ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

สรุปผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
 จากการท าแปลงต้นทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีว
ภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่กับเกษตรกร  จ านวน 2 ราย พบว่า การผลิตผักสลัด ผลผลิตผัก
สลัดเพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วมโครงการ 230 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ต้นทุนการผลิตผักสลัดลดลงหลังเข้า
ร่วมโครงการ 300 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8 การผลิตถั่วฝักยาว ผลผลิตถั่วฝักยาวเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วม
โครงการ 120 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.3 ต้นทุนการผลิตถั่วฝักยาวลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 784 
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.4 การผลิตมะเขือยาว ผลผลิตมะเขือยาวเพ่ิมขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ 320 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ต้นทุนการผลิตมะเขือยาวลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 588 บาทต่อไร่       
คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 สรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่กับเกษตรกร ผลผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.4 และ
ต้นทุนของเกษตรกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7.0 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการใช้แบบส ารวจถามกับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลส ารวจมีดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากผู้กรอกแบบสอบถาม) 
 - เพศ เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 
 - อายุ เกษตรกรมีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 และ
อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
 - ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 
 - พ้ืนที่ปลูกพืชผัก ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
 - แหล่งน้ าของตนเอง บ่อบาดาล คิดเป็นร้อยละ 70 และสระน้ า ร้อยละ 30 
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 - ประสบการณ์ปลูกพืชผัก 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ประสบการณ์การใช้ใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานของกรมวิชาการ
เกษตร มีคิดเป็นร้อยละ 100 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ โครงการที่เปิดโอกาสที่ให้ประชาชนส่วนร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 
ประจ าปี 2565 
  หลังจากสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า 
 1. พึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน พอใจมากที่สุด
ร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 30 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 60 
 2. ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐน าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 70 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 
20 
 3. ความท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด/วางแผนการท างานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 40 
 4. ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย พอใจมากที่สุดร้อยละ 20 
พอใจมากร้อยละ 60 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 20 
 5. ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านที่มีต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 
10 พอใจมากร้อยละ 60 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30 
 6. ความพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานรัฐ พอใจมากที่สุด
ร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30  
 7. ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม พอใจมาก
ที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 30 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 60 
 8. ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 20 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 30 
 9. ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจ
มากที่สุดร้อยละ 10 พอใจมากร้อยละ 50 และค่อนข้างพอใจร้อยละ 40 
 สรุปในภาพรวมของโครงการฯเกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ 
100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากที่สุดร้อยละ 13 ระดับความความ
พึงพอใจมากร้อยละ 50 และระดับความพึงพอใจค่อนข้างพอใจร้อยละ 37 ซึ่งผลการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี 
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ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนร่วม
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบ
ผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปี 2565 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

พึง
พอใจ
มาก
ท่ีสุด 

ร้อยละ 
พึงพอใจ

มาก 
ร้อยละ 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ร้อย
ละ 

ไม่ค่อย
พอใจ 

ร้อย
ละ 

ไม่
พอใจ
เลย 

ร้อย
ละ 

  

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล 
& รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ
หน่วยงาน 

1 10 3 30 6 60     3.5 มีความพึง
พอใจมาก 

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐ
น าความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการ
บริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน 

1 10 7 70 2 20     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนด/วางแผนการท างานกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

1 10 5 50 4 40     3.7 มีความพึง
พอใจมาก 

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ท่านท างานร่วมด้วย 

2 20 6 60 2 20     4 มีความพึง
พอใจมาก 

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านที่มีต่อ
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1 10 6 60 3 30     3.8 มีความพึง
พอใจมาก 

6. ท่านพึงพอใจกับผลส าเร็จที่ได้รับจาก
การที่ท่านเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงาน
รัฐ 

2 20 5 50 3 30     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

7.ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

1 10 3 30 6 60     3.5 มีความพึง
พอใจมาก 

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการ
สนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานรัฐ 

2 20 5 50 3 30     3.9 มีความพึง
พอใจมาก 

9. ในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจาก
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1 10 5 50 4 40     3.7 มีความพึง
พอใจมาก 

 
การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการฯ 
 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
การผลิตผักโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1-5 คือ 

ความพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 35-85  
ผลการด าเนินงาน     : ได้คะแนน 5 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของต้นทุนที่ลดจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในการผลิตพืช 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1-5 คือ

ต้นทุนการผลิตที่ลดจากการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในการผลิตพืช 
ร้อยละ 1-5  

ผลการด าเนินงาน     : ได้คะแนน 5 เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนที่ลดลง โดยมีต้นทุนการ
ผลิตผักสลัด ถั่วฝักยาว และมะเขือยาวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานของเกษตรกรได้ และการประชุมคณะท างานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 จากการที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักพบปัญหาการปลูกผัก ได้แก่ น้ าท่วมขังแปลงผักสลัดเนื่องจากฝนตก โรคเน่าใน
กระชาย  แมลงวันทองในบวบ มะระ และพริก โรคราน้ าค้างในข้าวโพด แนวทางการแก้ไขปัญหา แนะน าให้
เกษตรกรปลูกผักแบบยกแคร่ คลุมหลังคาพลาสติก ส่วนโรคและศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ แนะน าให้ให้ชีวภัณฑ์ของ
กรมวิชาการเกษตร เช่น การใช้ชีวภัณฑ์ BS เพ่ือป้องกันโรคเน่าในกระชาย การใช้ข้าวโพดพันธุ์ต้านทานโรครา
น้ าค้างหรือใช้ไดเมโทมอร์ฟเพ่ือป้องกันโรคราน้ าค้างในข้าวโพดได้ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ            

                      คณะท างานและเกษตรกรได้ศึกษาการผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช ของกลุ่มผลิตผักบ้านหลั่น โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 แนะน าวิธีการ
ผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 

 

 
นางศิรลิักษณ์ วิวรรณธนานุตร์     ผู้จดรายงานการประชุม 
ว่าที่ ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ  ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
นายอุกกฤษ ดวงแก้ว             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก 12 

ภาพการด าเนินงาน 
โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้

เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  

  

  

ภาพที่ 1  การประคณะท างานครั้งที่ 1/2565 โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
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ภาพที่ 2  การประคณะท างานครั้งที่ 2/2565 โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสานใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาโรงเรียน
เกษตรกรในพระราชด าริ บ้านหลั่น หมู่ 4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 

 



- 61 - 
 

  

  

  

  

ภาพที่ 3  การประคณะท างานครั้งที่ 3/2565 โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ   
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ศาลา
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชด าริ  บ้านหลั่น หมู่  4 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์  จ .ชัยนาท
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ภาพที่ 4  การติดตามแปลงต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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