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โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

1. กิจกรรมการจัดท าแปลงท าสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ 
ทักษะ และความช านาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
ทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้น ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2555 
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้จัดท ากิจกรรม จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
โดยน าผลวิจัยจากหน่วยงานวจิัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มาทดสอบในพ้ืนที่เพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมกับพื้นที่ และการยอมรับของเกษตรกร โดยด าเนินการในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอา
ชัพการเกษตร (พืชสวน) 12 ศูนย์ๆ ละ 1 จุด (ยกเว้นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย) 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)  3 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 จุด รวมทั้งสิ้น 15 จุด  
มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส่วนกลางชี้แจงวิธีการด าเนินงาน 
2. ส่วนกลาง และศูนย์ร่วมกันก าหนดประเด็นการทดสอบ 
3. ศูนย์ก าหนดแผนการด าเนินงาน 
4. ส่วนกลาง/ศูนย์ ด าเนินการจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมสินค้าเกษตรตามแผน ค่าใช้จ่ายจุด

ละ 45,000 บาท รายละเอียด ดังนี้  
    4.1  จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตพืชผักปลอดภัย 
    4.2  จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสมุนไพรปลอดภัย 

4.3 จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมปรับปรุงนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี 
    4.4 ทดสอบนวัตกรรมการพัฒนาบรรจภุัณฑ์และออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผึ้ง (ศูนยผ์ึง้ 
จ.จนัทบุรี)  
2. การด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  2.1 จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตพืชผักปลอดภัย 
  ประเด็นศึกษา  การใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่นการเขตกรรม  
การท าโรงเรือน  การเลือกใช้วัสดุพรางแสง  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การท าระบบน้ า เป็นต้น 
  งบประมาณ         45,000 บาท 
   1) ค่าพันธุ์พืช      3,000 บาท 
   2) ค่าตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า    2,500 บาท 
   3) ค่าวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน    6,000 บาท 
   4) ค่าวัสดุป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  2,500 บาท 
   5) วัสดุการเกษตร.ในการปลูก/ดูแลรักษา เช่น ระบบน้ า  
                                    และวัสดุปลูก      6,000 บาท 
   6) วัสดุเก็บเกี่ยว และจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  6,500 บาท 
   7) ค่าแรงงาน       10,000 บาท 
   8) ค่าตรวจสารตกค้างในผลผลิต    9,000 บาท 
   9) ป้ายแปลง      500 บาท 
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 2.2  จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสมุนไพรปลอดภัย 
ประเด็นศึกษา 

   1) การเขตกรรมและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารเคมี  เชื้อรา  
จุลินทรีย์ สิ่งปนปลอม และโลหะหนัก 
  2) พันธุ์/สายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีสารส าคัญสูง 

งบประมาณ         45, 000 บาท ดังนี้ 
 1) ค่าพันธุ์พืชสมุนไพร     2,500 บาท 
 2) ค่าตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดิน   2,000 บาท 
 3) ค่าวัสดุปรับปรุงดิน สารชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์    6,000 บาท 
 4) วัสดุในการปลูก/ดูแลรักษา เช่น ระบบน้ า วัสดุปลูก  

วัสดคลุมแปลง วัสดุป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ฯลฯ    7,000 บาท 
 5) วัสดุหลังการเก็บเกี่ยว เช่น วัสดุรองผลผลิต 

ส าหรับการท าแห้ง โต๊ะส าหรับย่อยขนาดผลผลิต ถุงบรรจุผลผลิต  
วัสดุในการท าโรง/ลานยกพ้ืน ฯลฯ         8,000 บาท 

 6) ค่าตรวจคุณภาพทางเคมี/ความปลอดภัยจาก 
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สารหนู โลหะหนักและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  9,000 บาท 

 7) จ้างเหมาแรงงาน     10,000 บาท 
8) ป้ายแปลง      500 บาท 

2.3 จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมปรับปรุงนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี 
  ประเด็นศึกษา  ปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งพันธุ์สายพันธุ์ดี  ส าหรับการเลี้ยงผึง้พันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตน้ าผึง้สูง 
และลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงผึ้ง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในเขตจังหวัดภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ผึ้ง จ.เชียงใหม่ ,ศูนย์ผึ้ง จ.ชุมพร) 
งบประมาณ         45, 000 บาท ดังนี้ 
    1) ค่าแผ่นรังเทียม      10,000 บาท 
    2) ถ้วยเพาะนางพญา           3,000 บาท 
    3) ค่าอาหารผึ้งได้แก่ น้ าตาล เกสรผึ้ง    15,000  บาท 
    4) นมผึ้ง        5,000 บาท 
    5) ค่าพันธุ์นางพญาผึ้งจากต่างประเทศ    11,000  บาท 
   6) ค่าป้ายแปลง          1,000 บาท 
  2.4 ทดสอบนวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภณัฑ์และออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผึ้ง (ศูนย์ผึ้งจ.จันทบุรี)  

ประเด็นศึกษา  พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง ให้เหมาะสมต่อการใช้งานและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพน้ าผึ้ง 
  งบประมาณ         45, 000 บาท ดังนี้ 
    1) ค่าใช้จ่ายในหารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งประกอบ 
ด้วยค่าใช้จ่ายละตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผึ้งของกรมส่งเสริมการเกษตร  15,000 บาท 
    2) ค่าประชาสัมพันธ์การประกวด      5,000 บาท 
    3) ค่าวัสดุในการจัดท าบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งและตราสัญลักษณ์    10,000 บาท 
   4) ค่าจัดท าสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งและตราสัญลักษณ์   22,000 บาท 
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3. ความหมายของนวัตกรรมนวัตกรรม 
  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้นิยามของ นวัตกรรม ไว้ดังนี้ นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจาก
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ  
หรอืตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่  
  นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่
ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 
4. การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
4.1 การคัดเลือกนวัตกรรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 15 ศูนย์ 
   

ที ่ ศูนย ์ เรื่อง 
1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดเชียงราย (พืชสวน) 
การผลิตสมุนไพรที่มีคุณค่าเทียบเท่าโสม (ปัญจขันธ์) 

2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 

ระบบการผลิตมะรุมปลอดสารพิษในเชิงการค้า 

3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดน่าน (พืชสวน) 

เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าไผ่เพื่อการค้า 
 

4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเลย (พืชสวน) 

ระบบการผลิตหญ้าหวานปลอดภัยและครบวงจร 

5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) 

ระบบการเพาะเลี้ยงคาร์เวียร์เมืองไทย (ผ า/ไข่น้ า) 
ในท่อซีเมนต์ 

6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดยโสธร (พืชสวน) 

การผลิตขม้ินขาวนอกฤดูในเชิงพาณิชย์ 

7 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) 

การลดต้นทุนการผลิตเห็ดด้วยกากสมุนไพร 

8 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

ระบบการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล 

9 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

การผลิตน้ าส้มควันไม้ 

10 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) 

การลดต้นทุนการผลิตเห็ดด้วยการใช้กากเมล็ดใน
ปาล์มน้ ามันทดแทนร าข้าวในการเพาะเห็ดถุง 
(นางรม) 
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ที ่ ศูนย ์ เรื่อง 
11 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) 
การศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมกับการปลูกปูเล่เพื่อ
บริโภค 

12 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดยะลา (พืชสวน) 

การผลิตผักน้ าเบตงโดยระบบไฮโดรโปรนิค 

13 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) 

การปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งพันธุ์สายพันธุ์ดี 

14 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดชุมพร (ผึ้ง) 

การปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งพันธุ์สายพันธุ์ดี 

15 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 

การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งของ
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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4.2 การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรม 
 
   4.2.1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลิตสมุนไพรที่มีคุณค่าเทียบเท่าโสม (ปัญจขันธ์)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. การเตรียมแปลงปลูก : แผ้วถางพื้นที่ ก าจัด
วัชพืช ไถพรวน ประมาณ 2 ครั้ง คือไถดะและ
ตากดินไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อท าลายไข่แมลง
และเช้ือโรคในดิน แล้วจึงไถแปรอีกครั้งเพื่อกลับ
หน้าดิน ท าให้ดินร่วนซุย จากน้ันข้ึนแปลงหรือยก
ร่ อง  ขุ ดดินพูน ให้ เป็นแปลงสู งจากพื้ นดิน 
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ความยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีอยู่ โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างแปลง 30 – 50 ซม. และมีการระบาย
น้ าดี ไม่ให้มีน้ าท่วมขัง เพราะจะท าให้ล าต้นเน่า
ตายง่าย หลังจากนั้นก็ช่วยดันในแปลงผสมกับปุ๋ย
หมักคลุกเคล้าให้ท่ัวก่อนปลูก 

2. การคัดเลือกต้นพันธุ์  : ให้ เลือกที่กิ่ งแก่
พอประมาณโดยนับจาก โคนมาประมาณ 3-4 ใบ 
เมื่อกิ่งช ามีอายุ 45-60 วัน จึงย้ายไปปลูกใน
แปลงปลูก 

3. การปลูก : น ากิ่งช า (หรือกล้าที่เพาะด้วย
เมล็ด) ซึ่งมีอายุ 45-60 วัน ปลูกในแปลงที่ผสม
กับปุ๋ยหมักแล้ว คลุมด้วยฟาง รดน้ าให้ชุ่ม พื้นที่
ปลูกควรมีร่มเงา 

4. การให้น้ า : ควรให้น้ าทุกวัน วันละ 1 ครั้ง 
หรืออย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

5. การท าค้าง : เลือกไม้ไผ่แก่จัด ตัดเป็นท่อนท า
เสาหลักจากท าเป็น     หรือ     คลุมด้วยตาข่าย 
เพื่อให้ปัญจขันธ์เลื้อยเกาะบนตาข่าย 

6. การเก็บเกี่ยว : ตัดต้นปัญจขันธ์ที่อยู่เหนือดิน
ขั้นมาประมาณ2-3ข้อ แล้วแยกใบ-ก้าน ออกจาก
กันล้างท าความสะอาดหลังจากนั้นน าก้านมาตัด
เป็นท่อนๆยาวประมาณ 1 ซม. 

