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รายงานความกาวหนาโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1. ความเปนมา/พระราชดําริ 

 การใชเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรท่ี     
จะชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจําเปนตองมีการสราง
ความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรท่ีเปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกร
เปาหมายท่ีจะตองนําความรู วิทยาการใหม และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel)  ตางๆ     
ท่ีสามารถใหบริการตรงความตองการและทันตอเหตุการณการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
ทําใหการบริการทางวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังเร็วข้ึนซ่ึงการดําเนินงานใน
รูปแบบนี้จะเปนการบูรณาการนักวิชาการแตละสาขาท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ โดยอาศัย
เครื่องมืออุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถเคลื่อนท่ีเขาไปไดทุกจุด สรางแรงดึงดูดใจจากเกษตรกร
สวนใหญในพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไดเปนอยางดี
แกไขปญหาดานบัญชีแกเกษตรกรอยางรวดเร็ว อีกท้ังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร และชุมชน 
 เนื่องในวโรกาสอันเปนม่ิงมหามงคลท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุ
ครบ 50  พรรษา ในปพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีกราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับ
โครงการดังกลาวไวในพระราชานุเคราะห และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวใน
เครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ 

2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการกําหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชา
นุเคราะห โดยใหทุกจังหวัดจัดงาน ปละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และใหมีการติดตามการใหบริการตอเนื่อง 
(Follow up) กับเกษตรกรท่ีไดเขารับบริการจากคลินิกตางๆ เนนเกษตรกรรายท่ีมีปญหาชัดเจน และสําคัญ 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

 1. เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกปญหาดานการผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 

2. เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรใหสามารถทําการผลิตทางการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแกปญหารวมกัน 

3.2  วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1. เพ่ือใหงานวิจัยพัฒนา และงานบริการวิชาการ จัดการไรนา สามารถนําไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

เปาหมายท่ีมีศักยภาพการผลิต ชวยสนับสนุนกระบวนการบริการงานเทคโนโลยีท่ีมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพ      
การผลิตของเกษตรกร ชวยแกไขปญหา อุปสรรคใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 2. เพ่ือสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริม และศูนยบริการ และ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบล ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกร และการแกไขปญหารวมกัน 
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4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
  จังหวัดพัทลุง (อ.เมือง, อ.ตะโหมด, อ.บางแกว และ อ.กงหรา) 
 4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
  จังหวัดพัทลุง (อ.เมือง, อ.ตะโหมด, อ.บางแกว และ อ.กงหรา)  

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
  กรมสงเสริมการเกษตร 
 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  5.2.1 หนวยงานหลัก : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 

 5.2.2 หนวยงานรวมดําเนินการ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

6.  งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

  - ป 2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณ  50,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 

7. ผลการดําเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง รวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 
ตามแผนกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยออกใหบริการวิชาการดานพืชและรวมจัดนิทรรศการ ตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 (รอบ 12 เดือน) ซ่ึงมีเกษตรกรเขารับบริการในคลินิกพืช 
(คลินิกเกษตร 02) จํานวน 208 ราย และไดมีการติดตามใหบริการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
(คลินิกเกษตร 05) จํานวน 60 ราย (ตารางท่ี 1) โดยการใหคําแนะนํา วิเคราะห วินิจฉัยโรคแมลง และ
ศัตรูพืช และใหความรูเก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักพืชไร  ไมผล และพืชอ่ืนๆ 
รวมท้ังแจกเอกสารคําแนะนํา เมล็ดพันธุพืช แกเกษตรกรผูท่ีเขามารับบริการสําหรับเกษตรท่ีมีปญหา
ตองแกไขอยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีเขาไปติดตามในพ้ืนท่ี โดยแนะนําใหปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือปองกัน
โรคและแมลงในพืชนั้นๆ (ตารางท่ี 2) ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร เพ่ือนํามาใชเปน
แนวทางพัฒนาตอไป 
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ตารางท่ี 1 การใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ จังหวัดพัทลุง (ต.ค.61 – ก.ย. 62) 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป สถานท่ีดําเนินการ 
เกษตรกร 

เขารับบริการ 
(คลินิก 02) 

ติดตาม 
ตอเนื่อง 

(คลินิก 05) 
1 24 มกราคม 2562 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต อ.เมือง จ.พัทลุง 59 18 
2 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 34 12 
3 24 พฤษภาคม 2562 ตลาดน้ําปากพล อ.บางแกว จ.พัทลุง 62 16 
4 1 สิงหาคม 2562 สํานักสงฆธารทิพยวนาธรรม อ.กงหรา จ.พัทลุง 53 14 

รวม 208 60 
 
ตารางท่ี 2 ปญหาและคําแนะนําในการติดตามใหบริการในพ้ืนท่ีเกษตรกร 

ชนิดพืช ปญหา คําแนะนํา / แนวทางแกปญหา 
พริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มะเขือ 
 
