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โครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 
1. ความเปนมา 
 โอกาสพิเศษท่ีกรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 36 ป แหงการสถาปนาในป 2552 นายสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดี             

กรมวิชาการเกษตร ไดมีนโยบายใหมีการจัดต้ังศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมข้ึนท่ัว
ประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพรผลงานสูประชาชน นายไพโรจน  สุวรรณจินดา 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 ไดมอบหมายให ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
จัดทําศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง เพ่ือเปนตัวแทนในเขตพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 
 
2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 

3. วัตถุประสงค 

3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

1 เพ่ือเผยแพรหลักการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
2 เพ่ือเปนศูนยตนแบบท่ีนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใชในการผลิตพืช 
3 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูปรัชญา และการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
4 เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานการเกษตร 

3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
ฝกอบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกร จํานวน 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 : ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

6. งบประมาณท่ีไดรับ 
 6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

  ป 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณ    72,000 บาท 
6.2 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

-   
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7. ผลการดําเนินงาน 
7.1. กิจกรรมศึกษา/ทดสอบ 
7.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

 7.2.1 แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  1. ระบบการปลกูพืช (นาขาว) พ้ืนท่ีจํานวน 6 ไร 
   แปลงสาธิตการปลูกขาว 
   - หวานขาวพันธุสังขหยด โดยวิธีหวานน้ําตม โดยกอนท่ีจะหวานเมล็ดไดทําการคลุก
เมล็ดขาวดวยปุยชีวภาพ PGPR2 และในข้ันตอนการเตรียมดินไดมีการใชหัวเชื้อจุลินทรียยอยสลายวัสดุอินทรีย 
หวานท่ัวแปลงปลูก เพ่ือชวยใหยอยสลายตอซังขาว  
  2. ระบบการปลูกพืชผสมผสาน พ้ืนท่ีจํานวน 7 ไร 
   แปลงสาธิตการปลูกพืชผสมผสาน  
   - เก็บเก่ียวผลผลิตขาวฟางไมกวาด เพ่ือนําไปแปรรูปเปนไมกวาดตอไป  
   - ดูแลแปลงปลูกปาลมน้ํามัน พันธุสุราษฎรธานี 1 จํานวน 100 ตน โดยการแทงทาง
ปาลมน้ํามัน กําจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนตน และใสปุยเคมีบํารุงตน 

3. ระบบเกษตรพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 
-  
4. กิจกรรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จํานวน 1 โรงเรือน 

  -   
  5. กิจกรรมการปลูกผักยกแคร  
   - ทําความสะอาดบริเวณผักยกแครและบริเวณภายในแปลงปลูกพืชอ่ืนๆ 
 7.2.2 การฝกอบรม 
  -  
 7.2.3 การเปนวิทยากร 
  - 
 7.2.4 การผลิตส่ือ/โสตทัศนูปกรณ 
  - 
 7.2.5 การจัดนิทรรศการ 
  - 

7.3  กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช  
   - กระเพราแดง จํานวน 100 ตน 
   - ผักหวาน จํานวน 150 ตน 
   - พริกหัว  เรือ13 จํานวน 150 ตน 
   - กระเพราขาว จํานวน 100 ตน 
   - โหระพา จํานวน 100 ตน  
   - พริกชี จํานวน 100 ตน 
   - ผักหวาน จํานวน 200 ตน 
   - อัญชัน จํานวน 50 ตน 
   - มะละกอ จํานวน 100 ตน 
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   7.4 การประสานงาน ติดตาม และรายงานผล 
  - ติดตามเกษตรกรท่ีเขารวมจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสาร           