7. การแปรรูป : น าใบปัญจขันธ์ ที่ท าความ
สะอาดแล้ว มาคั่วด้วยไฟอ่อนแล้วน าเข้าเตาอบ
อุณหภูมิ 60-70 องศา เป็นเวลาประมาณ 7ชม. 
น าก้านที่ท าความสะอาดและตัดเป็นท่อนน าไป
อบอุณหภูมิ 60-70 องศา ประมาณ 7 ชม. แล้ว
น ามาคั่วให้หอม 

8. การบรรจุภัณฑ์ : น าผลิตภัณฑ์ที่แห้งแล้ว
บรรจุในภาชนะปิดสนิท 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง     เม.ย. 55 
2. วางแผนการด าเนินงาน       เม.ย. 55  
3. คัดเลือกต้นพันธ์ุ                พ.ค. 55 
4. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง       มิ.ย. 55 
5. ด าเนินการตามโครงการ       มิ.ย. 55 
6. ศึกษาทดสอบ/จดัเก็บข้อมูล  ม.ิย. 55 
7. วิเคราะห์ข้อมลู                 ก.ค. 55 
8. สรุปรายงานผล                 ก.ค. 55 
9. เผยแพร่นวัตกรรมสู่เกษตรกร ส.ค. – ต.ค. 55        
 

 

 
1.  การศึกษา เรื่อง การผลิตสมุนไพร

ปัญจขันธ์ โดยใช้สารอินทรีย์ สารชีว
ภัณฑ์ และการเขตกรรม  

2.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยการ
ปลูกเลื้อยดิน และปลูกให้เลื้อยตาข่าย  

3.  การเจริญเติบโตโดยการเพาะเมล็ด 
และใช้กิ่งช า 

4.  ทดสอบสิ่งปลอมปนสารตกค้างหลัง
การเก็บเกี่ยว และการแปรรปู 

5.  แปรรปูสมุนไพรรวมมสี่วนผสมอืน่เช่น 
ตะไครห้อม ใบเตย กระเจี้ยบแดง โดย
มีปัญจขันธ์เป็นสว่นผสมหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (พืชสวน) 

 
ความส าคัญ (ที่มาความ

จ าเป็น) 
1. ปัญจขันธ์ : เป็นพืชที่มี
ศักยภายเชิงพาณิชย์มีประโยชน์ 
เป็นทั้งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
 
 
 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
        การปลู กปั ญจขั นธ์  ใน
โรงเรือนที่มีแสงผ่านได้ 50 % โดยใช้
วิธีการขยายพันธุ์แบบช ากิ่งและเพาะ
เมล็ด ใช้สารอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์
และการเขตกรรม เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตและการเจริญเติบโตได้ดี
ภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันและน า
ผลผลิตมาแปรรูปสมุนไพรรวมโดย
มีปัญจขันธ์เป็นสมุนไพรหลัก 
 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        สามารถผลิตสมุนไพร
ปัญจขันธ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ
และสิ่งปลอมปน ขยายพันธุ์/
ปลูก/เก็บเก่ียวด้วยวิธีที่
เหมาะสมและสามารถพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีปัญจ
ขันธ์เป็นส่วนผสมหลัก 
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   4.2.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง ระบบการผลิตมะรุมปลอดสารพิษในเชิงการค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ 
กระแสสมุนไพรมะรุมใช้รักษาโรคได้

หลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็ง 

นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีน ามาปรับใช ้
  จัดท าแปลงปลูกต้นมะรุม
จากการเพาะเมล็ด และจัดท าแปลง
ปลูกต้นมะรุมจากการเพาะช าจากกิ่ง
มะรุม เพื่อเปรียบเทียบ การให้ผล
ผลิตเร็วและ การเจริญเติบโตได้ดี
ภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันและ การ
ปลูกมะรุมเพื่ออนุรักษ์ต้นพันธ์ตาม
พื้นบ้านที่มีอยู่ไม่ให้สูญหาย และน า
ผลผลิตจากมะรุมเช่น  ใบมะรุม  ฟัก
มะรุม ดอกมะรุม  ล าต้นมะรุม ราก
มะรุม มาแปรรูป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
บริโภคมะรุมตามหลักโภชนาการ  
ต้นมะรุมเมื่ออายุได้สามเดือนเริ่มให้
ผลผลิตใบและน ามาท า   ผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากมะรุม เช่นชาใบมะรุม  ใบ
มะรุมผงบรรจุแคปซูล น้ าใบมะรุม
บรรจุขวด  ดอกน ามาท าชาดอก
มะรุม เมล็ดมะรุมผง   ชามะรุมทั้ง 5 
ข้าวเกรียบใบมะรุม  ใบมะรุมทอด
กรอบเทมปุระบรรจุถุง 

วิธีการด าเนินงาน 
           จัดท าแปลง : ปลูกมะรุม 2 แปลง ๆ ละ 2 
งาน ปลูกต้นมะรุมจากการเพาะเมล็ด   ระยะปลูก  
ระหว่างต้น 2 เมตร  ระหว่างแถว 2 เมตร   จ านวน   
50  ต้น  ปลูกต้นมะรุมจากการเพาะช าจากกิ่ง
มะรุม  ระยะปลูกระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่างแถว 
2 เมตร จ านวน 50 ต้น 
  การเตรียมดิน  ไถดินปรับพื้นที่ให้เรียบ  
ไถเตรียมดินเพื่อเตรียมแปลงปลูกมะรุม ไถพรวน
ตากดินไว้ 2 สัปดาห์  ไถพรวนดิน     ท าแปลงยก
ร่องเพื่อระบายน้ า  
  การปลูก  ขุดหลุมปลูก กว้ าง  50
เซนติเมตร ลึก 50เซนติเมตร  ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
และแกลบดิบรองก้นหลุมปลูกต้นมะรุมที่เพาะช า
ไว้ โดยใช้ไม้ไผ่ปักหลักติดกับต้น สามเดือนมะรุม
จะเริ่มให้ผลผลิตคือใบ ประมาณ หกเดือนจะให้
ผลผลิตฝัก หนึ่งปีจะให้ผลผลิตฝัก 2 ครั้ง 
  มะรุมเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดี
ในดินทุกชนิด ต้องการน้ าและความชื้นปานกลาง 
ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักช า การ
ปลูกการดูแลรักษาก็ง่ ายไม่ยุ่ งยากซับซ้อน 
เกษตรกรจึงมักนิยมปลูกมะรุมไว้ริมรั้วบ้านหรือ
หลังบ้าน 1-5 ต้น เพื่อให้เป็นผักคู่บ้านคู่ครัวแบบ
พอเพียงที่ไม่ต้องซื้อหาวิธีปลูกมะรุม มี 2 วิธี คือ 
ปลูกด้วยเมล็ด และ ปลูกด้วยกิ่ง ควรหาต้นฝักใหญ่
ยาวดก รอจนฝักแก่มีสีน้ าตาล จึงค่อยเอาเมล็ดมา
เพาะในถุง ๆละ1เมล็ด หรือใช้เมล็ดแก่3-5เมล็ด
เพาะในหลุมปลูกได้เลยเวลาเมล็ดงอกแล้ว ค่อย
ถอนแยก   ให้เหลือต้นเดียว  ระยะหลุมปลูก 
50X50 ลึก50ซม. แต่ควรปลูกให้ลึกกว่าระดับผิว
ดินราว10 ซม.กันรากลอยต้นล้ม อีกวิธีหนึ่งคือใช้
กิ่งใหญ่ๆตัดออกมาให้ยาวราว2-3เมตร หาไม้ค้ ายัน 
กันต้นโยก ทั้ง3 ด้าน ฝังโคนกิ่งให้ลึกราว 50 ซม. 
ไม่นานมะรุมก็จะออก ยอดดอกและฝัก 
  การตัดแต่งกิ่ง  มะรุมควรตัดแต่งกิ่งทุก 
6 เดือนหรือ 2ครั้งต่อปี 
  การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จ านวน 
100-200 กรัม ต่อต้น ในอัตรา 30-50 กิโลกรัม / ไร่ 
หรือใส่ปุ๋ยคอก 2-3 ก.ก/ต้น โดยประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
 
1.รวบรวมข้อมลูที่เกีย่วข้อง เม.ย 55 
2.วางแผนการด าเนินงาน    เม.ย 55 
3.จัดซื้อวสัดุอุปกรณ์          พ.ค  55 
4.ด าเนินการจดัท าแปลงมะรมุ  
                                     พ.ค  55 
5.เกบ็ข้อมลูการปฏิบตัิงาน   ม.ิย  55 
6.ด าเนินงานด้านการตลาด  มิ.ย 56 
7.สรุปรายงานผล            ก.ย  55 
8.เผยแพร่นวตักรรมสูเ่กษตรกรรม     
                                  พ.ค  56  

การศึกษาระบบการตลาด 
ผลิตภัณฑ์จากมะรุม 

ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะรุม 
เช่นชาใบมะรุม  ใบมะรุมผงบรรจุ
แคปซูล น้ าใบมะรุมบรรจุขวด  ดอก
น ามาท าชาดอกมะรุม เมล็ดมะรุมผง   
ชามะรุมทั้ง 5 ข้าวเกรียบใบมะรุม   
ใบมะรุมทอดกรอบ เทมปุระบรรจุถุง 
ราคา ผลิตภัณฑ์ต่อบรรจุภัณฑ ์
สถานที่จ าหน่าย  ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่   ร้านค้า  ตลาดสินค้าชุมชน    
การประชาสัมพันธ์ ด าเนินการโดย
ศูนย์ผ่านทางเว็บไซด/์ แผ่นพับ / 
ข่าวศูนย์พืชสวน 

การขยายผล/เผยแพร่ องค์
ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ 
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏบิัติ 

ภาพที่ 2  Flow Chart การด าเนินงาน    
             ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา    
             อาชีพการเกษตร จังหวัด 
             เชียงใหม่ (พืชสวน) 
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  4.2.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าไผ่เพื่อการค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ 
(ที่มา ความจ าเป็น) 

ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ
ของจังหวัดในภาคเหนือ ใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมตา่งๆ 
เช่น โรงงานตะเกียบ เลี้ยงหอย
ทะเล ฯลฯ ที่ส าคัญป่าไผเ่ป็น
เขื่อนธรรมชาติทีร่ักษาแหล่ง
ต้นน้ าเป็นอย่างดี การส่งเสริม
การปลูกไผ่และรักษาไผ่ไว้ไม่ให้ถูก
ท าลายจ าเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากไผ ่

มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่ของศูนย์ทีม่ีพื้นฐานด้านชา่งเข้า
ไปฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน จ านวน 1 เดือน เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีการรักษาคุณภาพเนือ้ไม้ การท าและ
ประกอบชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ตา่งๆที่ตลาดมีความ
ต้องการ น าเทคโนโลยตี่างๆ มาฝึกปฏิบัติภายในศูนย์
ให้เกิดความช านาญและฝึกอบรมให้เกษตรกรจ านวน 
10 ราย ในปี 2555 และจัดตั้งเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไมไ้ผ่จ าหน่าย 

วิธีการด าเนินงาน แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

น าเทคโนโลยีการรักษา
คุณภาพเนื้อไม้ให้มีอายุการใช้
งานมากกว่า 30 ปี และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตลาดมี
ความต้องการตลอดจนเทคนิค
การสร้างช้ินงานเป็นผลติภณัฑ ์
 

นวัตกรรม/ เทคโนโลยี  
ที่น ามาปรับใช้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพิ่มมูลค่าไม้ไผ่ จากล าละ 100-
200 บาท เป็น 1,000-5,000 
บาท เกิดกลุ่มอาชีพการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากไมไ้ผม่ีรายได้
ไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท/คน/
ครัวเรือน 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การตลาด 
 
1. จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน
ต่างๆ 
2. จัดตั้งศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์
และจ าหน่ายในศูนย์ฯ 
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์
ความรู้ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
 
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏบิัติ 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการด าเนินงาน   เม.ย. 55 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์        พ.ค. 55 
3. ฝึกปฏิบัติงาน  พ.ค. – มิ.ย. 55  
4. อบรมเกษตรกร           ก.ค. 55  
5. การตลาด            ก.ค. – ส.ค. 55 
6. สรุปรายงานผล              ส.ค. 55 
 

ภาพที่ 3 Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน (พืชสวน) 



8 
 

  4.2.4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (พืชสวน)  จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง ระบบการผลิตหญ้าหวานปลอดภัยและครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 4  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย 
           (พืชสวน) 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
น ามาปรับใช ้

การปลูกหญ้าหวานให้มี
ความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่ม
ก า ร ป ลู ก ไ ป จ น ถึ ง
กระบวนการแปรรูป จะท า
ให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีความปลอดภัย สร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. แปลงเรียนรู้การผลิต
ส มุ น ไ พ ร  ( ห ญ้ า ห ว า น ) 
ปลอดภัยและครบวงจร 
2. ผลผลิตหญ้าหวานและ
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานที่
ไ ด้ มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ปราศจากสิ่งปนเปื้อน 