พืชผัก 
 
 
 
ปาลมน้ํามัน 

โรคแอนแทรคโนส 
 
 
โรคโคนเนา 
 
 
 
 
 
 
หนอนเจาะผล 
 
ดวงหมัดผัก 
 
 
 
ขาดธาตุโบรอน ใบลักษณะเปนแผน 
เปนคลื่น 

1.ใชชีวภัณฑ BS W.16 ในการปองกันกําจัดโรคแอน
แทรคโนส BS จํานวน 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 
หรือราดทุกๆ 7 วัน ติดตอกันจํานวน 4-5 ครั้ง 
1. ผสมเชื้อไตรโครเดอรมาชนิดสดกับปุยคอก หรือปุย
หมัก รองกนหลุม หรือหวานกอนยายลงปลูก หรือฉีด
พนเชื้อไตรโครเดอรมาลงในหลุมปลูก 
โดยใชอัตรา 4 ถุง (1 กก.) ผสมน้ํา 200 ลิตร และฉีด
พนทุก 10-15 วัน บริเวณโคนตน หรือเม่ือพริกเริ่มออก
ดอก ใหฉีดพนเชื้ออัตรา 4 ถุง/น้ํา 100-200 ลิตร           
ฉีดพนทุกๆ 7 วัน 
1.หม่ันตรวจแปลงเก็บยอดและผลท่ีถูกทําลายท้ิง หรือ
ใชไสเดือนฝอยฉีดพน  
1.ใชไสเดือนฝอย 1 ถุง/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนกําจัดแมลง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 รองผัก ขนาด 1.5 ม.×20 ม. ใหฉีด
พนลงดินกอนปลูกเม่ือกําจัดตัวออนในดิน และเม่ือพบ
แมลงทําลายใบใหฉีดพนใหถูกตัวแมลงมากท่ีสุด 
1.แนะนําใหใชโบรอน อัตรา 80 กรัม/ตน/ป หวาน
บริเวณโคนตน 

ตะไคร หนอนกัดกินตน 1.รักษาแปลงปลูกใหสะอาด 
2.ฉีดพนดวยสารสกัดสมุนไพร (สะเดา ตะไครหอม ขา) 
ไลตัวเต็มไว 
3.ใชสารเคมีแลมบดาไชฮาโลทริน อัตรา 10มล./น้ํา 
20 ลิตร ฉีดพน 

ถ่ัวฝกยาว  
 

เพลี้ยออนดําดูดกินน้ําเลี้ยงดอกและฝก
ออน 

1.แนะนําใหฉีดพนดวยไสเดือนฝอยอัตรา 1 ถุงเพาะ/น้ํา 
20 ลิตร 
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7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  - 
 7.2.2 การฝกอบรม 
  - 
 7.2.3 การเปนวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตส่ือ/โสตทัศนูปกรณ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต อ.เมือง จ.พัทลุง 
   ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
   ครั้งท่ี 3 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดน้ําปากพล อ.บางแกว จ.พัทลุง 
   ครั้งท่ี 4 วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ณ สํานักสงฆธารทิพยวนาธรรม อ.กงหรา จ.พัทลุง 

 7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
   - 

 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน  
   - ติดตามตอเนื่องคลินิกเกษตรเคลื่อน 05 จํานวน 60 ราย 

8. ผลสําเร็จ/ผลสําฤทธิ์ของโครงการ 

 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการและนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชและพัฒนาอาชีพ
ของตัวเองใหดีข้ึน 

  - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลวไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง มีความรูและ
ทักษะ ในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา พืชผักไมผล พืชไร และพืชอ่ืนๆ 

9. ปญหา/อุปสรรค 
  - เกษตรกรท่ีมารับการบริการสวนใหญไมไดเตรียมตัวอยางพืชมาดวย ทําใหขอมูลท่ีไดรับไมชัดเจน

เทาท่ีควร 
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10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ  
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
ภาพกิจกรรมการออกหนวยคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ 02 
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ติดตามคลินิก 05 
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รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1. ความเปนมา/พระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง              
ณ สถานีสูบน้ําบานโคกกูแว ตําบลพรอน และสถานีสูบน้ําตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เม่ือวันท่ี 9 และ 11 ตุลาคม 2535 สรุปความไดวางานท่ีจะตองดําเนินการมีอยู 2 สวนคือ 

