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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 
1. ความเปนมา/พระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง ณ 
สถานีสูบน้ําบานโคกกูแว ตําบลพรอนและสถานีสูบน้ําตอหลัง ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
เม่ือวันท่ี 9 และ 11 ตุลาคม 2535 สรุปความไดวางานท่ีจะตองดําเนินการมีอยู 2 สวน คือ 

งานดานชลประทาน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการแกปญหา ท้ังนี้ ควรมีการพิจารณาวางโครงการและ
กอสรางประตูระบายน้ําในแมน้ําปากพนัง ณ จุดหางจากอําเภอปากพนังไปทางทิศใตประมาณ 3-5 กิโลเมตร 
อยางเรงดวน เพ่ือปองกันน้ําเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ําดิบสําหรับใชผลิตประปาของอําเภอปากพนัง พรอมท้ัง
กอสรางระบบระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีน้ําทวมลงทะเลใหเร็วท่ีสุด 

งานดานกิจกรรมตอเนื่อง เพ่ือชวยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพและพัฒนาความเปนอยูใหดีข้ึน 
ควรใหเจาหนาท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังฝายทหารชวยกันพัฒนาใหเกิดผลควบคูไปกับการพัฒนาดาน แหลงน้ํา 

พ้ืน ท่ีลุมน้ํ าปากพนั งตั้ งอยูทางตอนใตของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหลงตนน้ํ า คือ ทิวเขา
นครศรีธรรมราช  เกือบขนานกับชายฝงทะเล  โดยมีลักษณะภูมิประเทศ  3 แบบ คือ ตอนบนของลุมน้ํา เปนท่ี
ลาดชันมากตอนกลาง เปน ท่ีลุมต่ําทองกระทะ มีสภาพเปนปาพรุกวางใหญ  ตอนลาง เปน ท่ีราบลุมต่ําสู
ชายฝง  มีแมน้ําปากพนังเปนแมน้ําสายหลัก  ยาวประมาณ 156  กิโลเมตร ไหลผานกลางพ้ืนท่ี ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 10 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก อําเภอปากพนัง อําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอเชียร
ใหญ  อําเภอหัวไทร  อําเภอจุฬาภรณ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอพระพรหม อําเภอเมือง และอําเภอลานสกา  2 
อําเภอ ของจังหวัดพัทลุง ไดแก อําเภอควนขนุน และอําเภอปาพะยอม  1 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอ
ระโนด รวม 76 ตําบล 599 หมูบาน ประชากร 544,918 คน พ้ืนท่ีประมาณ 3,100 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,937,500 ไร ในจํานวนนี้มีพ้ืนท่ีนามากกวา 500,000 ไร 

 
2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเริ่มดําเนินการไปพรอมกับการกอสรางระบบชลประทานมาตั้งแตป 2538 เพ่ือ

ยกระดับฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหดีข้ึนอยางยั่งยืน ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม ความตองการของตลาด และมีการกระจายการผลิตในระดับไรนามากยิ่งข้ึน อนุรักษฟนฟูปา

ธรรมชาติท่ีเหลือ และปองกันแกไขปญหามลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร พรอมท้ังเสริมสรางความเขาใจ 

ความรวมมือของราษฎร องคกรประชาชน และองคกรอิสระ ซ่ึงการดําเนินการท่ีผานมายังเปนไปในลักษณะ

ตางคนตางทําขาดการบูรณาการ และความรวมมือจากภาควิชาการ โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรชุมชน ผูนําชุมชน ภาคประชาชน พรอมท้ังขาดความชัดเจนในการสรางเครื่องมือการทํางาน และกลไก

ความรวมมือในการพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตร 

 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ กลไกความรวมมือ เครือขาย และประชาสัมพันธการดําเนินงาน

การพัฒนาอาชีพและสงเสริมรายไดภาคเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม พรอมท้ังสามารถขยายผลสําเร็จของการดําเนินงานการพัฒนาอาชีพ

และสงเสริมรายไดภาคเกษตรไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

 1 เพ่ือเก็บกักน้ําจืดไวใชในลําน้ําปากพนังและลําน้ําสาขา รวมท้ังปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาไป ใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  2 เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการดานตางๆ และติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
  3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพของมาตรการแกไขผลกระทบและนําไปสูการปรับปรุง
มาตรการใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และวางแผนในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
  4 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของราษฎร 
  5 เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตการเกษตรอยางครบวงจร 
  6 เพ่ือกําจัดวัชพืชผักตบชวาใหอยูในวงจํากัดท่ีสามารถควบคุมปริมาณได 
  7 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองธรรมชาติสายตางๆ  
  8 เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในระบบยั่งยืนสูเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนัง 
  9 เพ่ือเผยแพรความรูและสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานราชการและประชาชนรวมท้ังเปน
สื่อกลางประสานขอคิดเห็น ทัศนคติ ทาทีของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
 

3.2  วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
1. พัฒนาการผลิตพืชของชุมชน โดยใชเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดและ              

ลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอควนขนุนและอําเภอปาพะยอม 

2. ผลิตพืชปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยการใชชีวภัณฑกรมวิชาการ

เกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอควนขนุนและอําเภอปาพะยอม 

 
4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
  ม.3 ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ม.6 ตําบลลานขอย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
  ม.3 ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ม.6 ตําบลลานขอย อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 
5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
  5.1.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง 
 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  
 5.2.1 หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
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6.  งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

  ป 2563  ไดรับจัดสรรงบประมาณ    40,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

- 
7. ผลการดําเนินงาน 

7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
- 

7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 

- กิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชของชุมชนโดยใชเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร การผลิตพืช
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูและโรคพืช โดยการใชชีวภัณฑกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได
และลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ม.3 ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน และ ม.6 ตําบลลานขอย 
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยจัดทําแปลงตนแบบและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ
ปองกันศัตรูและโรคพืช เกษตรกร จํานวน 10 ราย โดยแบงเปน 2 อําเภอ ดังนี้ หมูท่ี 3  ต.แหลมโตนด อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง จํานวน 5 ราย และ หมูท่ี 6 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง จํานวน 5 ราย 

7.2.2 การฝกอบรม 
   -  
 7.2.3 การเปนวิทยากร 
  -  
 7.2.4 การผลิตส่ือ/โสตทัศนูปกรณ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
  - 

7.3 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
   - 

7.4 การประสานงาน ติดตาม และรายงานผล 
  - ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําแปลงตนแบบและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสาร

ชีวภัณฑปองกันศัตรูและโรคพืช  
 

8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 8.1 กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 
  - แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  การจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ
โรคพืช ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร จํานวน 10 ราย (ตารางท่ี 1) โดยท่ีเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีแตกตางกัน 3 ชนิด 
คือ แตงโม พริก และมะเขือ และมีปญหาการเขาทําลายของศัตรูพืช เชน หนอนใยผักและหนอนกระทูผัก เปน
ตน นอกจากนี้ ยังมีปญหาการเขาทําลายของโรคแอนแทรคโนสในพริก ดังนั้น ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
พัทลุง จึงไดนําชีวภัณฑของกรมวิชาการเกษตร คือ ไสเดือนฝอยสายพันธุไทยและชีวภัณฑบาซิลลัส ซับทิลิส 
20W33 ควบคุมโรคแอนแทรคโนส (กุงแหง) พริก นํามาใชในแปลงตนแบบ และดําเนินการติดตามผลการ
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ดําเนินงานเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการะบบการผลิตพืชและแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิตพืชของเกษตรกร โดยสามารถสรุปขอมูลไดดังตารางท่ี 2-18 
 จากการดําเนินการจัดทําแปลงตนแบบซ่ึงเปนเกษตรกรท่ีปลูกพืชชนิดเดียวกัน คือ แตงโม พันธุ
เมญา พบวา การปลูกและการดูแลจัดการพืชของเกษตรกรคอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตการจัดการปุย
ของเกษตรกรแตละรายจะแตกตางกันทําใหตนทุนแตกตางกันและสงผลทําใหคุณภาพและปริมาณผลผลิตของ
แตงโม รวมถึงรายไดสุทธิท่ีไดแตกตางกัน ในสวนของการจัดการศัตรูพืช พบวา มีเกษตรกร 1 ราย คือ นายใจ 
เกตุแดง ใชสารเคมีอะบาเม็กตินกําจัดศัตรูพืชในระยะแรก สวนเกษตรกรอีก 2 ราย คือ นางบุญเสริม ไขนุย 
และรัชนี วัดโลก ไมมีการกําจัดศัตรูพืช (ตารางท่ี 2-7) และการจัดทําแปลงตนแบบอีก 7 ราย ขณะนี้กําอยูใน
ระหวางการดําเนินการ 
 