วิธีการด าเนินงาน 

  1. ขยายพนัธุ์หญา้หวาน โดยการน ากิ่งมา
ปักช า กิ่งหญ้าหวานที่จะน ามาช า เลือกกิ่งที่แข็งแรง 
โดยตดักิ่งหญ้าหวานยาว 12-15 ซ.ม. ริดใบออก
เพราะถา้รดน้ าความหวานจากใบจะลงดิน ท าให้ตน้
กล้าทีช่ าไว้ตายได้  พอกิ่งช าแตกรากออกมาได้ 10-
14 วัน ก็น าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว ้
  2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อน าไปตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักในดนิ 
  3. จัดวางผงัและเตรียมแปลงปลูกหญ้า
หวาน ใส่ปุย๋อินทรียไ์ร่ละ 1,000 ก.ก. คลุกเคล้าให้
เข้ากับดิน หลังจากนั้นท าการพรวนดินยกร่องท า
แปลงปลูกให้กว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 15 เมตร 
  4. การปลูกหญ้าหวาน ปลูกในแปลงปลูก
ที่เตรียมไว้ โดยมีระยะห่างระหวา่งแถวและระหว่าง
ต้น 30x30 ซ.ม. จากนัน้คลุมฟางและรดน้ า 
 5. เตรียมระบบน้ า หลังจากปลูกเสร็จเดิน
ท่อ PE เจาะหัวมินสิปรงิเกอร์และวางท่อ PE พาดไป
กลางแปลงปลูก 
 6. การปฏบิัติดูแลรักษา ให้น้ าระบบมินิ
สปริงเกอร์ เชา้-เย็น และก าจดัวัชพืช 
 7. การเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยวใบครั้งแรก
หลังจากที่ปลูกได ้20-25 วัน การเก็บเกี่ยวให้ฉีดน้ า
ล้างฝุ่นออกเสียก่อนค่อยตัดกิ่งเอาไปเกบ็ใบ ถา้ตัด
ใหม่แล้วเอาไปลา้งน้ าความหวานจะละลายไปกบัน้ า
ท าให้ได้คุณภาพต่ าลง หลงัจากเก็บเกี่ยวใสปุ่๋ย
อินทรีย์เพื่อเร่งการแตกใบใหม่ 
 8. เก็บตัวอย่างหญ้าหวานไปตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนัก 
 9. น ากิ่งที่จัดมารูดแล้วน าไปผึ่งให้แห้ง 
เกลี่ยใบให้ทั่วถึงระหว่างที่ผึ่ง เมื่อแห้งดีแล้วจึงน าไป
อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 30 นาท ี
 10. บรรจุซอง ขนาดบรรจุ 1 กรัม  
ซีลปิดปากซอง 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมลูเกี่ยวขอ้ง   เม.ย. 55 
2. วางแผนการด าเนินงาน    เม.ย.54 
3. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์         พ.ค. 55 
4.  จดัเตรยีมแปลงปลกู      พ.ค. 55 
5. ปลูกและดแูลรักษา         ม.ิย. 55 
6. เกบ็ข้อมลูการปฏิบตัิงาน  ม.ิย. 55 
7. แปรรูปหญ้าหวาน           ส.ค. 55 
8. บันทึกข้อมูลการแปรรูป   ส.ค. 55 
9. ด าเนินงานด้านการตลาด  ส.ค. 55 
10. สรุปรายงานผล            ก.ย. 55 
11. เผยแพร่นวตักรรมสู่เกษตรกร 
   ต.ค. 55 

การศึกษาระบบการตลาด 
หญ้าหวาน 

ผลผลิต : หญ้าหวานสดและอบแห้ง 
ราคา : ราคาสูงเปน็สนิค้า
ปลอดภัย ไม่มีสิง่เจือปน   
ตรวจสอบได ้
สถานที่จ าหน่าย : ร้านขาย
สมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
การประชาสัมพนัธ์ : ด าเนนิการ
โดยศูนย์ฯ ผ่านทางเซ็บไซต์ศนูย ์

การขยายผล/เผยแพร่  
องค์ความรูสู้่เกษตรกรและ

ผู้สนใจ โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝกึ
ปฏิบัต ิ

ความส าคัญ  (ที่มาความ
จ าเป็น) 

หญ้าหวาน มีสารรสหวาน
มากกว่าน้ าตาลทราย แตไ่ม่
ท าให้น้ าตาลในเลือดสงู และ
ใช้ได้ดีในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
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  4.2.5  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง ระบบการเพาะเลี้ยงคาร์เวียร์เมืองไทย (ผ า/ไข่น้ า) ในท่อซีเมนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 5  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 
           (พืชสวน) 
 
 
 

ความส าคัญ 
(ที่มา ความจ าเปน็) 

ผ า (ไขน้ า) ในธรรมชาติ 
ไม่สะอาด ในความคิดของ
ผู้บริโภคหายากในฤดูแล้ง 

นวัตกรรม/เทคโนโลย ี
ที่น ามาปรับใช ้

การเพาะเลี้ยงผ าโดยใช้
ธาตุอาหารละลายน้ า
ส าหรับการปลูกพืชโดย
ไม่ ใช้ ดิน ในท่อซี เมนต์ 
ทดแทนมูลสัตว์ช่วยให้ผ า
สะอาดและสามารถผลิต
ผ าได้ในฤดูแล้ง  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สร้างความน่าเชื่อถือเรื่อง
ความสะอาดให้ผู้บริโภค 
และ สามารถเพาะเลี้ยง
ผ าได้ตลอดปี 

วิธีการด าเนินงาน 

  เตรี ยมโรง เรื อนและท่อซี เมนต์ ส าหรับ
เพาะเลี้ยงผ า : โรงเรือนขนาด 5 x 12 เมตร คลุมด้วย
ซาแลน 50% 2 ชั้น ภายในมีท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 40 เซนติเมตร 30 ท่อ โดยแต่ละ
ท่อฉาบปูนภายในป้องกันการรั่วซึมของน้ าและมีระบบ
ระบายน้ าออก แช่น้ าทิ้งไว้เพื่อปรับความเป็นกรดด่าง
ของท่อก่อนน าไปใช้เพาะเลี้ยงผ า 
  วา ง แผนทด สอบ ก าร เพ า ะ เ ลี้ ย ง ผ า  : 
ประกอบด้วยชุดทดลอง 5 ชุดทดลอง คือ 1) เพาะเลี้ยง
ในน้ าเปล่า 2) เพาะเลี้ยงด้วยปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกและ
จุลินทรีย์ EM  3) เพาะเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหาร
ส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ที่ค่า EC 1.0 4) 
เพาะเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารส าหรับการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน ที่ค่า EC 1.5  5) เพาะเลี้ยงในสารละลาย
ธาตุอาหารส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ที่ค่า EC 2.0 
โดยการใช้สารละลายธาตุอาหารต้องควบคุมค่า pH ของ
น้ าให้อยู่ระหว่าง 6.5 - 6.8 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืช 
  รวบรวมพันธุ์ผ า : โดยหาจากแหล่งน้ าใน
ธรรมชาติ ผึ่งให้สะเด็ดน้ าพอหมาดประมาณ 10 นาที 
แล้วน าไปชั่งน้ าหนัก 0.1 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ใส่ในท่อ
ซีเมนต์ที่เตรียมไว้  โดยใส่น้ าสูงประมาณ 20 เซนติเมตร 
ให้เท่ากันทุกท่อ 
  ทดสอบการเพาะเลี้ยงผ า : เพาะเลี้ยงผ าตาม
แผนทดสอบที่วางไว้ 
  เก็บรวบรวมข้อมูล : วัดอัตราการเจริญเติบโต
ของไข่น้ าโดยชั่งน้ าหนักทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห ์
  เพาะเลี้ยงผ า : โดยวิธีการที่ดีที่สุดที่ได้จาการ
ทดสอบ 
  ทดลองการแปรรูป : โดยทดลองการท าข้าว
เกรียบผ า และการแปรรูปอื่นๆ  
 
 
 

แผนปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูล        เม.ย.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน  เม.ย.55 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     เม.ย.55 
4. เตรียมท่อซเีมนต์และโรงเรือน
เพาะเลี้ยง         พ.ค.55 
5. ด าเนินการทดสอบระบบ
เพาะเลี้ยงผ า มิ.ย.- ก.ค.55 
6. ทดลองการแปรรูปผ า ส.ค.55 
7. สรุปรายงานผล         ก.ย.55 

การศึกษาระบบการตลาด : 
ผลผลิต : ผ าสดและผ าแปรรูป 
ราคา : สูงในฤดูแล้ง   
สถานทีจ่ าหน่าย : ตลาดผัก 
ร้านอาหาร 
การประชาสัมพันธ์ : ด าเนินการ
โดยเจา้หน้าท่ีศูนย์ และผา่นทาง
เว็บไซด ์

ขยายผล/เผยแพร่องค์ความรู้สู่
ผู้สนใจ 
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏบิัติ 
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   4.2.6  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลติขมิ้นขาวนอกฤดูในเชิงพาณิชย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 6  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร  
          (พืชสวน)  
            
 

ความส าคัญ  (ที่มาความ
จ าเป็น) 

ขมิ้นขาวเป็นสมุนไพรที่มี
ความต้องการของตลาด แต่
มีข้อจ ากัด มีการพักตัว ไม่
สามารถให้ผลผลิตได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 
 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
น ามาปรับใช ้

การทดสอบการลดระยะ
การพักตัวของขมิ้นขาวเพื่อ
เปรียบเทียบใช้วิธีการ 2 วิธี 
1.เก็บพันธุ์ขมิ้นขาวในตู้เย็น
นาน 7 วัน น าออกมาตาก
แดด 5-7 วัน แช่สารกระตุ้น
การเจริญเติบโต 1 ชั่วโมงจึง
น ามาปลูก 
2. เก็บพันธุ์ขมิ้นขาวที่ตาก
แดด 5-7 วัน แล้วน าเก็บใส่
ตู้เย็น 7 วัน แช่สารกระตุ้น
การเติบโตจึงน าไปปลูก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ใช้วิธีการลดระยะพักตัวของ
ขมิ้นขาวที่ เหมาะสมท าให้
ปลูกได้ตลอดปี และสามารถ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตขมิน้ขาว จัดท าแปลง
ทดสอบ 5 แปลง ขนาด 2 x 40 เมตร เพื่อ
เปรียบเทียบผลผลติต่อไร่  
  1.1 แปลงเปรียบเทียบ 
  1.2 แปลงใช้ปุ๋ยคอกรองพื้นอัตรา 
1,000 กก./ไร่ 
 1.3 แปลงใช้ปุ๋ยคอกผสมแกลบด า
อัตรา 1,000 กก./ไร่ 
 1.4 แปลงใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 1,000 กก./ไร ่
 1.5 แปลงใช้ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยกรด
ซิลิคอนอัตรา 1,000 กก./ไร ่
 
2. การจัดท าแปลงโดยจัดท าแปลงย่อย
เปรียบเทียบขนาด 2 x 40 เมตร เว้นระหว่าง
แปลง 1 เมตร 
 
3. การเตรียมระบบน้ าให้น้ าระบบมินสิปริงเกอร์ 
 
4. การเก็บผลผลิตเปรียบเทียบศึกษาทดสอบ
การลดระยะการพักตัวของขมิ้นขาว 
  4.1 วิธีที่ 1 เก็บพันธุ์ในตู้เยน็นาน 7 วัน
น าออกมาตากแดด 5-7 วัน แล้วแช่สารกระตุน้
การเจริญเติบโต นาน 1 ชั่วโมง แล้วน าไปปลูก
ในภาชนะกระถางจดัเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 
 4.2 วิธีที่ 2 เก็บพันธุ์ตากแดด 5-7 วัน 
น าไปเก็บในตู้เย็นนาน 7 วัน แลว้แช่สารกระตุน้
การเจริญเติบโตแล้วน าไปปลูกในภาชนะ
กระถาง จัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 

แผนการปฏิบัติงาน 
๑. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้อง ระยะ
การพักตัวขมิ้นขาว        ม.ค.54 
2. วางแผนการจัดท าแปลงทดสอบ  
                              ก.พ. 54 
3. จัดท าแปลงทดสอบ   มี.ค. 55 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     เม.ย. 55 
5. เก็บขอ้มูลการศึกษา   มิ.ย. 55 
6. สรุปรายงานผล         ก.ย. 55 
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่เกษตรกร  
                                     ก.ย. 56 