งานดานชลประทาน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการแกปญหา ท้ังนี้ ควรมีการพิจารณาวางโครงการและกอสราง
ประตูระบายน้ําในแมน้ําปากพนัง ณ จุดหางจากอําเภอปากพนังไปทางทิศใตประมาณ 3-5 กิโลเมตร อยาง
เรงดวน เพ่ือปองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใชผลิตประปาของอําเภอปากพนัง พรอมท้ังกอสราง
ระบบระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีน้ําทวมลงทะเลใหเร็วท่ีสุด งานดานกิจกรรมตอเนื่อง เพ่ือชวยเหลือราษฎรในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาความเปนอยูใหดีข้ึน ควรใหเจาหนาท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังฝายทหารชวยกันพัฒนา
ให เกิดผลควบ คู ไป กับการพัฒนาด าน  แหล งน้ํ า พ้ืน ท่ีลุ มน้ํ าปากพนั งตั้ งอยูทางตอนใตของจั งหวัด
นครศรีธรรมราช มีแหลงตนน้ําคือ ทิวเขานครศรีธรรมราช เกือบขนานกับชายฝงทะเล  โดยมีลักษณะภูมิ
ประเทศ  ๓ แบบ คือ ตอนบนของลุมน้ํา  เปนท่ีลาดชันมากตอนกลาง เปน ท่ีลุมต่ําทองกระทะ มีสภาพเปนปา
พ รุก ว า งให ญ  ตอนล าง  เป น  ท่ี ราบ ลุ ม ต่ํ าสู ช ายฝ ง   มี แม น้ํ าป ากพ นั ง เป น แม น้ํ าส ายห ลั ก  ยาว
ประมาณ ๑๕๖  กิโลเมตรไหลผานกลางพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๐ อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไดแก อําเภอปากพนัง อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอเชียรใหญ  อําเภอหัวไทร  อําเภอจุฬาภรณ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอพระพรหม อําเภอเมืองและอําเภอลานสกา ๒ อําเภอ ของ จังหวัดพัทลุง ไดแก 
อําเภอควนขนุน และอําเภอปาพะยอม  ๑ อําเภอ ของ จังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอระโนดรวม ๗๖                      
ตําบล ๕๙๙ หมูบาน ประชากร ๕๔๔ ,๙๑๘ คน พ้ืนท่ีประมาณ  ๓ ,๑๐๐ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
๑,๙๓๗,๕๐๐ ไร ในจํานวนนี้มีพ้ืนท่ีนามากกวา ๕๐๐,๐๐๐ ไร 
2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเริ่มดําเนินการไปพรอมกับการกอสรางระบบชลประทานมาตั้งแตป 2538              

เพ่ือยกระดับฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหดีข้ึนอยางยั่งยืน ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม ความตองการของตลาด และมีการกระจายการผลิตในระดับไรนามากยิ่งข้ึน อนุรักษฟนฟูปา

ธรรมชาติท่ีเหลือ และปองกันแกไขปญหามลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร พรอมท้ังเสริมสรางความเขาใจ 

ความรวมมือของราษฎร องคกรประชาชน และองคกรอิสระ ซ่ึงการดําเนินการท่ีผานมายังเปนไปในลักษณะตาง

คนตางทําขาดการบูรณาการ และความรวมมือจากภาควิชาการ โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกร

ชุมชน ผูนําชุมชน ภาคประชาชน พรอมท้ังขาดความชัดเจนในการสรางเครื่องมือการทํางาน และกลไกความ

รวมมือในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 

 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ กลไกความรวมมือ เครือขาย และประชาสัมพันธการดําเนินงานการ

พัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม พรอมท้ังสามารถขยายผลสําเร็จของการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพและ

สงเสริมรายไดภาคเกษตรไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

 1 เพ่ือเก็บกักน้ําจืดไวใชในลําน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา รวมท้ังปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาไป    
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  2 เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการดานตาง ๆ และติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
  3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพของมาตรการแกไขผลกระทบและนําไปสูการปรับปรุงมาตรการ
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และวางแผนในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
  4 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของราษฎร 
  5 เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตการเกษตรอยางครบวงจร 
  6 เพ่ือกําจัดวัชพืชผักตบชวาใหอยูในวงจํากัดท่ีสามารถควบคุมปริมาณได 
  7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองธรรมชาติสายตาง ๆ  
  8 เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในระบบยั่งยืนสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
  9 เพ่ือเผยแพรความรูและสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานราชการและประชาชนรวมท้ังเปน
สื่อกลางประสานขอคิดเห็น ทัศนคติ ทาทีของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

3.2  วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1 เพ่ือพัฒนาการผลิตพืช เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ โดยเนนการ

พัฒนาการปลูกพืช 9 พืช เปนหลัก 

2 เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ และถายทอดเทคโนโลยีการซอมบํารุงรักษา และการ

ใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ  
   หมูท่ี 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
   หมูท่ี 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง 
 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 5.2.1 หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
6.  งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

  ป 2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณ  100,000 บาท 

6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
- 
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7. ผลการดําเนินงาน 

 ไดเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 10 ราย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู 

1 นายสมภพ มากชิต 74 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

2 นางอ่ิม รักใหม 233 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

3 นางหนูรมณ แทนโป 293 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

4 นางเจิม เกษรินทร 301 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

5 นางละเอียด จันทรดวง 199/1 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