ตารางท่ี 1  ชื่อ-สกุล และท่ีอยูของเกษตรกรท่ีเขารวมจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการ      

ใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและโรคพืช 
 

ลําดับท่ี  ช่ือ-สกุล ท่ีอยู 

1    นายใจ เกตุแดง    84 ม.3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
2    นางบุญเสริม ไขนุย    31 ม.3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
3    นางรัชนี วัดโลก    165 ม.3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
4    นางยินดี หม่ืนสังข    157 ม.3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
5    นายสมพงศ เจาสาย    9 ม.3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
6    นายประจบ ทองหนุน    56 ม.7 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
7    นางเฉลิมศรี บุญชูดํา    37 ม.7 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
8    นางสาคร บุญชูดํา     76 ม.6 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
9    นางลัดดาวัลย ไหมช ู    68 ม.6 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
10    นายสุภาพ รัตนวงศแข    148 ม.7 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
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ตารางท่ี 2  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ
โรคพืช โดยนายใจ เกตุแดง 

 

ช่ือ-สกุล นายใจ เกตุแดง 
ชนิดพืช แตงโม (พันธุเมญา) 
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร 
ระยะปลูก 1 x 1.5 เมตร 

 การจัดการเตรียมตนกลา เพาะเมล็ดพันธุแตงโมในถาดเพาะหลุมละ 1 เมล็ด เม่ือตนกลาอายุ 15 วัน 
นําตนกลายายลงปลูกในแปลง 

การจัดการปุย ครั้งท่ี 1 ใสปุยรองกนหลุมดวยปุยคอก และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 และ 
46-0-0 หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน อัตราประมาณ 100 กรัมตอหลุมตอ
สัปดาห จนแตงโมออกดอก และฉีดพนฮอรโมน จํานวน 1 ครั้งตอสัปดาห 
ครั้งท่ี 2  ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตราประมาณ 200 กรัมตอหลุมตอ
สัปดาห สลับกับการฉีดพนฮอรโมนเม่ือแตงโมเริ่มติดผล  

การจัดการน้ํา ใหน้ําทุกวันหลังจากปลูก และมีการงดใหน้ําในชวงกอนการเก็บเก่ียวผลผลิต
ประมาณ 7 วัน 

การจัดการตัดแตงเถาแตงโม เริ่มตัดยอดแตงโมขอท่ี 3 หลังจากนั้นตนแตงโมจะแตกยอดออกมาใหม และ
จะติดผลในขอท่ี 11 หรือ 12  

การจัดการผลผลิต จะเก็บผลไวเพียง 4-5 ผลตอเถา สวนผลท่ีเหลือจะเด็ดท้ิง เพ่ือใหผลท่ีเก็บไว
เจริญเติบโตไดเต็มท่ีและมีผลสมบูรณ 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ฉีดพนสารเคมีอะบาเม็กติน - ฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย  

1 ครั้งตอสัปดาห 
 

ตารางท่ี 3  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 
ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนายใจ เกตุแดง 

 

กรรมวิธี 
จํานวนครั้งท่ีเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 
น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/ไร) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 
1 1,333 7 9,331 5,990 -  

2 1,067 5 5,335 -  - 

 รวม 2,400 - 14,666 5,990 8,676 

แนะนํา 
1 1,387 7 9,709 5,955 -  

2 1,200 5 6,000 - - 

 รวม 2,587 - 15,709 5,955 9,754 
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ตารางท่ี 4  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

              โรคพืช โดยนางบุญเสริม หนูไข 
 

ช่ือ-สกุล  นางบุญเสริม หนูไข 
ชนิดพืช แตงโม (พันธุเมญา) 
พ้ืนท่ีปลูก 270 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 1 x 1.5 เมตร 