การศึกษาระบบการตลาด 
ขมิ้นขาว 

ผลผลติ :ตลอดป ี
ราคา : ตลอดป ี
สถานที่จ าหนา่ย : ตลาดภายใน
จังหวัด 
การประชาสัมพนัธ์ : ด าเนนิการ
โดยศูนย์ฯ ทางข่าว
ประชาสัมพนัธ:์ สถานีวิทยุ 
เว็บไซต ์

การขยายผล/เผยแพร่  
องค์ความรูสู้่เกษตรกรและ

ผู้สนใจโดยเป็นจุดเรียนรู้และฝกึ
ปฏิบัต ิ
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4.2.7.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ

นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตเห็ดด้วยกากสมุนไพร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ  (ที่มา  ความ
จ าเป็น) 

 
วัตถุดิบในการผลิตเห็ดหา
ยากและมีราคาสูง 
 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
น ามาปรับใช ้

ใช้วัสดุที่ เหลือใช้จากการ
ผลิตสมุนไพรมาใช้ให้เกิด
ประ โยชน์ และทดแทนขี้
เลื่อยเป็นการลดต้นทุน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ลดต้นทนุวัตถุดิบในการผลติ
ในการผลิต 

วิธีการด าเนินงาน 

1. การผลิตก้อนเห็ดโดยใช้กากสมุนไพรต่อ
การใช้ขี้เลื่อยยางพารา 

    1.1 การเปรียบเทียบอัตราสว่น
การใช้กากสมุนไพรในการทดแทนขี้เลื่อย
ยางพาราในการผลิตเห็ดถุง   อัตราส่วน ร้อย
ละ 100 %  จ านวน ๑๕๐ ถุง 
              1.2 การเปรียบเทียบอัตราส่วน
การใช้กากสมุนไพรในการทดแทนขี้เลื่อย
ยางพาราในการผลิตเห็ดถุง    อัตราส่วน 
ร้อยละ 70 %  จ านวน 150 ถุง 
               1.3 การเปรียบเทียบอัตราส่วน
การใช้กากสมุนไพรในการทดแทนขี้เลื่อย
ยางพาราในการผลิตเห็ดถุง    อัตราส่วน 
ร้อยละ 50 %  จ านวน 150 ถุง 
  1.4 การผลิตเห็ดถุงจากข้ีเลื่อยไม้
ยางพารา 100 %   จ านวน 150 ถุง 
 
2. การศึกษาระยะเวลาการเดินของหัวเชื้อ
เห็ด  เดือนพฤษภาคม 2555 
 
3. การประเมินผลผลิตของเห็ดแต่ละ
อัตราส่วน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
2555 
4. การวิเคราะห์โภชนะและสารตกค้าง    
5. สรุปผล   
6. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน   มี.ค.55 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์       เม.ย. 55 
3. ด าเนินการผลติก้อนเห็ด พ.ค.55 
4. เก็บข้อมูล           มิ.ย.- ส.ค. 55 
5. สรุปผล                     ส.ค.55 
6. เผยแพร่นวตักรรมสู่ผูส้นใจ  ก.ย.55 

การศึกษาระบบการตลาด 
ผลผลติ : เห็ดนางฟา้ 
ราคา : 60-90 
สถานที่จ าหนา่ย : ตลาดสด
กระทุ่มแบน 
พ่อค้าในท้องถ่ิน 
การประชาสัมพนัธ์ : จดหมายขา่ว
ศูนย์ฯ/ผา่นทางเว๊บไซต ์

การขยายผล/เผยแพร่  
องค์ความรู้ 

ผลผลติ : เห็ดนางฟา้ 
เป็นจุดเรียนรู้ และฝึกปฏิบัต ิ 

ภาพที่ 7  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 
            (พืชสวน)  
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   4.2.8  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)  จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง ระบบการผลติมะนาวนอกฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ  (ที่มาความ
จ าเป็น) 

 
มะนาวมีราคาแพงในฤดูแล้ง 
 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
น ามาปรับใช ้

พันธุ์มะนาวและการปลูก
มะนาวในวงบ่อบังคับออก
นอกฤดู 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เกษตรกรสามารถผลิต
มะนาวนอกฤดูได ้

วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
 

1. ก าหนดผงัปลูกมะนาว ระยะ 4x4 เมตร ปรับ
พื้นที่ให้เสมอ สะดวกในการวางระบบน้ า 
 

2. การเตรียมวัสดุปลูก 
      หน้าดิน 1 ส่วน ขี้ไก่แกลบ 1 ส่วน มะพร้าว
สับ 1 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน ใส่ในวงบ่อให้เลย
ปากบ่อ 1 ฝ่ามือ 
 

3. ระบบน้ า /ใช้ระบบมนิิสปริงเกอร์ มีถังปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพ 200 ลิตร เพื่อใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพไป
พร้อมน้ าดี เพื่อรดมะนาว 
 

4. การปลูกดูและรักษา 
    รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อัตรา 2 ช้อนแกงต่อหลุม  
    ปลูกมะนาวเท่าระดับดนิเดิม มีไม้ปักหลักกัน
ลมโยก ให้น้ าทุกวนัๆละ 1-2 คร้ัง 
    การให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 ช้อนแกง 
ทุก 20 วัน 
    พ่นปุ๋ยทางใบเสริมทุก 7 วนั   
    การป้องกันก าจัดโรค/แมลง เดือนละ 1 คร้ัง 
จนมะนาวอายุ 8 เดือน สามารถบังคับผลได้ 
 

5. การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู 
    ปลิดดอกมะนาวออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม งดให้น้ า 5-7 วัน พลาสติกคลุมโคน 
กรณีฝนตก มะนาวเริ่มเฉาใบร่วง เปิดตาดอกใส่
ปุ๋ย 8-24-24 หรือ 12-24-12 อัตรา 2 ช้อนแกง/
ต้น ให้น้ าจนปุ๋ยละลายจนหมด ฉีดพ่นธาตุ
อาหารทางใบ ทุก 5-7 วัน มะนาวออกดอก หลัง
ติดดอก ให้น้ าเช้า-เย็น ผลแก่ในช่วงฤดูแล้ง 
เดือนมีนาคม- เมษายน 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้อง  
    ต.ค.- พ.ย. 54 
2. วางแผนการด าเนินงาน  
     พ.ย.-  ธ.ค. 54 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์        
     ม.ค.- ก.พ. 55 
4. เก็บข้อมูล        มี.ค.-ธ.ค. 55 
5. ด าเนินงานด้านการตลาด  
    ก.พ.-เม.ย. 56 
6. สรุปรายงานผล มิ.ย. 56 
7. เผยแพรน่วัตกรรมสูเ่กษตรกร  
    ก.ค. 56 

การศึกษาระบบการตลาดมะนาว
ฤดูแล้ง 

ผลผลติ :มะนาวในฤดูแล้ง 
ราคา : ราคาสงูในช่วงฤดูแล้ง 
สถานที่จ าหนา่ย : ตลาดมะนาว 
การประชาสัมพนัธ์ : ด าเนนิการ
โดยศูนย์ฯ/ผ่านทางเว๊บไซต ์

การขยายผล/เผยแพร่  
องค์ความรู้ 

ภาพที่ 8  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 
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  4.2.9 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลติและการใช้น้ าส้มควันไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
น ามาปรับใช ้

การผลิตและการใช้น้ าส้ม
ควันไม้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เกษตรกรสามารถผลิตน้ าส้ม
ควันไม้ได ้

วิธีการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 
1. จัดเตรยีมอุปกรณ ์
2. ท าเตาเผา 
3. เตรียมไม ้
4. ท าน้ าส้มควันไม้ ดังน้ี 
    - ตัดไม้ฟืนทอนสั้น  25 เซนตเิมตร  วางรองเป็น
หมอน  2 ท่อน เรียงฟืน ให้ท่อนเล็กอยู่ล่าง ท่อน
ใหญ่อยู่บน ใส่จนฟืนเตม็เตา 
      - ใช้แผ่นเหล็กท่ีตัดจากถังที่ 2 กว้าง 50x86 
ปิดบนหลังเตา แล้วใช้ทรายกลบ ให้มิดชิดไม่ให้
อากาศเข้าได ้
       -ใช้ฟืนจุดปากเตา ประมาณ 10% ของฟืน
ภายในเตาใส่ลงในช่องว่างหน้าเตาโดยเร่งไฟให้
เต็มที่ เมื่อไฟติดไม้ฟืนในเตาประมาณ 3-4 ช่ังโมง 
แล้วหยุดใส่ฟืนหน้าเตา แล้วใช้อิฐบล็อก หรือ แผ่น
เหล็ก  ท่ีเจาะรูกลม 2 นิ้ว  ปิดช่องไฟไว ้
       - ประมาณช่ัวโมงท่ี 3 -4 ของการจุด เริม่เก็บ
น้ าจากควันไม้ หลังเกิดควันไม้ (ควันสีขาวปน
น้ าตาล) อุณหภูมิปากปล่อง 80 องศาโดยใช้ล าไม้ไผ่
ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  3-4 นิ้ว ยาว 4-6 เมตร ท่ี
ทะลวงตลอดล าไผ่  แล้วตัดปลายด้านใหญ่เป็น
ปากฉลามให้ครอบปล่องควันได้พอดี  แล้วเจาะรู
ห่างจากปากฉลาม  30 เซนตเิมตร เพื่อให้น้ าจาก
ควันไม้ไหลลงถังรองรับ  แล้วใช้ผา้พันปล่องควัน
และไม้ไผ่ที่ตัดเป็นปากฉลามให้สนทิ 
       - ประมาณช่ัวโมงท่ี 9 เริ่มหยุดเก็บน้ าจากควัน
ไม้ หรือสังเกตควันสีขาวปนเทาออกน้ าเงินอุณหภูมิ
ปากปล่อง 150 องศา อุณหภูมิในเตาประมาณ 400 
องศา ให้เอาไม้ไผ่เก็บควันออกทันที 
       - เมื่อเอาไม้ไผ่ออก ให้เปิดอฐิบล็อก หรือแผ่น
เหล็ก หน้าเตา (ตามข้อ 4) ออกประมาณ  5 นาที 
       - เมื่อครบ 5 นาที ปิดปากเตาให้สนิทไม่ให้
อากาศเข้าได้แล้วใช้ผ้าห่อดินทราย ชุบน้ าเปียกปิด
ปล่องควันไม่ให้อากาศเข้าได้ (ห้ามใช้น้ ารดหลังเตา)
เพื่อให้ได้ถ่านท่ีมีคณุภาพ 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน ก.พ.55 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์     มี.ค. 55 
3. ด าเนินการท าเตาเผา   เม.ย.55 
4. เก็บข้อมูล       เม.ย.-พ.ค. 55 
5. สรุปผล                   มิ.ย.55 
6. เผยแพร่นวตักรรมสู่ผูส้นใจ  
            ก.ค.๕๕ 
 

การศึกษาระบบการตลาด 
 

ผลผลติ :น้ าส้มควันไม ้
ราคา : ช่วยลดต้นทนุการผลิตจาก
การใช้สารเคมี และสามารถ
จ าหน่ายได้เมื่อเหลือ 
 

การขยายผล/เผยแพร่  
องค์ความรู้ 

 
พัฒนาในเกษตรกรที่มีความพร้อม

และเผยแพร่แก่เกษตรกรอ่ืนที่
สนใจต่อไป 

ภาพที่ 9  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

ความส าคัญ  (ที่มาความ
จ าเป็น) 