6 นายสมคิด แสงศรี 28 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

7 นางกลา เมืองชุม 180 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

8 นางคลอย หนูแกว 192 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

9 นายสมบูรณ พวงคง 126/1 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

10 นายพิทักษ ศรีอินทรเก้ือ 164 ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 
การคัดเลือกชุมชนและการคัดเลือกเกษตรกร 
  - การคัดเลือกชุมชนเกิดจากงานวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการปลูกพืช เพ่ือใหเพียงพอและแกปญหาความยากจนของชุมชน ซ่ึงไดคัดเลือกพ้ืนท่ี
ดําเนินการ ไดแก พ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาว เปนพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกร 
มีการปลูกพืชผัก พริก แตงโม ขาวโพด เปนพืชรายได และชาวบานในชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคี ซ่ึงทางผูนํา
ชุมชน ไดคัดเลือกเกษตรกร จํานวน 10 ราย 

  - ประชุมชี้แจงโครงการใหกับเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 10 ราย พรอมกับ
สํารวจ 9 พืชผสมผสาน บริเวณบานเกษตรกร และคัดเลือกผูแทนกลุม 1 คน คือ นายสมภพ มากชิต 

จัดเวทีสํารวจความตองการของเกษตรกร  
  - เกษตรกรมีความตองการ ตนพันธุพริก เมล็ดพันธุพืช ปุยคอก ปุยเคมี สารกําจัดโรคพืชและ
แมลงศัตรูพืช 
  - สนับสนุนปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุยเคมี สารชีวภัณฑ ปุยหมักเติมอากาศ 

  - สํารวจการผลิต 9 พืชผสมผสาน 
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7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 

7.1.1 ศึกษาทดสอบ การปลูกขาวโพดหวานพันธุสงขลา 84-1 

 

ตารางผลผลิต/ไร 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

พันธุ กก./ไร รายได/ไร ตนทุน รายไดสุทธิ พันธุ กก./ไร รายได/ไร รายไดสุทธิ 

สงขลา 
84-1 

2,560 25,600 2,000 23,600 สงขลา 
84-1 

2,280 22,800 20,850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ วิธีตามคําแนะนํา วิธีเกษตรกร 
พันธุ สงขลา 84-1 สงขลา 84-1 
การเตรียมดิน/ไถดิน ไถดินตากแดดไว 7-10 วัน ไถดินตากดินไว 7-10 วัน 
วิธีการปลูก 
  - การปลูก 
  - ระยะปลูก 
 
 

 
- ใสปุยคอกอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร 
- ระยะปลูกระหวางตน 25 เซนติเมตร 
- ระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร 

 
- ใสปุยคอก อัตรา 500 กรัม/หลุม 
- ระยะระหวางหลุม 50x50 เซนติเมตร 
หลุมละ 2 ตน 

การใสปุย  - เม่ือขาวโพดอายุ 10-14 วัน ใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร โรยขาง
แถว 
- เม่ือขาวโพดมีอายุ 25-30 วัน ใสปุยสูตร 
46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร ใสขางโคน
ขาวโพดแลวพูนโคน เพ่ือกลบปุย 
- เม่ือตนขาวโพดอายุ 45 วัน ใสปุยสูตร 46-
0 -0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร  โรยขางตน
ขาวโพด 

- เม่ือตนขาวโพดอายุ 15 วัน ใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตรา 40 กรัม/หลุม 
- เม่ือตนขาวโพดอายุ 25-30 วัน ใสปุย
สูตร 13-13-21 หวานรอบโคนตน 
- เม่ือตนขาวโพดอายุ 50 วัน ใสปุยสูตร 
13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร 
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7.1.2 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกพริก โดยการนําชีวภัณฑ BS ไปใชควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก 
 

วิธีการ วิธีแนะนํา+วิธีเกษตรกร 
พันธุพริก พริกชี 
การเตรียมดิน 
  - ไถดิน 

 
- ไถดิน 1-2 ครั้ง แตละครั้งตากดินไว 1-2 สัปดาห 

การเพาะกลา 
  - วิธีเตรียมแปลงเพาะกลา  

 
- เพาะในแปลงเพาะกลา เม่ือกลางอกข้ึนมาเหนือพ้ืนดิน อายุประมาณ 10 วัน ก็
ยายกลาลงถุงชํา และเม่ือกลาโตมีใบจริง 4-5 ใบ หรืออายุประมาณ 25-30 วัน 
ก็ยายปลูกลงแปลง 

การดูแลรักษา 
 - การใสปุยคอก 
 - ปุยเคมี 
ระยะเดือนท่ี 1 
 
 
ระยะเดือนท่ี 2-3 
ระยะเดือนท่ี  4 (ระยะเก็บ
เก่ียว) 
 