 การจัดการเตรียมตนกลา เพาะเมล็ดพันธุแตงโมในถาดเพาะหลุมละ 1 เมล็ด เม่ือตนกลาอายุ 15 วัน 
นําตนกลายายลงปลูกในแปลง 

การจัดการปุย ครั้งท่ี 1  ใสปุยรองกนหลุมดวยปุยคอกและใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
ประมาณ 250 กรัมตอหลุม และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รวมกับสูตร 46-0-
0อัตราประมาณ 100 กรัมตอหลุมตอสัปดาห จนแตงโมออกดอก 
ครั้งท่ี 2  ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 รวมกับสูตร 20-8-20 อัตราประมาณ 
250 กรัมตอหลุมตอสัปดาห เม่ือแตงโมเริ่มติดผล นอกจากนี้ มีการฉีดพน
ฮอรโมน 1 ครั้งตอสัปดาห  

การจัดการน้ํา ใหน้ําทุกวันหลังจากปลูก และมีการงดใหน้ําในชวงกอนการเก็บเก่ียวผลผลิต
ประมาณ 7 วัน 

การจัดการตัดแตงเถาแตงโม เริ่มตัดยอดแตงโมขอท่ี 3 หลังจากนั้นตนแตงโมจะแตกยอดออกมาใหม และ
จะติดผลในขอท่ี 11 หรือ 12  

การจัดการผลผลิต จะเก็บผลไวเพียง 4-5 ผลตอเถา สวนผลท่ีเหลือจะเด็ดท้ิง เพ่ือใหผลท่ีเก็บไว
เจริญเติบโตไดเต็มท่ีและมีผลสมบูรณ 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ไมมีการจัดการศัตรูพืช  - ฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย  

1 ครั้งตอสัปดาห 
 
ตารางท่ี 5  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ  
              ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนางบุญเสริม หนูไข 

 

กรรมวิธี จํานวนครั้งท่ีเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 1 1,000 7 7,000 2,820 4,180 

แนะนํา 1 1,100 7 7,700 3,035 4,665 
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ตารางท่ี 6  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

              โรคพืช โดยนางรัชนี วัดโลก 
 

ช่ือ-สกุล  นางรัชนี วัดโลก 
ชนิดพืช แตงโม (พันธุเมญา) 
พ้ืนท่ีปลูก 270 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 1 x 1.5 เมตร 

 การจัดการเตรียมตนกลา เพาะเมล็ดพันธุแตงโมในถาดเพาะหลุมละ 1 เมล็ด เม่ือตนกลาอายุ 15 วัน 
นําตนกลายายลงปลูกในแปลง 

การจัดการปุย ครั้งท่ี 1  ใสปุยรองกนหลุมดวยปุยคอกและใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
ประมาณ 250 กรัมตอหลุม และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รวมกับสูตร 46-0-
0อัตราประมาณ 100 กรัมตอหลุมตอสัปดาห จนแตงโมออกดอก 
ครั้งท่ี 2  ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตราประมาณ 250 กรัมตอหลุมตอ
สัปดาห เม่ือแตงโมเริ่มติดผล นอกจากนี้ มีการฉีดพนฮอรโมน 1 ครั้งตอ
สัปดาห  

การจัดการน้ํา ใหน้ําทุกวันหลังจากปลูก และมีการงดใหน้ําในชวงกอนการเก็บเก่ียวผลผลิต
ประมาณ 5 วัน 

การจัดการตัดแตงเถาแตงโม เริ่มตัดยอดแตงโมขอท่ี 3 หลังจากนั้นตนแตงโมจะแตกยอดออกมาใหม และ
จะติดผลในขอท่ี 11 ถึง 12  

การจัดการผลผลิต จะเก็บผลไวเพียง 4-5 ผลตอเถา สวนผลท่ีเหลือจะเด็ดท้ิง เพ่ือใหผลท่ีเก็บไว
เจริญเติบโตไดเต็มท่ีและมีผลสมบูรณ 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ไมมีการจัดการศัตรูพืช - ฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย  

1 ครั้ง/สัปดาห 
 
ตารางท่ี 7  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ   
              ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนางรัชนี วัดโลก 

 