ชีวภัณฑปองกันศัตรูและโรคพืช 
 

8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 8.1 กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 
  - 
  - แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  การจัดทําแปลงตนแบบหรือแปลงสาธิตภายในพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหม จังหวัดพัทลุง ในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ไดเผยแพรหลักการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม และเปนศูนยตนแบบท่ีนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใชในการผลิต
พืช รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูปรัชญาและการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
  การจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ
โรคพืช ไดเริ่มดําเนินการจัดทําในพ้ืนท่ีของเกษตรกร จํานวน 10 ราย (ตารางท่ี 1) ซ่ึงเปนเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ตําบลลําปาและตําบลพญาขัน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยเกษตรกรแตละรายปลกูพืช คือ พรกิและมะพราว 
มีปญหาท่ีไดรับผลกระทบจากระบาดของโรคกุงแหงในพริก ดานมะพราวไดรับผลกระทบจากการเขาทําลาย
ของดวงแรดมะพราว ดังนั้น ในแปลงตนแบบจึงเลือกชีวภัณฑท่ีนําไปใช คือ ชีวภัณฑ BS ควบคุมโรคกุงแหง
พรกิ และเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมดวงแรดมะพราว ซ่ึงสามารถสรุปขอมูลไดดังตารางท่ี 2-11  
 

ตารางท่ี 1  ชื่อ-สกุล ท่ีอยู และพิกัดแปลงของเกษตรกรท่ีเขารวมจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและ
การใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและโรคพืช 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู 
พิกัดแปลง 

X Y 

1 นายสุเทพ วงศสวัสดิ์โสต 108 ม.6 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 627188 839469 

2 นางสุคล ปลองไหม 61/1 ม.3 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 265426 848710 

3 นางเริง ณ มณี 147 ม.3 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 625923 846895 

4 นางสายใจ กนธะรัตน 195 ม.3 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 625960 846937 

5 นางสาวสุวณี บุญโยม 76 ม.3 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 626065 846870 

6 นางเจริญ หมอกมวง 81 ม.3 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง 625868 846564 

7 นางสาคร ชวยมาก 268 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 622376 846628 

8 นางจันทนา เรืองสวัสดิ์ 282 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 623009 845791 

9 นางประดับ รักจํารูญ 255 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 623802 846969 

10 นางนันทนา จันทรฝาย 256/1 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 623529 845174 
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ตารางท่ี 2  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ

โรคพืช โดยนายสุเทพ วงศสวัสดิ์โสต 
 

ช่ือ-สกุล นายสุเทพ วงศสวัสดิ์โสต 

ชนิดพืช มะพราว 

พ้ืนท่ีปลูก 2 ไร 

ปญหาท่ีพบ 
มะพราวท่ีปลูกอายุประมาณ 1 ป ไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของ
ดวงแรดมะพราว โดยการกัดกินใบและเจาะบริเวณลําตน ทําใหตนมะพราว
เสียหาย การเจริญเติบโตผิดปกติ  

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ห ม่ันสํ ารวจแปลงปลู กและต น
มะพราว หากเจอดวงแรดมะพราวก็
ทําลายท้ิง 

- จัดทํากองลอดวงแรดมะพราว และ
ใชชีวภัณฑเมตาไรเซียมเพ่ือทําลาย
ดวงแรดมะพราวในระยะหนอน 

ผลการติดตาม จากการลงพ้ืนท่ีและติดตามการใชชีวภัณฑเมตาไรเซียมเพ่ือทําลายดวงแรด
มะพราวในระยะหนอน พบวา ปญหาการเขาทําลายของดวงแรดมะพราวใน
แปลงปลูกลดลง  

 
ตารางท่ี 3  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ  
  โรคพืช โดยนางสุคล ปลองไหม 
 

ช่ือ-สกุล นางสุคล ปลองไหม 

ชนิดพืช พรกิ (พรกิช,ี พรกิเกษตร) 

พ้ืนท่ีปลูก 3 ไร 

การจัดการเตรียมตนกลา - ตนกลาท่ีใชปลกูไดจากการเก็บพันธุท่ีสมบูรณในรอบปลูกกอนหนามาใชเปน
เมล็ดพันธุเพ่ือปลูกในรอบถัดไป 
- หวานเมล็ดในกระบะเพาะ หลังจากเมล็ดงอกประมาณ 10-15 วัน ยายตน
กลาลงถุงชํา และเม่ือตนกลาอายุประมาณ 30 วัน ก็ยายตนกลาไปลงแปลง
ปลกูท่ีเตรียมไว 