ธาตุ อ าห ารรอง  แล ะธาตุ
อาหารเสริม 
 
การปองกันกําจัดแมลง 
  - เพลี้ยไฟ 
  - ไรขาว 

 
- รองกนหลุมดวยปุยหมัก อัตรา 100 กรัม/หลุม 
 
- หลังปลูกประมาณ 15 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอน/ตน  
(15-20 กรัม) 
- เม่ืออายุ 30 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง 
- ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร/ครั้ง จะบํารุงตนหลังจากเก็บ
เก่ียวพริกทุกๆ 7-10 วัน 
- พนธาตุอาหารแคลเซียม โบรอน อัตรา 20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร เม่ืออายุ 30 วัน 
หลังปลูก และพนทุกๆ 15 วัน 
 
- พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ อัตรา 15-30 ซีซี/ น้ํา 20 ลิตร พนทุกๆ 7-10 
วัน เม่ือมีเพลี้ยไฟระบาด 

การปองกันกําจัดโรค 
  - โรครากเนาโคนเนา 
 
  - โรคใบหยิก 

 
- พนสาร Bacillus Subtilis อัตรา 20-40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ  
5-7 วัน 
- พนสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ อัตรา 15-30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร พนทุกๆ 7-10 วัน 

  
ตารางผลผลิต 

พันธุ จํานวน (กก.) รายได 
พริกชี 92 8,800 

 
จากการสํารวจกอนนําเทคโนโลยี เกษตรกรจะพบปญหาโรคแอนแทรคโนสในพริก ทําใหผลผลิตเสียหาย

หลังจากท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการและใหคําแนะนําเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑ BS (Bacillus Subtilis)        
เพ่ือปองกันและกําจัดโรคแอนแทรคโนส พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจเทคโนโลยี ท่ีนํามาขยายผล
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7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
 กิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมรายได ดําเนินการปลูกพืชผสมผสาน 9 พืชรอบ ๆ 
บริเวณบาน 

- พืชรายได (ปลูกเพ่ือจําหนาย ปลูกหลายอยาง เพ่ือสรางภูมิคุมกัน) 

- พืชอาหาร (ปลูกรอบ ๆ บริเวณบานโดยไมซ้ือ เหลือแจก สวนใหญจะเปนพวกผักตาง ๆ) 

- พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (ปลูกไวเพ่ือดูแลสุขภาพเบื้องตน) 

- พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช (แทนการใชสารเคมี) 

- พืชอนุรักษดินและน้ํา (ปลูกเพ่ือฟนฟูดินและรักษาน้ํา) 

- พืชอาหารสัตว (ปลูกไวเปนอาหารของสัตว ปลูกบริเวณบาน) 

- พืชใชสอย (ปลูกไวทําบาน ขนํา ใชเปนคางปลูกพืช)  

- พืชพลังงาน (ปลูกเพ่ือไวพ่ึงตนเองดานพลังงานในอนาคต) 

- พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน (ปลูกเพ่ือเปนมรดกใหลูกหลานไดศึกษาและเรียนรู)     

7.2.2 การฝกอบรม 
- ฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตและการใชสารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช”  

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง 

 7.2.3 การเปนวิทยากร 
   -   
 7.2.4 การผลิตส่ือ/โสตทัศนูปกรณ 
   - 
7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
   - 

7.2.6 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
    - 

7.2.7 การประสานงาน ติดตามและรายงานผล 
   - ติดตามเก็บขอมูลการผลิตพืช  
8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 -  
9. ปญหา/อุปสรรค 

-   
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10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
 

  

 
สนับสนนุปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
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   ศึกษาทดสอบ การปลูกขาวโพดหวานพันธุสงขลา 84-1 
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แปลงสาธิตการปลูกพริก โดยการนําชีวภัณฑ BS ไปใชควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก 
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รายงานความกาวหนาโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

1. ความเปนมาของโครงการ   
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถฯทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎร บานหัวปาเขียว ตําบลทะเลนอย 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงในวันท่ี 13 กันยายน 2543 ไดทรงทราบถึงความยากจนของราษฎรจังหวัดพัทลุง
จึงมีพระราชเสาวนียใหหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดทําโครงการฟารมตัวอยางโดยยึดหลักเกณฑเดียวกันกับ
โครงการฟารมตัวอยางจังหวัดนราธิวาสซ่ึงผูวาราชการจังหวัดพัทลุงสมัยนั้น นายไพศาล แกวผสม หาสถานท่ีไดท่ี
สาธารณะประโยชนทุงครองชีพ ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง มีเนื้อท่ี 254 ไร 3 งาน 12  
ตารางวา โดยประชาชนผูจับจองท่ีดินเดิมไดบริจาคท่ีใหรวมกวางประมาณ 1,000 เมตรยาวประมาณ  4,200 
เมตรเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาวจากทิศตะวันตกเฉียงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หัวแปลงมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 10.145 เมตรสูงกวาทายแปลง 5.276  เมตร 
  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุงไดเริ่มการดําเนินการกอสรางฟารม เม่ือเดือน 
กรกฎาคม  2545 เสร็จการกอสรางเขาทําการเกษตรเม่ือเดือน  ธันวาคม  2544 
 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถฯไดทรงเสด็จมาเยือนฟารมตัวอยางฯ จังหวัดพัทลุง 2 ครั้ง  คือ 
  ครั้งแรก  เม่ือเดือน  กันยายน  2546 
  ครั้งท่ีสอง เม่ือเดือน  ตุลาคม  2548 