 ภาคตะวันออกปลูกไมผ้ล และ
ยางพาราเป็นส่วนใหญ่ หลัง
การเก็บผลผลิตแล้วจ าเป็นต้อง
มีการตดัแต่งและยังมี กิ่ง
ยางพาราที่แห้งแล้วหักลงมา
หรือผลอ่อนท่ีได้จากการตดั
แต่งเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
และยังมเีปลือกผลไม้บางชนิด
ที่สามารถ น ามาท าเผาเป็น
ถ่าน  และยังมีผลพลอยได้จาก
การเผาถ่าน คือการกลั่นควัน
เป็นน้ าส้มควันไมเ้พื่อใช้ไล่
แมลงและก าจัดเช้ือรา เป็น
แนวทางในการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
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  4.2.10 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตเห็ดด้วยการใช้กากเมล็ดในปาล์มน้ ามันทดแทน 
ร าข้าวในการเพาะเห็ดถุง (นางรม) 
 

วิธีด าเนินงาน 

1. จัดวางแผนการศึกษาอัตราส่วนที่ใช้ทดแทนร า
ข้าวของกากเมล็ดในปาล์มน้ ามัน ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 1 ใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม ร าข้าว 5 
กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ยิบซัม 2 กิโลกรัม    
ดีเกลือ 200 กรัม (เป็นตัวควบคุมอัตราตามปกติ) 
ตัวอย่างที่ 2 ใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม กากเมลด็ใน
ปาล์มน้ ามัน 3 กิโลกรัม ร าข้าว 3 กิโลกรัม    ปนู
ขาว 1 กิโลกรัม ยิบซัม 2 กโิลกรัม ดีเกลือ 200 กรัม 
ตัวอย่างที่ 3 ใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม กากเมลด็ใน
ปาล์มน้ ามัน 5 กิโลกรัม ร าข้าว 2 กิโลกรัม    ปนู
ขาว 1 กิโลกรัม ยิบซัม 2 กโิลกรัม ดีเกลือ 200 กรัม 
ตัวอย่างที่ 4 ใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม กากเมลด็ใน
ปาล์มน้ ามัน 6 กิโลกรัม ร าข้าว 1 กิโลกรัม    ปนู
ขาว 1 กิโลกรัม ยิบซัม 2 กโิลกรัม ดีเกลือ 200 กรัม 
ตัวอย่างที่ 5 ใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม กากเมล็ดใน
ปาล์มน้ ามัน 6 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม   ยิบ
ซัม 2 กิโลกรัม ดีเกลือ 200 กรัม 
2. การเพาะเห็ดตามข้ันตอนปกติ ท าก้อนอาหาร
เห็ดตามตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว น าไปนึ่ง แล้วเขี่ย
เชื้อข้าวฟ่างใส่ก้อนอาหารเห็ด น าไปบ่มตาม
ระยะเวลา เปิดดอก รดน้ า 
3. เก็บข้อมูลการศึกษา  – เก็บข้อมูล
ระยะเวลาการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด 
– เก็บผลผลิต (น้ าหนัก) ในแต่ละตัวอย่าง (ชั่ง
น้ าหนักหาค่าเฉลี่ย) 
4. สรุปผลการศึกษา – น าข้อมูลจากการเก็บ

ตามข้อ 3 มาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง     
และความเป็นไปได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 

 
 
 
 

ความส าคัญ 
(ที่มา ความจ าเป็น) 

ร าข้าวมีราคาแพง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กากเมล็ดในปาล์ม
น้ ามันจะสามารถใช้
ทดแทนร าข้าวได ้

นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
น ามาปรับใช ้

ใช้กากเมล็ดในปาล์ม
น้ ามันที่สกัดน้ ามันออก
แล้วมาใช้ทดแทนร าขา้ว
เพื่อเป็นอาหารเสริม
ของการเพาะเห็ด 

แผนปฏบิัตงิาน 

1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ม.ค. 55 
2. วางแผนการด าเนินงาน ก.พ. 55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เม.ย. 55 
4. ด าเนินงานตามขั้นตอน พ.ค. 55 
5. เก็บขอ้มูลการศึกษา มิ.ย.-ก.ย. 55 
6. สรุปผลการศึกษา ก.ย. 55 
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่เกษตรกร ต.ค. 55 

การศึกษาระบบการตลาดเห็ดนางรม 

ผลผลติ : ออกตลอดทั้งปี 

ราคา : ข้ึนอยูก่บัปริมาณสินคา้ในตลาด 

สถานทีจ่ าหน่าย : ตลาดทอ้งถ่ิน 

การประชาสัมพนัธ์ : ด าเนินการโดยศูนยฯ์/ผา่นทาง
เวบ็ไซต ์

การขยายผล/เผยแพร่ องค์ความรู้สู่เกษตรกรและ
ผู้สนใจ 

โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ม.ค. 55 
2. วางแผนการด าเนินงาน    ก.พ. 55 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์          เม.ย. 55 
4. ด าเนินงานตามขั้นตอน     พ.ค. 55 
5. เก็บข้อมูลการศึกษา   มิ.ย.-ก.ย. 55 
6. สรุปผลการศึกษา            ก.ย. 55 
7. เผยแพร่นวัตกรรมสู่เกษตรกร  
                                    ต.ค. 55 

การศึกษาระบบการตลาดเห็ดนางรม 
ผลผลิต : ออกตลอดทั้งปี 
ราคา : ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าในตลาด 
สถานทีจ่ าหน่าย : ตลาดท้องถิ่น 
การประชาสัมพันธ์ : ด าเนินการโดย
ศูนย์ฯ/ผ่านทางเว็บไซต ์

การขยายผล/เผยแพร่ องค์ความรู้สู่
เกษตรกรและผู้สนใจ 
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิ 

ภาพที่ 10  Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) 
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   4.2.11 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะกับการปลูกปูเล่เพ่ือการบริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ 
(ที่มา ความจ าเป็น) 

ภาคใต้ผลิตพชืผักได้จ ากัด
เนื่องจากสภาพดนิฟ้าอากาศ
ไม่เหมาะสม 
ราคาแพงมาก 

ปรับปรงุโรงเรือนกางมุ้ง : ปรับปรุงโรงเรอืนจ านวน ๒ โรง 
โดยเปลี่ยนหลังคาพลาสติกใสและขึงมุ้งตาข่ายโดยรอบ โรง
ที่๑ ทดสอบวสัดปุลูกปูเล่ในกระถาง โรงที ่๒ ทดสอบวัสดุ
ปลูกปูเล่ในร่อง 
การเตรียมระบบน้ า : การปลูกปูเล่ในกระถาง ติดตั้งระบบ
ให้น้ าแบบมนิิสปริงเกอร์ (หัวผีเสื้อ) วางบนกระถางปลูก
รายกระถาง ส่วนการปลูกปูเล่ในรอ่ง ติดตั้งระบบให้น้ า
แบบมนิิสปริงเกอร์ (หัวพน่ฝอย) ระยะหา่ง ๑.๒ เมตร 
การเตรียมวัสดปุลูก : ใช้วัสดุปลูกที่มีในพืน้ทีไ่ด้แก่ แกลบ
ดิบ แกลบด า ขุยมะพร้าว มะพร้าวสับ มลูไก่ ปุ๋ยหมัก 
ทรายหยาบและหนา้ดนิ ผสมวสัดปุลูกตามชนดิและ
อัตราส่วนที่ก าหนดในหน่วยทดลองจ านวน ๗ สูตร 
การปลูก : พันธุ์ที่ใช้ปลูกทดสอบคือพันธุ์มิโดริ (กินใบและ
ยอด) ปลูกในกระถาง ใชว้ัสดปุลูกที่ผสมตามสูตรแตล่ะ
หน่วยทดลองบรรจุในกระถาง ๑๒ นิ้ว ปลูกตน้กลา้ปูเล่ให้
พอดีกับระดบัดนิเดิม การปลูกในร่อง ปลูกตน้กลา้ปูเล ่ใช้
ระยะปลูกแบบสามเหลี่ยม ระยะ ๖๐×๖๐×๖๐ ซม. 
การดูแลรักษา :  ให้น้ าตอนเชา้วันละ ๑ ครัง้  ในระยะ ๑ 
สัปดาห์ต้นปูเล่จะเริ่มตั้งตวัได้ เมื่อต้นอาย ุ๒ สปัดาห์ เด็ด
ยอดทิ้งเพื่อต้องการเร่งให้แตกยอดใหม่ หลังจากแตกยอด
ใหม่ใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้และเติมวสัดปุลูกเพิ่มขึ้น การใส่ปุย๋ครั้ง
ที่ ๑ ใชปุ้๋ยเคมีสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ ประมาณ ๑/๒ ช้อนชาต่อ
กระถาง ใส่หลังจากยา้ยปลูกในกระถาง ๑ สปัดาห์ ใส่ปุย๋
ครั้งที่ ๒ ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ ประมาณ ๑/๒ ช้อนชา
ต่อกระถาง ใส่หลังจากเด็ดยอดและแทงยอดใหม่ หลังจากนั้น
ใส่ทุกครั้งหลังจากเด็ดยอดพร้อมกับเติมดินในกระถาง  
การบริหารจัดการศัตรูพืช :  ศัตรูส าคัญของพชืตระกูล
กะหล่ าคือหนอนใยผัก จัดการควบคุมโดยการสุ่มนับหนอน
และระดับเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจเลือกใช้สารป้องกนัก าจดั
และใช้สารต่างกลุ่มกนัในการพน่สลับ  
ซึ่งได้ก าหนดใช้สาร flubendiamind (Takumi 20% WDG 
) สลับกบั tolfenpyrad (Hachi 16%EC)  
และ Bt. (XentaribWDG) 
 

วิธีการด าเนินงาน แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

ปูเล่เป็นผักพ้ืนบ้านท่ีนิยมปลูก
ในกระถาง โดยวัสดุปลูกเป็น
ปัจจัยส าคญัที่ท าให้การปลูก
ปูเล่ในภาชนะต่างๆ และใน
แปลง สามารถเจริญเติบโตไดด้ี 
แข็งแรง อายุยืนยาว และเก็บ
รับประทาน / จ าหน่ายได้
ตลอดป ี
 

นวัตกรรม/ เทคโนโลยี  
ที่น ามาปรับใช้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- วสัดุปลกูทีเ่หมาะสมส าหรบั
การปลกูปเูล่ 
- การปลกูปเูล่ในภาชนะ
ส าหรบัชมุชนเมอืง  
- สง่เสรมิการผลติปเูล่
ปลอดภยัจากสารพษิเชงิ
การคา้ 
ฤดแูลง้ได ้

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
 
ผลผลิต: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภัย
จากสารพิษ และปูเล่ในภาชนะ, 
 
ราคา : ราคาสูงกว่าผักทั่วไป 
 
สถานที่จ าหน่าย :  
ตลาดผัก, ร้านอาหาร, 
โรงพยาบาล  
 
การประชาสัมพันธ์: ด าเนินการ
โดยศูนย์ฯ / ผ่านทางเว็บไซด ์
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์
ความรู้ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
 
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏบิัต ิ

แผนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน   เม.ย.55 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์         พ.ค.55 
4. เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด  ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล              ก.ย. 55  
7. เผยแพร่นวัตกรรมสู่         ธ.ค.55 
 

ภาพที่ 11 Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
             (พืชสวน)  
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   4.2.12 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา (พืชสวน) จัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การผลติผักน้ าเบตงโดยระบบไฮโดรโปรนิค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์ความรู้  
สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบติั ความส าคัญ (ที่มา

ความจ าเป็น) มีข้อจ ากัดการผลิตใน
พื้นท่ีเฉพาะ เพื่อให้
เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในการ
เจริญเติบโต และให้ผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ตลาด จึงท าการผลิตโดย
ใช้เทคโนโลยีการปลูกพืช
ไร้ดิน 