การจัดการปุย 
- ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน 
- ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน ไปตอเนื่องจนถึงระยะ
ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 

ปญหาท่ีพบ - ตนพริกแสดงอาการเหี่ยวท้ังท่ีลําตนและใบยังเขียวอยู เม่ือไดทดลองตัดลํา
ตนแชในน้ําสะอาด พบวา เม่ือเวลาผานไประยะหนึ่ง เม่ือสารสีขาวขุนไหล
ออกมาจากลําตนพริก แสดงอาการคลายโรคเหี่ยวเขียวในพริก 
- ผลผลิตพริกแสดงอาการเปนแผลจุดสีน้ําตาล และมีอาการผลเนารวมดวย 
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การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ถอนทําลายตนพริกท่ีแสดงอาการ
ผิดปกติท้ิงบางเปนบางตน 

- ถอนตนพริกท่ีแสดงอาการคลายโรค
เหี่ยวเขียวออกไปทําลายนอกพ้ืนท่ี
แปลงปลกู  
- กอนปลูกพริกในรอบถัดไปควรใช
วัสดุปรับปรุงดิน เชน ปูนขาวหวานให
ท่ั วแปลงปลู กและพักแปลงกอน
เริ่มตนปลูกในฤดูถัดไป 
- รดน้ํ าตนพริกดวยชี วภัณ ฑ  BS- 
DOA 24 อัตรา 50 กรัมต อน้ํ า  20 
ลิตร รดท่ัวแปลง และรดตอเนื่องทุก 
30 วัน เพ่ือปองกันโรคเหี่ยวเขียวพริก 
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอ
โซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 
เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 

ผลการติดตาม หลังจากท่ีเกษตรกรไดปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนํา พบวา ปญหาท่ีเคยพบเจอ
ในพ้ืนท่ีของเกษตรกรลดนอยลง ผลผลิตพริกเสียหายจากการเขาทําลายของ
เชื้อโรคลดนอยลง ทําใหเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีดีสงขายใหกับ
ตลาดไดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโดยรวมแลวเกษตรกรมีความพึงพอใจกับกรรมวธิีท่ีแนะนํา
โดยเจาหนาท่ีและมีความสนใจอยากใชชีวภัณฑของกรมวิชาการเกษตร
ตอเนื่อง 
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ตารางท่ี 4  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ     
  โรคพืช โดยนางเริง ณ มณี 

 

ช่ือ-สกุล นางเริง ณ มณี 

ชนิดพืช พรกิชี 

พ้ืนท่ีปลูก 400 ตารางเมตร 

การจัดการเตรียมดิน - สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมต่ํา เม่ือฤดูน้ําหลากจะทําใหน้ําเค็มเขาทวมพ้ืนท่ี ดังนั้น
เกษตรกรเจาของแปลงจะเปนตองยกรองพ้ืนท่ีใหมีความสูงข้ึนและสรางคันคู
เพ่ือระบายน้ําท่ีจะเขามาในพ้ืนท่ี  
- กอนปลูกพริกไดมีการเตรียมดินโดยการไถเตรียมพ้ืนท่ี และตากดินท้ิงไว 
เพ่ือรอนําตนกลามาลงปลกู 

การจัดการปุย ใชปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 100 กรัมตอตน (14 วันตอครั้ง) 

ปญหาท่ีพบ ใบพรกิดางตั้งแตเริ่มปลูก 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ใสวัสดุปรับปรุงดิน คือ โดโลไมท  - วิเคราะหดินกอนปลูก 
- ใสวัสดุปรับปรุงดิน คือ โดโลไมท 
- ใสปุยอินทรียรองกนหลุมกอนปลูก 
และใชปุยธาตุอาหารรองรวมกับปุย
ธาตุอาหารหลกั 