2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ไดเขารวมดําเนินการใน 2 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมดานการผลิตเห็ด และกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

 1. เพ่ือจางแรงงานในทองถ่ินใหราษฎรมีรายไดจากการปฏิบัติงานและฝกอาชีพในฟารมสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได  

 2. เปนแหลงผลิตอาหารและขยายผลสูการคาโดยไมเนนผลกําไรใหราษฎรพ่ึงตนเองได  

 3. เปนสถานท่ีเรียนรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการสรางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by 

doing) โดยใชวัสดุอุปกรณในทองถ่ินใหมากท่ีสุด  

 4. อนุรักษสภาพปาไมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณและพัฒนาใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษตอไป 

3.3 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1. เปนแหลงจางแรงงานสําหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. เปนแหลงเรียนรูและปฏิบัติงานการเกษตร 
3. เปนแหลงอาหารของจังหวัดพัทลุง 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 หมูท่ี 1, 8, 10 บานครองชีพตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 

4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
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 หมูท่ี 1, 8, 10 บานครองชีพตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ สํานักพระราชวัง 
 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  5.2.1 หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
6.  งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

 ป 2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณ  100,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
7. ผลการดําเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
- 

7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  - พัฒนาการเพาะเห็ด ใหมีคุณภาพดีข้ึน จํานวน 2 โรงเรือน 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตกอนเช้ือเห็ด (กอน) 
 

 
 
 

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

เห็ดนางฟา 1,720 - 500 400 480 850 - 250 390 850 - - 5,440 

เห็ดแครง  530 1,270 250 - 450 600 300 - - 300 600 - 4,300 

เห็ดหูหนู - - - - - 40 80 - 100 - - - 220 

เห็ดขอนดํา 500 160 - - 410 400 - - - - - - 1,470 

เห็ดฮังการ ี - - 190 - - - 320 430 330 300 100 500 2,170 

เห็ดเปาฮือ  - - - - - - 50 150 - - - - 200 

เห็ดยานางิ  - - - - - - 300 - - - - 600 900 

นางนวล - 40 416 - - - - - 130 300 - - 886 

นางรมทอง - 40 300 - - - - - 140 80 - - 560 

โคนนอย - - - - 100 - - - - - - - 100 

เห็ดนางฟา

เกาหล ี

- - - - - - - - - - 300 600 900 

เห็ดนางฟา

ภฐูาน 

- - - - - - - - - - - 600 600 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตดอกเห็ด (กก.) 

 

7.2.2 การฝกอบรม 
- ฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตและแปรรูปผลผลิตเห็ด” วันท่ี 24 ธันวาคม  

2561 ณ ศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 10 ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง จํานวน 47 ราย เกษตรกรเขารับการ
ฝกอบรม มีความรูเพ่ิมข้ึน จํานวน 47 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 7.2.3 การเปนวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตส่ือ/โสตทัศนูปกรณ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
  - 
 7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
   - 
 7.4 การประสานงาน ติดตามและรายงาน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานพรอมใหคําแนะนําดูแลรักษา 

8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
8.1  กิจกรรมการเพาะเห็ด 

เกษตรกรท่ีเปนเครือขายการเพาะเห็ด และเกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงานไดรับความรู ความชํานาญ 
และมีทักษะเรื่องการเพาะเห็ดในโรงเรือน และสามารถนําไปปฏิบัติได 

8.2  กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 
เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

9. ปญหา/อุปสรรค 
- 

 
 

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

เห็ดนางฟา 59.2 162.3 103 67.8 44.2 31.1 22.7 47.2 34.9 22.1 35.3 23.85 653.65 

เห็ดฮังการ ี 20.2 16.6 12 10.2 17.2 7 3.9 35 48.7 29.1 29.4 31.85 261.15 

เห็ดขอนดํา 14.1 9.4 16.8 18.5 18.1 19.85 47.5 47.6 44.3 14.2 10.2 4.4 264.95 

เห็ดเปาฮือ  11.4 15.3 5.25 2.8 0.65 - - - 0.6 4.2 5.4 4.9 50.5 

เห็ดยานางิ  3.5 6.2 - 6.25 6.35 2.15 1.05 11.4 2 4 2.3 3.2 48.4 

เห็ดแครง - 15.9 3.1 - - 15 - - - - 3.9 - 37.9 

เห็ดหูหนู 12.2 10.2 1.1 - - - - - - - 4.35 11.6 39.45 

นางรมทอง - - - 17.9 46.3 9.56 12.5 6 4.45 2.2 1.4 - 100.31 

นางนวล - - - 10 24.8 14.45 10.1 5.2 4.55 3.8 3.95 1.5 78.35 
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10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 