กรรมวิธี จํานวนครั้งท่ีเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 1 1,100 7 7,700 2,375 5,325 

แนะนํา 1 1,200 7 8,400 2,610 5,790 
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ตารางท่ี 8  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

              โรคพืช โดยนางยินดี หม่ืนสังข 
   

ช่ือ-สกุล  นางยินดี หม่ืนสังข 

ชนิดพืช พรกิชี 

พ้ืนท่ีปลูก 18 ตารางเมตร 

ระยะปลูก 0.5 x 0.6 เมตร 

 การจัดการเตรียมดิน ขุดหลุมตากดินไวกอนนําตนกลามาปลูกประมาณ 15-20 วัน โดยกอนปลูก
จะใสปุยคอก (มูลไก) อัตรา 200 กรัมตอหลุม  

การจัดการปุย - ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังจากปลกูประมาณ 
10-15 วัน และใสอีกทุกๆ 10 วัน 
- เม่ือพริกเริ่มออกดอก ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ผสมกับปุยสูตร 13-13-21 
สัดสวน 1:1 อัตรา 100 กรัมตอตน 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 

- ไมมีการจัดการศัตรูพืช - ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอโซ
เลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 

 
*หมายเหตุ : ไมสามารถแสดงขอมูลผลผลิตได เนื่องจากแปลงตนแบบไดรับผลกระทบจากน้ําทวมขังชวงฤดูฝน 
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ตารางท่ี 9  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

               โรคพืช โดยนายสมพงศ เจาสาย 
 

ช่ือ-สกุล  นายสมพงศ เจาสาย 
ชนิดพืช พรกิชี 
พ้ืนท่ีปลูก 30 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 0.5 x 0.6 เมตร  

 การจัดการเตรียมดิน ใชดินรวนและปุยคอกผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนําพรกิลงปลูก 

การเตรียมตนกลา หวานเมล็ดในกระบะเพาะ หลังจากเมล็ดงอกประมาณ 10-15 วัน ยายตน
กลาลงถุงชํา และเม่ือตนกลาอายุประมาณ 30 วัน ก็ยายตนกลาไปลงถุงปลูก
ท่ีเตรียมไว 

การจัดการปุย ระยะ 1-2 เดือน  
     - ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน ครั้งแรกหลังปลูก
ประมาณ 15 วัน 
ระยะ 3-4 เดือน 
     - ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน ทุกๆ 10 วัน 
ระยะเก็บเก่ียว 
     - ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน หลังเก็บเก่ียวผลผลิต
ทุกครั้ง 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ  กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ฉีดพนดวยสารเสริประสิทธิภาพ 
ไรเทพ 
- ฉีดพนสารเคมี เซฟวิน 85  

- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอโซ
เลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 

 
ตารางท่ี 10  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ   
               ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนายสมพงศ เจาสาย 
 

กรรมวิธี น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 25 80 2,000 570 1,430 

แนะนํา  25 80 2,000 1,080 920 
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ตารางท่ี 11  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

               โรคพืช โดยนายประจวบ ทองหนุน 
 

ช่ือ-สกุล  นายประจบ ทองหนุน 
ชนิดพืช มะเขือเปราะ 
พ้ืนท่ีปลูก 63.6 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 1 x 1 เมตร 

 การจัดการเตรียมดิน - ใชดินรวน ปุยคอก และปุยหมักผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนํามาบรรจุใน
กระสอบเพ่ือใชเปนภาชนะสําหรับปลูก 
- บรรจุวัสดุปลูกในประสอบประมาณ ½ ของกระสอบ จากนั้นวางท้ิงไว
ประมาณ 7 วัน เพ่ือเปนการตากดิน หลังจากนั้นก็นําตนกลาลงปลูกได 

การจัดการปุย - ใสปุยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 100 กรัมตอตน เม่ือตนมะเขืออายุประมาณ 
7-10 วัน และหลังจากนั้นใสปุยสูตรเดิมอีกประมาณ 3 ครั้งตอเดือน  
- เม่ือมะเขือเริ่มเปดตาดอก ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน  
- หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตจะใสปุยคอกประมาณ ½ กิโลกรัมตอตน พรอม
ท้ังใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน ตลอดฤดกูาลเก็บเก่ียว 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ใชสารเคมีควบคุมแมลงหวี่ขาว - ฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 1 