ผลการติดตาม จากการติดตามเก็บขอมูลความเปลี่ยนแปลงของพริกในพ้ืนท่ี พบวา ปญหาท่ี
เจอในพ้ืนท่ีคอนขางดีข้ึน แตเนื่องจากเดิมทีเกษตรกรเขาใจผิดวาปญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้น เกิดจากโรคและแมลงเขาทําลาย แตเม่ือเจาหนาท่ีไดเขาไป
ตรวจสอบและติดตามแปลง พบวา ปญหาดังกลาวนาจะเกิดจากดิน จึงได
แนะนําตามกรรมวิธี ดังนั้น การปรับปรุงดินใหมีคุณสมบัติสําหรับการปลูกพืช
ท่ีดี ข้ึนนั้นคอนขางจะตองใช เวลานาน จึงยั งไมสามารถเห็นผลความ
เปลี่ยนแปลงไดในฤดูปลูกเดียว 
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ตารางท่ี 5  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ  
   โรคพืช โดยนางสายใจ กนธะรัตน 
 

ช่ือ-สกุล นางสายใจ กนธะรัตน 

ชนิดพืช พรกิ (พรกิช,ี พรกิเกษตร) 

พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร 

การจัดการปุย - รองกนหลุมดวยปุยอินทรีย อัตรา 100 กรัมตอตน 
- ในชวงท่ีพริกอายุ 1-2 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอ
ตน และปุยคอก (มูลไกแกลบ)  
- ในชวงท่ีพริกอายุ 3-4 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอ
ตน (15 วันตอครั้ง) 

ปญหาท่ีพบ 

- ตนพริกแสดงอาการเหี่ยวท้ังท่ีลําตนและใบยังเขียวอยู แสดงอาการคลาย
โรคเหี่ยวเขียวในพริก 
- ผลผลิตพริกแสดงอาการเปนแผลจุดสีน้ําตาล และมีอาการผลเนารวมดวย 
- พรกิแสดงอาการยอดเนา ใบดางและใบรวง 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ถอนทําลายตนพริกท่ีแสดงอาการ
ผิดปกติท้ิงบางเปนบางตน 

- รดน้ํ าตนพริกดวยชีวภัณฑ  BS- 
DOA 24 อัตรา 50 กรัมตอน้ํ า 20 
ลิตร รดท่ัวแปลง และรดตอเนื่องทุก 
30 วัน เพ่ือปองกันโรคเหี่ยวเขียว
พรกิ 
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอ
โซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 
เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 

ผลการติดตาม จากการติดตามแปลงและเก็บขอมูลความเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีเกษตรกรได
ปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนํา พบวา ผลผลิตพริกของเกษตรกรมีผลผลิตท่ีดี มี
คุณภาพ สามารถนําไปจําหนายไดสูงกวาการปฏิบัติตามกรรมวิธีเกษตรกร 
โดยมีน้ํ าหนักรวมของผลผลิต คือ 57.50 และ 53.30 กิโลกรัมตอพ้ืนท่ี 
ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 6  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ  
   โรคพืช โดยนางสาวสุวณี บญุโยม 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุวณี บุญโยม 

ชนิดพืช พรกิ (พรกิช,ี พรกิเกษตร) 

พ้ืนท่ีปลูก 136.40 ตารางเมตร 

การจัดการปุย 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน ในระยะแรก 
- ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน ในระยะท่ีพริกใหผลผลิต 
และเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตไดแลว 

ปญหาท่ีพบ 
พริกแสดงอาการใบเหลืองและใบรวง รวมท้ังผลผลิตพริกแสดงอาการเนาและ
เปนแผลจุดสีน้ําตาล 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ถอนทําลายตนพริกท่ีแสดงอาการ
ผิดปกติท้ิง 

- ถอนทําลายตนพริกท่ีแสดงอาการ
ผิดปกติท้ิง 
- หม่ันสํารวจแปลงปลูกและสังเกตุ
อาการของพรกิท่ีแสดงออก 
- วิเคราะหดินกอนปลูก 
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS) ไอ
โซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอกบาน 
เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 