 
  

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตและแปรรูปผลผลิตเห็ด” 
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รายงานความกาวหนาโครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
1. ความเปนมา 
 โอ ก าส พิ เศ ษ ท่ี ก รม วิ ช าก าร เก ษ ต ร  ค รบ รอ ม  3 6  ป  แ ห งก า รส ถ าป น า ใน ป  2 5 5 2                        
นายสมชาย  ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไดมีนโยบายใหมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหมข้ึนท่ัวประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพรผลงานสูประชาชน นาย
ไพโรจน  สุวรรณจินดา ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 ไดมอบหมายให ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง จัดทําศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง เพ่ือเปนตัวแทนใน
เขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

3. วัตถุประสงค 

3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

1 เพ่ือเผยแพรหลักการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
2 เพ่ือเปนศูนยตนแบบท่ีนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใชในการผลิต 
3 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูปรัชญา และการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
4 เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานการเกษตร 
3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
โดยเปาหมายการดําเนินงานในป 2562 คือ ฝกอบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 90 ราย 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 

5.2.1 หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

6. งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

  ป 2561 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท 
 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

-  
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7. ผลการดําเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 

- 

7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 

  1.ระบบการปลูกพืชพ้ืนท่ีนา 6 ไร 

  แปลงสาธิตการปลูกขาว 

  - ดําเนินการปลูกพืชหลังนา หวานถ่ัวเขียวพันธุชัยนาท 72 อัตรา 5 กก./ไร และปฏิบัติดูแล

รักษาและกําจัดวัชพืชบนคันนา ไถกลบถ่ัวเขียวเพ่ือเปนพืชปรับปรุงบํารุงดิน 

  2. ระบบการปลูกพืชไร/พืชสวน 7 ไร 

  แปลงสาธิตการปลูกพืชผสมผสาน 

  - พืชผสมผสานเพ่ือความพอเพียงในการดํารงชีพ พ้ืนท่ี 7 ไร ทําการปลูกพืชตามหลัก 9 กลุม

พืชผสมผสาน เพ่ือความพอเพียงในการใชประโยชนท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

  พืชอาหาร ไดแก พริก มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว กะเพรา โหระพา ผักบุง และตะไคร 

  พืชรายได ไดแก มะพราว สมโอ ฝรั่ง กลวย ผักกาดขาว ผักกวางตุง ผักบุง ผักคะนา มะนาว 

ถ่ัวฝกยาว บวบงู กระเจี๊ยบเขียว ถ่ัวพู และเห็ด 

  พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ไดแก พืชสมุนไพรจําเปนพ้ืนฐาน ฟาทะลายโจร ขม้ินชัน ตะไคร เตย

หอม บัวบก และไพล 

  พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช ไดแก ดาวเรือง ขิง ขา และตะไครหอม 

  พืชอนุรักษดินและน้ํา ไดแก ปอเทือง หญาแฝก และถ่ัวเขียว 

  พืชอาหารสัตว ไดแก ออยอาหารสัตว และมันสําปะหลัง 

  พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน ไดแก มันข้ีหนู กะพอ สมจุก มะมวงหิมพานต 

  พืชใชสอย ไดแก ไผหวาน และไผลืมแลง 

  พืชพลังงานหรือพืชเชื้อเพลิง ไดแก ปาลมน้ํามัน 

ตารางผลผลิตกิจกรรมพืชผสมผสาน 

ชนิดพืช หนวย จํานวน จํานวนน้ําหนัก (กก.) 

กลวยน้ําวา เครือ 60 574.60 

มะพราวน้ําหอม ลูก 221 - 

มะนาวแปนพิจิตร กิโลกรัม - 263 

ฝรั่งกิมจ ู กิโลกรัม - 120 

ผักเหรียง กิโลกรัม - 30.30 
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กิจกรรมการปลกูผักไฮโดรโปนิกส  

    ดําเนินการทําความสะอาดบริเวณแปลงผักไฮโดรโปนิกส เตรียมความพรอมอุปกรณการ

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส  

กิจกรรมการปลูกฝรั่งกิมจู (100 ตน) 

    ดําเนินการกําจัดวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม ใสปุยหมักเติมอากาศ ตนละ 3 กิโลกรัม/ตน    รด

น้ําวันละ 1 ครั้ง ทําการหอผล ตัดแตงก่ิง พรอมเก็บผลผลิต  

 กิจกรรมการปลกูมะนาวในวงบอ  

ดํ า เนิ น ก ารตั ด แต ง ก่ิ ง  เ พ่ิ ม วั ส ดุ เพ าะ ใน ท อ ซี เมน ต  ดิ น :ปุ ย ห มั ก  อั ต รา  1 :1                    