ครั้งตอสัปดาห เพ่ือกําจัดหนอนเจาะผล
มะเขือในระยะท่ียังไมเขาทําลายผล 
โดยเริ่มฉีดพนตั้งแตระยะท่ีมะเขือเริ่ม
ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
ตารางท่ี 12  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ   
               ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนายประจบ ทองหนุน 
 

กรรมวิธี น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 180 15 2,700 1,650 1,050 

แนะนํา  218 15 3,270 2,180 1,090 
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ตารางท่ี 13  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

               โรคพืช โดยนางเฉลิมศรี บุญชูดํา 
 

ช่ือ-สกุล  นางเฉลิมศรี บุญชูดํา 

ชนิดพืช พรกิชี 

พ้ืนท่ีปลูก 15 ตารางเมตร 

ระยะปลูก 0.6 x 1 เมตร  

 การจัดการเตรียมดิน - ใชดินปลวกและปุยคอกผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนํามาบรรจุในกระสอบ
เพ่ือใชเปนภาชนะสําหรับปลูก 
- บรรจุวัสดุปลูกในประสอบประมาณ ½ ของกระสอบ หลังจากนั้นก็นําตน
กลาลงปลูก 

การจัดการปุย ระยะท่ี 1  
     - ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังปลูกประมาณ 
10-15 วัน และใสอีกทุกๆ 10 วัน 
ระยะท่ี 2  
     - ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กรัมตอตน เม่ือพริกเริ่มออกดอก 
ระยะท่ี 3  
      - ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังเก็บเก่ียวผลผลิต
ทุกครั้ง 

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 

- ไมมีการจัดการศัตรูพืช - ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอโซ
เลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 

 

*หมายเหตุ : ไมสามารถแสดงขอมูลผลิตได เนื่องจากเกษตรกรมีอายุมากจึงไมสามารถบันทึกขอมูลได แต
เกษตรกรพึงพอใจและยอมรับเทคโลโลยีท่ีแนะนํา 
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ตารางท่ี 14  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

               โรคพืช โดยนางสาคร บุญชูดํา 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาคร บญุชูดํา 
ชนิดพืช มะเขือเปราะ 
พ้ืนท่ีปลูก 105 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 0.6 x 1 เมตร  

 การจัดการเตรียมดิน - ใชดินรวนและปุยคอก (มูลไก) ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนํามาบรรจุใน
กระสอบเพ่ือใชเปนภาชนะสําหรับปลูก 
- บรรจุวัสดุปลูกในประสอบประมาณ ½ ของกระสอบ หลังจากนั้นก็นําตน
กลามะเขือลงปลูก 

การจัดการปุย - หลังจากยายตนกลาลงปลูกประมาณ 10 วัน ใสปุยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 
100 กรัม พรอมท้ังใสปุยคอก (มูลไก)  
- หลังจากใสปุยครั้งแรกประมาณ 10 วัน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
100 กรัม  
- ฉีดพนฮอรโมนทุงเศรษฐี 2 ครั้งตอ 1 เดือน ตลอดฤดูเก็บเก่ียว  

การจัดการศัตรูพืชและอ่ืนๆ กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ฉีดพนดวยน้ําสมควันไม - ฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 1 

ครั้งตอสัปดาห เพ่ือกําจัดหนอนเจาะผล
มะเขือในระยะท่ียังไมเขาทําลายผล 
โดยเริ่มฉีดพนตั้งแตระยะท่ีมะเขือเริ่ม
ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
ตารางท่ี 15  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ   
               ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนางสาคร บุญชูดํา 

 

กรรมวิธี น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 159 15 2,385 1,050 1,335 

แนะนํา  174 15 2,615 1,130 1,485 
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ตารางท่ี 16  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

               โรคพืช โดยนางลัดดาวัลย ไหมช ู
 

ช่ือ-สกุล  นางลัดดาวัลย ไหมช ู
ชนิดพืช มะเขือเปราะ 
พ้ืนท่ีปลูก 15 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 1 x 1 เมตร 
การจัดการเตรียมดิน - ใชดินรวน ปุยคอก และปุยหมักผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนํามาบรรจุใน

กระสอบเพ่ือใชเปนภาชนะสําหรับปลูก 
- บรรจุวัสดุปลูกในประสอบประมาณ ½ ของกระสอบ หลังจากนั้นก็นําตน
กลาลงปลูกได 

การเตรียมตนกลา หวานเมล็ดในกระบะเพาะ หลังจากเมล็ดงอกประมาณ 10-15 วัน ยายตน
กลาลงถุงชํา และเม่ือตนกลาอายุประมาณ 30 วัน ก็ยายตนกลาไปลงถุงปลูก
ท่ีเตรียมไว 

การจัดการปุย  - ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน โดยใสหลังปลูกประมาณ 
10-15 วัน 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัมตอตน โดยใสทุกๆ 10 วัน 
- หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตจะใสปุยคอกประมาณ ½ กิโลกรัมตอตน พรอม
ท้ังใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน ตลอดฤดกูาลเก็บเก่ียว 

การจัดการศัตรูพืช กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ไมมีการจัดการศัตรูพืช - ฉีดพนไสเดือนฝอยสายพันธุไทย 1 

ครั้งตอสัปดาห เพ่ือกําจัดหนอนเจาะผล
มะเขือในระยะท่ียังไมเขาทําลายผล 
โดยเริ่มฉีดพนตั้งแตระยะท่ีมะเขือเริ่ม
ออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
ตารางท่ี 17  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ   
               ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนางลัดดาวัลย ไหมช ู

 

กรรมวิธี น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 14 15 210 160 50 

แนะนํา  32 15 480 400 80 
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ตารางท่ี 18  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ 

               โรคพืช โดยนายสุภาพ รัตนวงศแข 
 

ช่ือ-สกุล นายสุภาพ รัตนวงศแข 
ชนิดพืช พรกิชี 
พ้ืนท่ีปลูก 90 ตารางเมตร 
ระยะปลูก 1 x 1 เมตร 

การจัดการเตรียมดิน - ใชดินรวนและปุยคอกผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนํามาบรรจุในกระสอบ
เพ่ือใชเปนภาชนะสําหรับปลูก 
- บรรจุวัสดุปลูกในประสอบประมาณ ½ ของกระสอบ หลังจากนั้นก็นําตน
กลาลงปลูกได 

การเตรียมตนกลา หวานเมล็ดในกระบะเพาะ หลังจากเมล็ดงอกประมาณ 10-15 วัน ยายตน
กลาลงถุงชํา และเม่ือตนกลาอายุประมาณ 30 วัน ก็ยายตนกลาไปลงถุงปลูก
ท่ีเตรียมไว 

การจัดการปุย ระยะ 1-2 เดือน 
     - ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังจากปลกูประมาณ 15 
วัน 
ระยะ 3-4 เดือน 
     - ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน 
ระยะเก็บเก่ียว 
     - ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน หลังจากเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

การจัดการศัตรูพืช กรรมวิธีเกษตร กรรมวิธีแนะนํา 
- ฉีดพนดวยสารเคมีกําจัดแมลง
ศัตรูพืช (ใบหงิกและกุงแหง) 

- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอโซ
เลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 

 
ตารางท่ี 19  ขอมูลผลผลิตท่ีไดจากการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ   
               ปองกันศัตรูและโรคพืช โดยนายสุภาพ รัตนวงศแข 
 

กรรมวิธี น้ําหนักรวม 
(กิโลกรัม/พ้ืนท่ี) 

ราคาขาย 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

ตนทุน 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เกษตรกร 63 80 5,040 2,050 2,990 

แนะนํา  74 80 5,920 1,680 4,240 

 
 - การฝกอบรม 

 - 
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9. ปญหา/อุปสรรค 
- เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ

ปองกันศัตรูและโรคพืช ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ทําใหไมสามารถจําหนายผลผลิตทางการเกษตรไดตามปกติ 

 
10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
 

  
 

  
   

 

ภาพท่ี 1  ติดตามแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรแูละโรคพืช โดย
แบงเปน 2 อําเภอ ดังนี้ หมูท่ี 3  ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จํานวน 5 ราย และ หมูท่ี 6      
ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง จํานวน 5 ราย 
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