ผลการติดตาม เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตพริกไดเพียง 4 ครั้ง ตลอดชวงฤดูปลกู โดย
มีผลผลิตในกรรมวิธีเกษตรกร 91 กิโลกรัมตอพ้ืนท่ี และในกรรมวิธีแนะนํามี
ผลผลิต 95 กิโลกรัมตอพ้ืนท่ี และหลังจากนั้นตนพริกตาย ท้ังนี้อาการของตน
พริกท่ีแสดงออกอาจจะตองนําไปตรวจเพ่ือวิเคราะหหาท่ีมาของปญหาท่ี
แทจริงโดยผูท่ีมีความเชี่ยวชาญตอไป 
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ตารางท่ี 7  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ  
  โรคพืช โดยนางเจริญ หมอกมวง 
 

ช่ือ-สกุล นางเจริญ หมอกมวง 

ชนิดพืช พรกิชี 

พ้ืนท่ีปลูก 400 ตารางเมตร 

การจัดการเตรียมดิน ไถดิน 1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งตากดินไว 1-2 สัปดาห  

การจัดการเตรียมตนกลา ซ้ือตนกลาพรกิมาจากเพ่ือนบาน 

การจัดการปุย - ใชปุยคอก (มูลไก) รองกนหลุม อัตรา 500 กรัมตอหลุม 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังปลูก 15 วัน และใสปุย
เพ่ิมอีกอัตรา 200 กรัมตอตน ในระยะท่ีตนพริกอายุ 2-3 เดือน และใสใน
อัตรา 200 กรัมตอตน เพ่ือบํารุงตนในชวงท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตใหตนพริกให
สมบูรณ 

ปญหาท่ีพบ 

- ตนพริกโคนเนา รากเนา และผลผลิตพรกิแสดงอาการเนาและเปนแผลจุดสี
น้ําตาล 
- พรกิแสดงอาการใบหงิกและดาง 
- เพลี้ยออนและไรขาวเขาทําลายพรกิ 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ถอนตนท่ีแสดงอาการของโรคท้ิง 
- ฉีดพนน้ําหมักจากเศษอาหาร ใช
อัตรา 15-30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ทุกๆ 
7-10 วัน 
- ฉีดพนสารสกัดยาสูบ อัตรา 400 ซีซี
ตอน้ํา 20 ลิตร 

- ถอนตนท่ีแสดงอาการของโรคท้ิง 
- ใช กํ าม ะ ถั น ฉี ดพ น ให กั บ พ ร  ิก 
รวมท้ังใชปุยท่ีมีธาตุอาหารรอง เชน 
Ca, Mg, S และธาตุอาหารเสริม
อยางโบรอน (B)  
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS)  
ไอโซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอก
บาน เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 

ผลการติดตาม ตนพริกท่ีใหผลผลิตพริกท่ีแสดงอาการเนาและเปนแผลจุดสีน้ําตาล แสดง
อาการดีข้ึนหลังจากท่ีฉีดพนชีวภัณฑบาซิลัส ในขณะท่ีพริกแสดงอาการใบ
หงิกดาง เพลี้ยออนและไรขาวเขาทําลายพริกก็แสดงอาการท่ีดีข้ึนเชนเดียวกัน 
นอกจากนี้แลว หลังจากท่ีเจาหนาท่ีไดเขาติดตามแปลงปลูกและแนะนํา
กรรมวิธีเพ่ือแกไขปญหา ทางเจาหนาท่ียังไดแนะนําใหเกษตรกรเปลี่ยนระบบ
พืชปลูกเปนพืชไร เพ่ือตัดวงจรโรคพืชท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการพืชพืชชนิดเดิม
ซํ้าๆ 
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ตารางท่ี 8  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ 
  โรคพืช โดยนางสาคร ชวยมาก 
 

ช่ือ-สกุล นางสาคร ชวยมาก 

ชนิดพืช พรกิชี 

พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร 

การจัดการเตรียมดิน ไถดิน 1-2 ครั้ง และหวานปูนขาวใหท่ัวแปลง พรอมท้ังตากดินไว 1-2 สัปดาห  