การเตรยีมโรงเรือน 
1. ปรับปรุงโรงเรือนหลังเก่าที่โครงสร้างท าด้วยเหล็กกลมขนาดต่างๆ มีขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 16 
เมตร สูง 35 โดยใช้ตาข่ายกันแมลงปิดกั้นทั้งหมด มุงหลังคาและปิดด้านขา้งต่อจากหลังคาลงมา
ด้านข้างทั้ง 4 ด้านๆละ 1.5 เมตร ด้วยพลาสติกและตาขา่ยพรางแสง 
2. จัดท าชั้นวางรางระบบปลกูให้ได้ระดับที่สารละลายกระจายได้สม่ าเสมอ 
3. วางระบบน้ า ระบบท่อส่งสารละลาย ติดตัง้ปั๊ม และระบบไฟฟา้ภายในโรงเรือน 
4. จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับปลูกอนบุาลยอดพนัธุ์ภายในโรงเรือนปลูก โดยปรับระดับพื้นทีว่างกระบะ
ปลูกให้ระดับเสมอกัน และน ากระบะปลูกวางบนสถานที่ที่เตรียมไว้ และติดตั้งเครื่องท าออกซิเจน 
5. ท าความสะอาดอ่างเก็บน้ าที่มอียูแ่ล้ว (ขนาด 4x4x2 เมตร) เพื่อเก็บน้ าที่ปรับค่า pH เตรียมไว้
ในการผสมสารละลาย และวางท่อส่งน้ าจากอา่งเข้าโรงเรือนระบบปลูก 
การเตรยีมสารละลาย A และ B 
1. น าภาชนะขนาด 10 ลิตร ใส่ในน้ าสะอาดไว้ครึ่งหนึ่ง (5ลิตร) (น้ าที่ปรับค่า pH 6-6.5) ใช้ 
syringe ดูดสารละลาย A จ านวน 70 ซีซี มาใส่ในน้ าที่เตรียมไว้ ใช้ท่อ PVC กวนให้สารละลาย
กับน้ าเข้ากันประมาณ 1-2 นาที 
2. ใช้ syringe ดูดสารละลาย B จ านวน 70 ซีซี มาใส่ในน้ าที่เตรียมไว้ ใช้ท่อ PVC กวนให้
สารละลายกบัน้ าเข้ากันประมาณ 1-2 นาที 
3. เติมน้ าสะอาดลงไปให้ครบ 10 ลิตร (น้ าสะอาดรวมกับสารละลาย A,B แล้วไม่ควรเกิน 10 ลิตร) 
และน าไปใส่กระบะที่เตรียมไว ้ปรับวัดค่า EC ให้ได้ 3-4.5 
การเตรยีมยอดพันธุ ์
1. น ายอดพันธุ์ที่ตัดมาจากแปลงปลูกธรรมชาติ ท าการตัดแต่งให้รากที่สมบูรณ์เหลือติดกับยอด
พันธุ์ และน าไปแช่ไว้ในน้ าสะอาดที่ปรับค่า pH 6-6.5 (น้ าที่เตรียมไว้ผสมสารละลาย) 
2. น าแผ่นฟองน้ าที่กรีดเป็นตารางแช่น้ า และใช้ฝ่ามือค่อย กๆดบนฟองน้ า 4-5 ครั้ง เพื่อไล่อากาศ
ออกช่วยให้ฟองน้ าซึมซับน้ าได้ด ี
3. เมื่อฟองน้ าซับน้ าทุกกอ้นเรียบร้อยแล้วให้เอียงถาดเพื่อเทน้ าสว่นที่เหลือทิ้ง จะได้กอ้นฟองน้ าที่
มีความชุ่มชื้นสม่ าเสมอ 
4. น ายอดพันธุ์ที่แช่น้ าเตรียมไว้ใส่ลงตรงรอยกากบาท โดยใหป้ลายรากโผล่พ้นแผ่นฟองน้ าอีกด้าน
หนึ่ง  น าไปวางในกระบะที่เตรียมสารละลายไว้ และเปิดสวิทช์ให้เครื่องออกซิเจนท างาน เพื่อเพิ่ม
ออกวิเจนให้กับรากพืชและสารละลาย 
การปลูก 
1. น ายอดพันธุ์ล าต้นแข็งแรง มีรากเพิ่มมากขึ้น 10-15 วัน ย้ายลงปลูกในถ้วยปลูกขนาด 1 นิ้ว 
โดยน ายอดพันธุ์ที่อยู่ในฟองน้ าสอดเข้าด้านล่างของถ้วยปลกู ลักษณะการสอดให้เหลอืฟองน้ าโผล่
พ้นก้นถ้วยปลูก (ยา้ยในช่วงเย็นเพือ่ให้ยอดพันธุ์ปรับตัว และพักฟื้นในเวลากลางวัน) 
2. น าถ้วยปลกูวางในหลุมในรางระบบปลูกทีเ่ตรียมใส่สารละลายอาหาร A และ B ตามอัตราส่วนที่
เตรียมไว้ในโรงเรือนปลูก 
3. การวางถ้วยปลูกในชอ่งรางปลูกให้ส่วนรากของยอดพันธุ์และสว่นล่างของฟองน้ าทีอ่ยู่ในถ้วย
ปลูกแช่อยู่ในสารละลายตลอดเวลาโดยติดตั้งเครื่องควบคุมเวลาการปล่อยปุย๋จากถังเข้ารางปลูก 
การดูแลรักษา 
1. ตรวจดูระบบการท างานของหัวเติมอากาศว่าท างานปกติหรือไม ่
2. ตรวจดูระดับน้ า ในถังเก็บสารละลายหากลดลงมากจะต้องน้ าผสมสารละลายอัตราสว่น 7 ซีซี 
ต่อน้ าสะอาด 1 ลิตร 
3. ก่อนเก็บผลผลิตให้ถ่ายสารละลายออกใหห้มดแล้วเติมน้ าสะอาดแทนที่ 3-4 วัน จึงเก็บผลผลิต
ได้ (สารละลายที่ถา่ยออกสามารถน าไปรดผักที่ปลูกบนดินได้ 
 

วิธีการด าเนินงาน แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การผลิตผักน้ าโดยใช้
เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้
ดิน (soilless culture) 
เพื่อหลีกเล่ียงข้อจ ากัดการ
ผลิตในพื้นที่เฉพาะ ซ่ึง
เกี่ยวกบัสภาพดิน อากาศ 
และฤดูกาลที่ไม่เหมาะสม
มาท าการผลิต โดยควบคุม
สภาพแวดล้อมต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
เจริญเติบโตไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ท าให้ได้ผลผลิตสูง
มีคุณภาพ 

นวัตกรรม/ เทคโนโลยีท่ี
น ามาปรับใช้ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ไดผ้กัน ้าทีม่คีุณภาพ 
สง่ขายตลาดไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 
และผลติในพืน้ทีเ่ดมิ 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การศึกษาระบบการตลาด: การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง 
 
ผลผลิต : ผักน้ าจากการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร ปลูกพืชไร้
ดิน 
ราคา : สามารถก าหนดได้เพราะ
ผลผลิตมีคุณภาพสูง 
สถานท่ีจ าหน่าย : โรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา และร้านอาหารธารา 
จังหวัดยะลา 
การประชาสัมพันธ์ : ด าเนินการ
โดยศูนย์/ผ่านทางเว็บไซต์ 
 

การขยายผล/ เผยแพร่ 
องค์ความรู้ สู่เกษตรกร
และผู้สนใจ  
 
โดยเป็นจุดเ 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง  ม.ค. 55 
2. วางแผนการด าเนินงาน     มี.ค. 55 
3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ์      พ.ค. 55 
4. เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน  มิ.ย. 55 
5. ด าเนินงานด้านการตลาด  ส.ค. 55 
6. สรุปรายงานผล              พ.ย. 55 
7. เผยแพร่วัฒนธรรมสู่เกษตรกร 
                             ธ.ค 55 

ภาพที ่12 Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา (พืชสวน) 
จันทบุรี 
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  4.2.13 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้ึง) จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งพันธุ์สายพันธุ์ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์ความรู้  
สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบติั 

ความส าคัญ 
(ที่มา ความจ าเป็น) 

การเลี้ยงผึ้งในปัจจุบนัมี
ปัญหาการผสมพันธุ์แบบ
เลือดชิด เนื่องจากมีการผสม
พันธุ์ในระบบเปิด ยากใน
การควบคุม 

คัดเลือกนางพญาผ้ึงสายพันธุ์ดี : โดยการคัดเลือกนางพญา
ผึ้งที่มีลักษณะดี คือ ตวัใหญ่ ช่วงท้องยาว  
มีสีเหลือง ก้นแหลม มสีีด าทีส่่วนปลายเก็บน้ าหวานเก่ง ไข่ดี 
เช่ือง ต้านทานโรค ไม่ทิ้งรังง่าย และถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดี 
ส าหรับผลตินางพญาผึ้งพรหมจรรย์และผึ้งเพศผู ้
การเตรียมผ้ึงเพศผู้ และนางพญาผ้ึงพรหมจรรย์ : โดยการ
บังคับให้นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี ที่ไดร้ับการคัดเลือก ไข ตาม
เวลาที่ต้องการ โดยใหผ้ลิตตวัผู้ก่อนการผลตินางพญาผึ้ง
พรหมจรรยไ์ม่น้อยกว่า 20 วัน หลังจากนั้นผลิตนางพญาผึ้ง
พรหมจรรย์ โดยวิธีการย้ายตัวอ่อนจากหนอนเพศเมียที่มีอายุ
ไมเ่กิน 72 ช่ัวโมง 
เทคนิคการเลอืกผ้ึงเพศผู้ : ผึ้งเพศผูเ้กิดจากไขทีไ่มไ่ด้รบัการ
ผสมจากน้ าเช้ือหรืออสุจิท าให้มโีครมโซม 1 ชุด ซึ่งได้รับมา
จากแมโ่ดยตรง ในกรณีที่ตวัแมเ่ป็นลกูผสม เช่น มีสเีหลือง-
ด า ลูกที่ออกมาเป็นตัวผู้มสีีเหลืองหรือด า ถ้าเราต้องการสาย
พันธุ์สีเหลืองให้ก าจดัสดี าทิ้ง โดยเขย่าตัวผึ้งออกจากรังให้
หมด โดยใช้ผ้าใบรองตัวผึ้ง แลว้ปล่อยให้ผึ้งไตเ่ข้ารัง โดยใช้
กับดักเกสรกั้นหน้ารังผึ้งตวัผู้จะไมส่ามารถผ่านเข้าไปในรังได้ 
เนื่องจากมขีนาดล าตัวใหญ่กว่า หลังจากนั้น เราจะคดัเลือก
ตัวผู้ที่มลีักษณะทีเ่ราต้องการใช้ผสมพันธุ์ใส่กล่องตามจ านวน
ที่ก าหนดตัวผู้ที่เหลือจ ากัดทิ้งใหห้มด 
เทคนิคการควบคมุการผสมพันธุผ้ึ์งในระบบเปิด : น ารังผึ้ง
ที่มีตัวผู้ทีผ่่านการคดัเลือกและรังผึ้งที่มีนางพญาผึ้ง
พรหมจรรย์ ไปตั้งสถานที่ท่ีห่างไกลจากการเลีย้งผึ้ง ไม่น้อย
กว่า 5 กิโลเมตร นาน 5 วัน ก็จะได้นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีที่
ไดร้ับการขยายพันธุ์จากผึ้งเพศผูส้ายพันธุ์ดีที่เราก าหนด 
นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดจีะถ่ายทอดลักษณะทีด่ีไปสู่ประชากร
ผึ้งงานายในรังผึ้ง รวมถึงถ่ายทอดพันธุกรรมที่ต้านทานโรค 
ท าให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึ้งลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและ
ก าจัดศตัรผูึ้ง ท าให้ได้รับน้ าผึ้งที่ปลอดภัยและมีคณุภาพได้
มาตรฐาน  