พรอมปฏิบัติดูแลรักษาใหน้ําโดยระบบน้ํามินิสปริงเกอร วันละ 1 ครั้ง การใสปุย โดยใชปุย 15-15-15 + ปุย

ยูเรียเล็กนอย อัตรา 100 กรัม/ตน เดือนละ 1 ครั้ง คลุมโคนดวยฟางและหญาแหงเพ่ือรักษาความชุมชื้นในดิน 

   กิจกรรมการปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม 

       ดําเนินการกําจัดวัชพืช โดยวิธีเขตกรรม ใสปุยหมักเติมอากาศ อัตรา 3 กิโลกรัม/ตน              

ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัม / ตน พรอมปฏิบัติดูแลรักษา 

  กิจกรรมการปลูกพืชผักหมุนเวียน (1 ไร) 

 ดําเนินการปลูก ผักบุงลืมแลง พริก มะเขือ ตนหอม กระเจี๊ยบเขียว ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู  

กิจกรรมการปลูกผักยกแคร 7 แคร  

    - การปลูกผักยกแคร เพ่ือลดผลกระทบจากปญหาน้ําทวม ผักแบบยกแคร ขนาดแคร 

1.5x5 เมตร (7.5 ตารางเมตร)  

     วัสดุปลูก ไดแก ดินรวน ปุยหมักเติมอากาศ ฟางขาว  

 อัตราสวน ดินรวน 1 สวน ปุยหมักเติมอากาศ 1 สวน เชื้อเมตาไรเซียม 250 กรัม 

ฟางขาว 1 สวน  

 วิธีการปลูก ใชฟางขาวรองกนแคร เพ่ือใหดินเก็บความชื้นไวไดนาน นําวัสดุปลูกใสบน

แครใหสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร รดน้ําใหชุม แลวหวานเมล็ดพันธุ ใชฟางขาวคลุมแปลงปลูกเพ่ือเก็บ

ความชื้น 

ตารางผลผลิตพืชผักยกแคร (รุนท่ี 1) 

ชนิดพืช ผลผลิต 

(กก./แคร/รุน) 

ตนทุน 

(บาท) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

รายได 

(บาท) 

รายไดสุทธ ิ

(บาท) 

ผักกาดขาว 31.5 220 30 945 705 

ผักกวางตุง 29 220 30 870 650 

ผักฮองเต 28 220 30 840 620 
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ตารางผลผลิตพืชผักยกแคร (รุนท่ี 2) 

ชนิดพืช ผลผลิต 

(กก./แคร/รุน) 

ตนทุน 

(บาท) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

รายได 

(บาท) 

รายไดสุทธิ 

(บาท) 

ผักกาดขาว 28 220 30 840 620 

ผักกวางตุง 26 220 30 780 560 

7.2.2 การฝกอบรม 

- อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การปลูกพืชผสมผสาน” จํานวน 90 ราย 

 - การศึกษาดูงาน จํานวน 278 ราย 

  - คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จํานวน 173 คน 

  - เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน จํานวน 60 ราย 

  - เกษตรกร ต.บานนา อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง จํานวน 20 ราย 

  - เจาหนาท่ี อสม. ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จํานวน 10 ราย 

  - ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ทาแค อ.เมือง จ.พัทลุง จํานวน 8 ราย 

- คณะเจาหนาท่ี ศวพ.กระบี่ จํานวน 7 ราย 

7.3  กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 

 

เดือน ชนิดพืช จํานวน (ตน) หมายเหตุ 

ตุลาคม 2561 - -  

พฤศจกิายน 2561 หญาหนวดแมว 50  

 ขม้ินชัน 50  

 มะมวงหิมพานต 100  

ธันวาคม 2561 กะเพรา 50  

 ถ่ัวพู 50  

มกราคม 2562 พริกชี 100  

 ดาวเรือง 500  

 มะเขือ 50  

กุมภาพันธ 2562  มะเขือเปราะ 100  

 โหระพา 100  

 ขม้ิน 50  

มีนาคม 2562 มะละกอ 100  

เมษายน 2562  มะเขือยาว 20  

 ขม้ินชัน 50  

พฤษภาคม 2562 พริก 150  



๑๓ 
 

มิถุนายน 2562 พริก 100  

 มะละกอแขกดํา 200  

 อัญชัน 50  

กรกฏาคม 2562 มะเขือเปราะ 200  

สิงหาคม 2562 มะมวงเบา 100  

กันยายน 2562 - -  

รวม 2,170  

  

8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 -  

9. ปญหา/อุปสรรค 

 ปญหาภัยธรรมชาติน้ําทวมขังและน้ําทะเลหนุนในชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

 แนวทางแกไข ปลูกพืชหลักท่ีทนทานตอสภาพน้ําทวมขัง 

10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
   

 
            แหลงน้ํา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ผักยกแคร 
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พืชผักผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขยายพันธุพืช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

              
ศึกษาดูงาน 
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อบรมเกษตรกรพรอมศึกษาดูงาน 
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