การจัดการปุย - ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบ) อัตรา 500 กรัมตอหลุม 
- ใสปุยอินทรียอัดเม็ดรองพ้ืน อัตรา 100 กรัมตอหลุม 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน ในระยะแรกหลังปลกู 1 
เดือน 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัมตอตน ในระยะท่ีตนพริกอายุ 2-3 
เดือน 
- ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน เพ่ือบํารุงตนพริกในระยะ
เก็บเก่ียวผลผลิต โดยใสปุยทุกๆ 20 วัน  
- ฉีดพนธาตุอาหารรองและอาหารเสริม แคลเซียมโบรอน อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 
20 ลิตร เม่ือตนพรกิอายุ 30 วันหลังปลูก และฉีดพนตอเนื่องทุกๆ 7-14 วัน  

ปญหาท่ีพบ ตนพริกแสดงอาการเหี่ยวและทยอยตาย 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- ถอนตนท่ีแสดงอาการของโรคท้ิง - ถอนตนท่ีแสดงอาการของโรคท้ิง 
- รดน้ํ าตนพริกดวยชีวภัณฑ  BS- 
DOA 24 อัตรา 50 กรัมตอน้ํ า 20 
ลิตร รดท่ัวแปลง และรดตอเนื่องทุก 
30 วัน เพ่ือปองกันโรคเหี่ยวเขียว
พรกิ 

ผลการติดตาม จากการติดตามแปลง พบวา ตนพริกแสดงอาการเหี่ยวนอยลง นอกจากนี้ 
เจาหนาท่ียังพบวา พ้ืนท่ีปลูกพริกของเกษตรกรมีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพริก
ติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้น จึงแนะนําเพ่ิมเติมใหเกษตรกรเปลี่ยน
พืชปลูก เพ่ือหมุนเวียนระบบการจัดการแปลงปลกู ลดปญหาดานโรคพืชและ
แมลงศัตรูท่ีจะเขาทําลายพืชตามมา  
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ตารางท่ี 9  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภณัฑปองกันศัตรูและ  
   โรคพืช โดยนางจันทนา เรืองสวัสดิ ์
 

ช่ือ-สกุล นางจันทนา เรืองสวัสดิ์ 

ชนิดพืช พรกิ (พันธุจินดา) 

พ้ืนท่ีปลูก 800 ตารางเมตร 

การจัดการเตรียมดิน ไถดิน 1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งตากดินไว 1-2 สัปดาห 

การจัดการเตรียมตนกลา เพาะเมล็ดใสกะละมังหรือถาดเพาะ เม่ือตนเริ่มงอกเหนือพ้ืนดิน เม่ืออายุ 10-
15 วัน ก็ยายลงถุงชํา และเม่ือตนกลามีใบจริง 4-5 ใบ หรืออายุประมาณ 25-
30 วัน ก็ยายปลกูลงแปลง 

การจัดการปุย - ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบ) อัตรา 500 กรัม และปุยระเบิดราก อัตรา 100 
กรัม เพ่ือรองกนหลุม 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังจากยายกลาลงปลูก 
15 วัน 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัมตอตน เม่ือตนพริกอายุ 2-3 เดือน 
- ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 200 กรัมตอตน เพ่ือบํารุงตนในระยะเก็บ
เก่ียวผลผลิต 
น้ําหมักชีวภาพ 
- ฉีดพนน้ําหมัก อัตรา 400-500 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนท่ัวแปลง โดยฉีด
พนทุกๆ 5- 7 วัน เพ่ือปองกันเพลี้ยออน 

ปญหาท่ีพบ - ผลผลิตพริกแสดงอาการเนาและเปนแผลจุดสีน้ําตาล 
- ตนพริกโคนเนาและรากเนา  
- ตนพรกิแสดงอาการเหี่ยว คลายกับโรคเหี่ยวเขียวพรกิ  

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- เก็บผลผลิตพริกท่ีแสดงอาการเนา
และเปนแผลจุดสีน้ําตาลออกไปท้ิง
นอกแปลงปลกู 
- ถอนทําลายตนพืชท่ีแสดงอาการเนา
ท้ิงนอกแปลงปลูก 