วิธีการด าเนินงาน แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

เทคนิคในการคัดเลือกพันธุ์
ผึ้งเพศผู้ ตลอดจนวิธีการ
ควบคุมการผสมพนัธุ์ผึ้งใน
ระบบเปิดที่ให้ผลดีมี
ประสิทธิภาพ 
 

นวัตกรรม/ เทคโนโลยี  
ที่น ามาปรับใช ้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

จะสามารถปรับปรุงพันธุ์
นางพญาผึง้สายพันธุ์ดไีด้ 
โดยการจับคู่ผสมระหว่างผึ้ง
เพศผู้และนางพญาผึ้งจาก
สายพนัธุ์ที่ผา่นการคัดเลือก 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ผึ้ง 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์
ความรู้ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
 
 - เป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัต ิ
 - สนับสนนุนางพญาผึ้งสาย
พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร จ านวน 
50 ราย นางพญาผึ้ง 100 ตัว 
 - เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถ
ผลิต ขยายนางพญาผึ้งสานพนัธุ์
ดีจากนางพญาผึ้งทีผ่่านการ
คัดเลือกและปรับปรุงพนัธุ์ที่
ได้รับการสนับสนนุ 
 - จะเป็นแหล่งนางพญาผึ้งสาย
พันธุ์ดีในพืน้ที่ฟาร์มของ
เกษตรกร ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด
ต่างๆที่มีการเลี้ยงผึ้ง 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ม.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน     ก.พ.55 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์          มิ.ย.55 
4. ปฏิบัติงานและเก็บข้อมูลการ 
    ปฏิบัติงาน             ม.ิย.-ส.ค. 55  
5. สรุปและรายงานผล         ส.ค. 55  
7. เผยแพร่นวัตกรรมสู่เกษตรกรผู้เลี้ยง
ผึ้ง                             ก.ย.55 
 

ภาพที่ 13 Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) 
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4.2.14 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ผ้ึง) จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งพันธุ์สายพันธุ์ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ (ที่มาความจ าเป็น) 
การเลีย้งผึ้งพันธุ์ในปัจจุบันมีการผสม
พันธุ์ผึ้งนางพญาแบบสายเลือดชิด 
เช่น ผึ้งพันธุ์สีเหลืองผสมกับผึ้งพันธุ์สี
เหลือง ผึ้งพันธุ์สีด าผสมสายพันธุ์สดี า 
ลูกผสมจึงมรีูปร่างสสีันเปลี่ยนแปลง 
และมีขนาดล าตัวเล็กลงท าให้การหา
น้ าหวานและเกสรน้อยลงไปด้วย 
เพราะเกดิจากแนวโนม้การผสมพันธุ์
กับลูกหลานในรังเดิม ซึ่งท าให้ผึ้งมี
อัตราการวางไข่เป็นตัวหนอนต่ า
น้อยลง ตัวเต็มวยัมีความต้านทานโรค
และศัตรูน้อย อันเป็นผลจากการผสม
พันธุแ์บบสายเลือดชิดภายในฟาร์ม 
ท าให้ประชากรในรังผึ้งเกดิลักษณะ
ด้อยและไมไ่ดผ้ลผลติตามต้องการ 
การเลีย้งผึ้งในปัจจุบันมีการผสมพันธุ์
นางพญาแบบสายเลือดชิด 

1. จัดเตรียมจัดหานางพญาผึ้งสายพนัธุ์ดี วสัดุ
และอุปกรณ์การด าเนนิงาน 

2. การวางแผนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
นางพญาผึง้สายพันธุ์ดี 

3. รวบรวมสายพนัธุ์นางพญาผึง้สายพันธุ์ดี
สายพนัธุ์ละ 10 รัง 

4. ด าเนินการทดสอบพนัธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะ
ที่ต้องการและเพาะเลีย้งขยายพนัธุ์
นางพญาผึง้สายพันธุ์ดีอยา่งน้อย 2 สาย
พันธุ์ และจดัท าพนัธุน์างพญาผึง้หลัก ใช้
อย่างน้อยสายพันธุล์ะ 10 แม่พันธุ์ (ตัว) 

5. กระจายนางพญาสายพันธุ์ดสีู่เกษตรกร 
โดยสนบัสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
รับผิดชอบ 

6. ประเมินความพงึพอใจของเกษตรกรที่มี
ต่อนาวงพญาผึ้งสายพันธุ์ดี 

7. รายงานผลการด าเนนิงานต่อกรมส่งเสริม
การเกษตร 

วิธีการด าเนินงาน 
แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยในด้านการผลิตผึ้ง
นางพญาสายพันธุ์ดี จึงได้ด าเนินการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี ้
   1. ได้รวบรวมนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี
จากในพื้นที่ 
   2. คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์นางพญา
ผึ้งสายพันธุ์ดี เพาะขยายนางพญาผึ้งสาย
พันธุ์ดีที่ผ่านการคัดเลือกและปรับปรงุ
พันธุส์นับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ 
 

นวัตกรรม/ เทคโนโลยีท่ีน ามาปรับใช ้
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สามารถคดัเลอืกและปรบัปรุง
พนัธุน์างพญาสายพนัธุด์ ีไม่
น้อยกว่า 2 สายพนัธุ ์และ
กระจายพนัธุน์างพญาผึง้สาย
พนัธุด์ ีจ านวน 50 ตวั ใหแ้ก่
เกษตรกรจ านวน 50 ราย 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การศึกษาระบบการผลิต:  
 
ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้มีการ
ผสมผึ้งนางพญาสายพนัธุ์ดี เพื่อ
ทดแทนนางพญาผึ้งสายพนัธุ์เดิม 
เพื่อเริ่มผลผลิตทางการเกษตร 
และเพิ่มผลิตภัณฑ์ผึ้ง เช่น
น้ าหวานและเกสร 
 
การประชาสัมพันธ์ 
     ด าเนินการโดยศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดชุมพร (ผึ้ง) ผ่านทาง
เว็บไซต์ 
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์
ความรู้ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
 
โดยเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏบิัติ 

แผนการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการด าเนินงาน   พ.ค.55 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์        มิ.ย.55 
3. เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน  
                            ก.ค. – ก.ย. 55 
4. สรุปรายงานผล              ก.ย. 55  
5. เผยแพร่นวัตกรรมสู่เกษตรกร           
              ต.ค..55 
 

ภาพที่ 14 Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
             การเกษตร จังหวัดชุมพร (ผึ้ง) 
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   4.2.15 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญ (ที่มาความจ าเป็น) 

ตราสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑน์้ าผึ้งที่สรา้งความ
เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 

การออกแบบ : ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์
อย่างน้อย 3 แบบ และบรรจภุัณฑ์น้ าผึ้งอย่างน้อย 2 
รูปแบบ ในลักษณะที่เป็นแบบกลางที่กรมส่งเสริม
การเกษตรสามารถน าไปใช้เป็นสญัลักษณ์ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
 
การคัดเลือก : การจัดเวทีประชาพิจารณส์ัญลักษณ์
และบรรจุภณัฑ์น้ าผึ้ง ครั้งที่ 1 ในระดับศูนย์ (ผึ้ง) ง 5 
ศูนย์ ส่วนกลาง และเกษตรกรรายย่อย โดยการ
ออกแบบประเมินและคดัเลือกแบบตราสัญลักษณ์ 1 
แบบ และคัดเลือกแบบตรา 
 
รวบรวมผล : รวบรวมผลการคดัเลือกและปรับปรุง
แบบตามความเห็นในเวทีประชาพิจารณส์ัญลักษณื
และบรรจุภณัฑ์น้ าผึ้ง ครั้งท่ี 1 
 
 
สรุปผล : จัดพิมพ์ตราสัญลักษณ์และตัวอย่างบรรจุ
ภัณฑ์น้ าผึ้ง ท่ีผ่านการประชาพิจารณ์ให้แก่ศูนยผ์ึ้ง ท้ัง 
5 ศูนย์ ส่วนกลางเพื่อด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยในด้านการผลิตผึ้ง
นางพญาสายพันธุ์ดี จึงได้ด าเนินการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี ้
   1. ได้รวบรวมนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี
จากในพื้นที่ 
   2. คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์นางพญา
ผึ้งสายพันธุ์ดี เพาะขยายนางพญาผึ้งสาย
พันธุ์ดีที่ผ่านการคัดเลือกและปรับปรงุ
พันธุ์สนับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ 
 

นวัตกรรม/ เทคโนโลยีท่ีน ามาปรับใช ้
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สามารถคดัเลอืกและปรบัปรุง
พนัธุน์างพญาสายพนัธุด์ ีไม่
น้อยกว่า 2 สายพนัธุ ์และ
กระจายพนัธุน์างพญาผึง้สาย
พนัธุด์ ีจ านวน 50 ตวั ใหแ้ก่
เกษตรกรจ านวน 50 ราย 

การศึกษาระบบการตลาด:  
ยอด/ใบปูเล่ และปูเล่ในภาชนะ 
ผลผลติ: ยอด/ใบปูเล่ปลอดภยัจาก
สารพิษ และปูเล่ในภาชนะ 
ราคา : ราคาสูงกวา่ผกัทัว่ไป 
สถานทีจ่ าหน่าย :  
ตลาดผกั, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล  
การประชาสัมพนัธ์: ด าเนินการโดย
ศูนยฯ์ / ผา่นทางเวบ็ไซด ์
 

แผนการปฏิบัตงิาน 
1. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  มี.ค.55 
2. วางแผนการด าเนินงาน      เม.ย.55 
3. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์             พ.ค.55 
4. เก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน    พ.ค.55  
5. ด าเนินงานดา้นการตลาด    ส.ค.55  
6. สรุปรายงานผล                   ก.ย..55  
7. เผยแพร่นวตักรรมสู่            ธ.ค.55 
 

การศึกษาระบบการตลาด: การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์น้ าผ้ึง 
 
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งที่มีตรา
สัญลักษณ์รับรองคุณภาพโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร 
ราคา : ราคาที่เป็นมาตรฐานและ
ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่น 
สถานที่จ าหน่าย : ร้านจ าหน่าย
ของฝาก ห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซื้อ 
การประชาสัมพันธ์ : ด าเนินการ
โดยศูนย/์ผ่านทางเว็บไซต์ 
 

การขยายผล/ เผยแพร่ องค์
ความรู้ สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  
 
โดยเป็นจุดรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑน์้ าผึ้งที่มีคุณภาพของ
เกษตรกร 

แผนการปฏิบัติงาน 
8. รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  ม.ค. 55 
9. วางแผนการด าเนินงาน     ก.พ. 55 
10. ออกแบบตราสญัลักษณ์   มี.ค. 55 
11. คัดเลือกตราสัญลักษณ์    มิ.ย. 55 
12. ด าเนินงานด้านการตลาด  ก.ค. 55 
13. สรุปรายงานผล              ส.ค. 55 
14. เผยแพร่วัฒนธรรมสู่เกษตรกร 
                             ก.ย. 55 

ภาพที่ 15 Flow Chart การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
             การเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 
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5. ผลการด าเนินงานการจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555 
5.1 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสมุนไพรปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน) ปลอดภัย 