- ถอนตนท่ีแสดงอาการของโรคท้ิง 
- รดน้ํ าตนพริกดวยชีวภัณฑ  BS- 
DOA 24 อัตรา 50 กรัมตอน้ํ า 20 
ลิตร รดท่ัวแปลง และรดตอเนื่องทุก 
30 วัน เพ่ือปองกันโรคเหี่ยวเขียว
พรกิ 
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS)  
ไอโซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอก
บาน เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 

ผลการติดตาม พรกิและผลผลิตพริกแสดงอาการของโรคลดนอยลง คุณภาพผลผลิตดีข้ึน 
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ตารางท่ี 10  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ  
     โรคพืช โดยนางประดับ รักจํารูญ 
 

ช่ือ-สกุล นางประดับ รักจํารูญ 

ชนิดพืช พรกิเกษตร 

พ้ืนท่ีปลูก 1,200 ตารางเมตร  

การจัดการเตรียมดิน ไถดิน 1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งตากดินไว 1-2 สัปดาห 

การจัดการเตรียมตนกลา เพาะเมล็ดใสกะละมังหรือถาดเพาะ เม่ือตนเริ่มงอกเหนือพ้ืนดิน เม่ืออายุ 10-
15 วัน ก็ยายลงถุงชํา และเม่ือตนกลามีใบจริง 4-5 ใบ หรืออายุประมาณ 25-
30 วัน ก็ยายปลกูลงแปลง 

การจัดการปุย - รองพ้ืนดวยปุยอินทรีย อัตรา 100 กรัมตอหลุม 
- ใสปุยคอก (มูลไกแกลบ) อัตรา 500 กรัมตอหลุม 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตอตน หลังปลูก 20 วัน 
- ใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 200 กรัมตอตน ในชวงท่ีตนพริกอายุ 2-3 
เดือน และหลังเก็บเก่ียวผลผลิตทุกครั้ง 
- ฉีดพนธาตุอาหารเสริม (ทุงเศรษฐี) อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร โดยฉีดพน
ทุก 20 วัน  

ปญหาท่ีพบ 
- ผลผลิตพริกแสดงอาการเนาและเปนแผลจุดสีน้ําตาล 
- ตนพริกโคนเนาและรากเนา  
- พรกิแสดงอาการใบหงิก 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- เก็บผลผลิตพริกท่ีแสดงอาการเนา
และเปนแผลจุดสีน้ําตาลออกไปท้ิง
นอกแปลงปลกู 
- ถอนทําลายตนพืชท่ีแสดงอาการเนา
ท้ิงนอกแปลงปลูก 
- เด็ดยอดพริกท่ีแสดงอาการใบหงิก
ท้ิง 

- เก็บผลผลิตพริกท่ีแสดงอาการเนา
และเปนแผลจุดสีน้ําตาลออกไปท้ิง
นอกแปลงปลกู 
- ถอนตนท่ีแสดงอาการของโรคท้ิง 
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS)  
ไอโซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอก
บาน เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 
- ใช กํ าม ะ ถั น ฉี ดพ น ให กั บ พ ร  ิก 
รวมท้ังใชปุยท่ีมีธาตุอาหารรอง เชน 
Ca, Mg, S และธาตุอาหารเสริม
อยางโบรอน (B)  

ผลการติดตาม จากการติดตามแปลงและเก็บขอมูลความเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีเกษตรกรได
ปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนํา พบวา ผลผลิตพริกของเกษตรกรมีผลผลิตท่ีดีข้ึน 
มีคุณภาพ สามารถนําไปจําหนายไดสูงกวาการปฏิบัติตามกรรมวิธีเกษตรกร 
โดยมีน้ําหนกัรวมของผลผลิต คือ 82 และ 85 กิโลกรัมตอพ้ืนท่ี ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 11  ขอมูลการจัดทําแปลงตนแบบทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูและ  
   โรคพืช โดยนางนันทนา จันทรฝาย 
 

ช่ือ-สกุล นางนันทนา จันทรฝาย 

ชนิดพืช พรกิ (พันธุจินดา) 

พ้ืนท่ีปลูก 3 ไร 

การจัดการเตรียมดิน ไถดิน 1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งตากดินไว 1-2 สัปดาห 

การจัดการเตรียมตนกลา เพาะเมล็ดใสกะละมังหรือถาดเพาะ เม่ือตนเริ่มงอกเหนือพ้ืนดิน เม่ืออายุ 10-
15 วัน ก็ยายลงถุงชํา และเม่ือตนกลามีใบจริง 4-5 ใบ หรืออายุประมาณ 25-
30 วัน ก็ยายปลกูลงแปลง 

การจัดการปุย - ใสปุยคอก (มูลไก) อัตรา 500 กรัมตอหลุม 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30-40 กิโลกรัมตอไร หลังนําตนกลายายลง
แปลงปลกู 15 วัน และใสไปตลอดจนตนพรกิมีอายุ 2-3 เดือน 
- ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร เพ่ือบํารุงตนในชวงท่ีเก็บ
เก่ียวผลผลิตพริก 
- ฉีดพนธาตุอาหารเสริม (ทุงเศรษฐี) อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร โดยฉีดพน
ทุก 20 วัน 
- ฉีดพนน้ําหมักชีวภาพ อัตรา 400-500 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร  

ปญหาท่ีพบ - โรคและแมลง 
- ผลผลิตพริกแสดงอาการเนาและเปนแผลจุดสีน้ําตาล 

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนํา 

- เก็บผลผลิตพริกท่ีแสดงอาการเนา
และเปนแผลจุดสีน้ําตาลออกไปท้ิง
นอกแปลงปลกู 

- เก็บผลผลิตพริกท่ีแสดงอาการเนา
และเปนแผลจุดสีน้ําตาลออกไปท้ิง
นอกแปลงปลกู 
- ฉีดพนดวยชีวภัณฑบาซิลัส (BS)  
ไอโซเลท 20W16 อัตรา 50 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หลังดอก
บาน เพ่ือชวยแกปญหาโรคกุงแหง 

ผลการติดตาม ผลผลิตพริกของเกษตรกรมีผลผลิตท่ีดีข้ึน มีคุณภาพ สามารถนําไปจําหนายได
สูงกวาการปฏิบัติตามกรรมวิธีเกษตรกร โดยมีน้ําหนักรวมของผลผลิต คือ 
17.4 และ 15 กิโลกรัมตอพ้ืนท่ี ตามลําดับ   

 
  - การฝกอบรม 

  - 
8.2 กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
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 - ผลิตและขยายพันธุพืช เพ่ือเปนแหลงพันธุคุณภาพใหแกเกษตรกรไดนําไปเพาะปลูกไดตอไป 
รวมจํานวนท้ังสิ้น 1,950 ตน 

 
9. ปญหา/อุปสรรค 

- กิจกรรมในพ้ืนท่ีโครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง คอนขาง
ดําเนินงานลาชา เนื่องจากประสบปญหาดานแรงงานท่ีมีไมเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 
10. ภาคผนวก-รูปภาพโครงการ/กิจกรรมโครงการ 
 

  
 

  
 

 
ภาพท่ี 1  หวานขาวพันธุสังขหยด โดยวิธีหวานน้ําตม ซ่ึงกอนท่ีจะหวานเมล็ดไดทําการคลุกเมล็ดขาวดวยปุย 

              ชีวภาพ PGPR2 
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ภาพท่ี 2 เก็บผลผลิตขาวฟางไมกวาดและแปรรปูเปนไมกวาด 
 

 

  
 

ภาพท่ี 3 ใสปุยปาลมนํ้ามัน 
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ภาพท่ี 4 ทําความสะอาดบรเิวณผักยกแครและบริเวณภายในแปลงปลูกพืชอ่ืนๆ 
 
 

  
 



17 
 

  
 

  
 
ภาพท่ี 5 ดําเนินการขยายผลเกษตรกร จํานวน 10 ราย โดยใชชีวภัณฑศัตรูพืชปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนส

พริก: ชีวภัณฑ Bacillus subtilis (BS) จํานวน 9 ราย และใชเมตาไรเซียมปองกันกําจัดดวงแรด
มะพราว 1 ราย 

 
 
 

   
 

 