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเชียงราย 
   สมุนไพรปัญจขันธ์(เจียวกู่หลาน) เป็นพืชที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และมีประโยชน์ทั้งในด้านเป็น
ยาและเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกษตรกรสามารถผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน หรือท าเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครัวเรือน ซึ่งได้รับกระแสความนิยมจากผู้รักสุขภาพเป็นจ านวนมาก และได้ชื่อว่าเป็น “สุดยอดสมุนไพรแห่งชาติ” 
  ปัญจขันธ์ มีสารส าคัญชื่อ Gypenosides เป็นสารประเภท Triterpene saponins ที่พบในโสม 
ซึ่งมีสารจ าพวก Saponin อยู่ไม่น้อยกว่า 82 ชนิด มีสารที่มีฤทธิ์หลากหลาย เช่น ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้นอน
หลับ ลดระดับไขมันในเส้นเลือด เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิด ลดระดับ
ความดันโลหิตสูง รวมทั้งลดระดับน้ าตาลในเลือด เป็นต้น แต่ปัญจขันธ์ที่มีคุณภาพดี มักมีราคาแพง (กิโลกรัมละ 
1,000 – 1,200 บาท) หาซื้อได้ยาก และเกษตรกรส่วนมากไม่เข้าใจวิธีการผลิตที่ถูกต้อง ซึ่งหากเกษตรกรมีความ
เข้าใจในวิธีการผลิตและการแปรรูปที่ในความเป็นจริง สามารถท าได้โดยง่าย และรักษาคุณภาพของปัญจขันธ์ ได้ 
เกษตรกรจะสามารถปลูกและแปรรูปได้เอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) เชียงราย จึงได้
จัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตปัญจขันธ์ปลอดภัย เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
 

ประเด็นการศึกษา 
  1. ศึกษาการเจริญเติบโตในการปลูกสมุนไพรปัญจะขันธ์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการเขตกรรม 
   2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตในการปลูกสมุนไพรปัญจขันธ์ โดยวิธีการปลูกแบบเลื้อยบนดิน 
และการปลูกแบบท าค้างให้ปัญจขันธ์เกาะตาข่าย 
  3. ตรวจสอบสารพิษตกค้าง และปริมาณความชื้นหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป 
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการแปรรูปสมุนไพรรวม โดยมีปัญจขันธ์เป็นส่วนผสมหลัก 
  5. พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนหรือเป็นอาชีพ
เสริมในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1. สามารถผลิตสมุนไพรปัญจขันธ์ ให้ปลอดภัยจากสารพิศได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการเขตกรรม 
2. การปลูกสมุนไพรปัญจขันธ์ โดยการปลูกแบบท าค้างให้ปัญจขันธ์เลื้อยตาข่าย ให้ผลผลิตสดมากกว่าปลูก

แบบเลื้อยดิน 
3. จากการทดสอบสารพิษตกค้าง และปริมาณความชื้น ในผลิตภัณฑ์ปัญจขันธ์ที่ท าการปลูกแบบท าค้าง

ให้ปัญจขันธ์โดยการเลื้อยเกาะตาข่าย และการปลูกแบบเลื้อยกับพ้ืนดิน พบว่า Not Detected และปริมาณ
ความชื้น (Moisture) หลังการแปรรูปสมุนไพรปัญจขันธ์ ร้อยละ 7 ซึ่งจัดอยู่ในข้อก าหนดมาตรฐานของส่วนเหนือ
ดินปัญจขันธ์ ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบปัญจขันธ์ท าตามหลักสากล 

4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการแปรรูปสมุนไพรรวม โดยมีปัญจขันธ์เป็นส่วนผสมหลัก เช่น 
เครื่องดื่มสมุนไพรปัญจขันธ์ผสมตะไคร้ สมุนไพรปัญจขันธ์ผสมกระเจี๊ยบ ที่สามารถใช้ในครัวเรือน หรือใช้ในโอกาส
ต่างๆได้  

5. เกษตรกรสามารถผลิตและแปรรูปสมุนไพรปัญจขันธ์ปลอดภัย โดยวิธีง่ายๆไว้บริโภคเองในครัวเรือน หรือ
ท าเป็นรายได้เสริมได้  

6. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สนใจ ผลิตสมุนไพรปัญจขันธ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน เช่น โครงการ รั้ ว
กินได้ สมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษ 
 2. การผลิตและการแปรรูปสมุนไพร มีข้อก าหนดหลายประการ จึงควรสนับสนุนงบประมาณ หรือการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการตรวจสอบสาระส าคัญเอกลักษณ์ของการผลิตสมุนไพรปลอดภัย 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป 
 
ภาพกิจกรรม 
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5.2 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมระบบการผลิตมะรุมปลอดสารพิษในเชิงการค้า 
โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเชียงใหม่ 

     
    มะรุม เป็นพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหลายชนิดเช่น ความดันโลหิตสูง โรคล าไส้อักเสบ โรค
ปอดอักเสบ และสามารถน ามาสกัดเป็นยาปฏิชีวนะ  และแต่ละส่วนของต้นมะรุมยังมีคุณสมบัติที่สามารถ  
ใช้เป็นยาชนิดต่างๆได้หลากหลาย กากของเมล็ดมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ใบสีเขียวเ ข้ม 
มีคลอโรฟิลล์และวิตามินสูง นอกจากนี้ มะรุมยังเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ต้องการ
น้ าและความชื้นในปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ดและปักช ากิ่งแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน การปลูก
และการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้สารเคมีจึงน่าจะเป็นพืชสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัย 
 

ประเด็นศึกษา 
   1.การเขตกรรมและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารเคมี เชื้อรา 
จุลินทรีย์ สิ่งปนปลอมและโลหะหนัก 
   2.เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของมะรุมระยะชิด ทุกเดือนและตัดแต่งก่ิงเพ่ือเก็บ
ผลผลิตใบมะรุม ต่อไร่ ทุก 3 เดือน  
   3. น าผลผลิตมาเพิ่มคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะรุมเช่น  ใบมะรุม  ฟักมะรุม ดอกมะรุม  
ยอดมะรุม มาแปรรูป เป็นชามะรุม 
   4.ศึกษาเรื่องการตัดแต่งก่ิงเพ่ือรักษาทรงต้นให้เตี้ย เพื่อการเก็บผลผลิตง่ายการวิธีเดิม 
   5.นวัตกรรมน้ ามะรุม น าผลิตภัณฑ์มะรุมมาเพ่ิมมูลค่ารวมกับพืชท้องถิ่นเช่นล าไยเป็นน้ ามะรุมผสม
ล าไย ชามะรุมผสมผงล าไยอบแห้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาและตลาดแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
   1. จากการท าแปลงปลูกมะรุมแบบระยะชิด คือ ระยะ 2 x 2 เมตร จ านวน 100 ต้น ในพ้ืนที่ 2 
งาน ให้น้ าด้วยระบบสปริงเกอร์ ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในอัตราที่ก าหนด พบว่า 
  มะรุม อายุ 3 เดือน ได้ผลผลิต 10 กิโลกรัม มะรุมยอดอ่อนและใบ กิโลกรัมละ 80 บาท เป็นเงิน 
800 บาท ถ้าปลูก 300 ต้นต่อไร่จะได้ผลผลิต 20 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,600 บาท 
  มะรุม อายุ 6 เดือน เก็บผลผลิตใบและยอดมะรุม 30 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,400 บาท 
  มะรุม อายุ 9 เดือน เก็บผลผลิตใบและยอดมะรุม 40 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,200 บาท 
  มะรุม อายุ 12 เดือน เก็บผลผลิตใบและยอดมะรุม 50 กิโลกรัม เป็นเงิน 4,000 บาท 200 ต้น/ไร่/
ปี ผลผลิตยอดและใบมะรุม 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
  2. ผลผลิตใบมะรุมที่ได้สามารถเพ่ิมคุณค่าได้โดยน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาใบมะรุมใบเตย ชา
ใบมะรุมใบเชียงดา น้ ามะรุมสด น้ ามะรุมผสมล าไย ใบมะรุมเทมปุระ  
 
สรุปองค์ความรู้ในการแปรรูปชามะรุมใบเตย 
ขั้นตอนการแปรรูปชามะรุมใบเตย  

1.น าใบมะรุมมาท าความสะอาดผึ่งในที่ร่มให้แห้งเพ่ือรักษาสรรพคุณและใบสีเขียว  
2.น ามาคั่วในหม้อดินเผาด้วยไฟอ่อนไล่ความชื้นแบบชาโบราณ น าใบเตยสดมาหั่นตามขวางเป็นชิ้นเล็กๆใส่

ลงไปค่ัวพร้อมกับใบมะรุมเพ่ือให้เกิดกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยเวลาชงชา  
3.ผึ่งให้เย็นและแห้งสนิทบรรจุถุงชาในภาชนะปิดสนิทและน าใส่บรรจุภัณฑ์ 
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การแปรรูปน้ ามะรุมสด 
  1. ใบและยอดมะรุม จ านวน  1กิโลกรัม3. ผ้าขาวบางส าหรับกรอง 
  2. ใบเตยสด จ านวน 10ใบ4. น้ าตาลทราย   ½ กิโลกรัม 
วิธีท า 
  น าใบมะรุมและยอดมะรุมไปลวกในน้ าเดือดแล้วน าออกทันทีหั่นให้เป็นชินเล็กๆจะท าให้ปั่นได้ง่าย  น า
ใบเตยมาหั่นตามขวางให้เล็กลง น ามาปั่นในเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนผสมน้ าต้มแล้ว 1 ลิตร น ามากรองเอาแต่
น้ า ผสมน้ าต้มที่เหลืออีก 4 ลิตร เติมน้ าตาลที่ท าเป็นน้ าเชื่อมแล้วเสิร์ฟกับน้ าแข็ง หรือบรรจุขวดแช่ตู้เย็นทันที 
 
การแปรรูปน้ ามะรุมผสมล าไย( สูตร  1 ใช้ใบมะรุมสด ) 
  1. ใบและยอดมะรุม จ านวน  1กิโลกรัม 
  2.ใบเตยสด จ านวน 10ใบ 
  3.ผ้าขาวบางส าหรับห่อใบมะรุมต้ม 
  4.ล าไยอบแห้ง   ½ กิโลกรัม 
วิธีท า 
  น าใบมะรุมและยอดมะรุมห่อด้วยผ้าขาวบาง ไปต้มในน้ าเดือดแล้วน าล าไยอบแห้งและใบเตยลงไปต้มจน
เดือดผสมน้ า 5 ลิตร น ามากรองเอาแต่น้ า ผสมน้ าต้มที่เหลืออีก 4 ลิตร จะได้กินหอมและรสหวานจากล าไย เหมาะ
ส าหรับเครื่องดื่มสุขภาพ ถ้าชอบหวานเติมน้ าตาลที่ท าเป็นน้ าเชื่อมแล้ว เสิร์ฟกับน้ าแข็ง หรือบรรจุขวดแช่ตู้เย็นทันที 
 
การแปรรูปน้ ามะรุมผสมล าไย( สูตร  2 ใช้ชาใบมะรุมหรือ ประมาณ10 ชองเล็ก  ) 

1. ชาใบมะรุม จ านวน  1ขีด 
2.ผ้าขาวบางส าหรับห่อชาใบมะรุม 
3.ล าไยอบแห้ง   ½ กิโลกรัม 

วิธีท า1.น าชาใบมะรุมห่อด้วยผ้าขาวบาง ไปต้มในน้ าเดือดแล้วน าล าไยอบแห้งลงไปต้มจนเดือดผสมน้ า 5 ลิตร น ามา
กรองเอาแต่น้ า ผสมน้ าต้มที่เหลืออีก 4 ลิตรจะได้กินหอมและรสหวานจากล าไย เหมาะส าหรับเครื่องดื่มสุขภาพ ถ้า
ชอบหวานเติมน้ าตาลที่ท าเป็นน้ าเชื่อมแล้ว เสิรฟ์กับน้ าแข็ง หรือบรรจุขวดแช่ตู้เย็นทันที 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการทดสอบการปลูกมะรุมในสภาพแวดล้อมต่างๆกัน เพื่อศึกษาการเพิ่มของปริมาณผลผลิต 
  2. นอกจากการน าไปแปรรูปเป็นชาแล้ว ควรมีการศึกษาในเรื่องการเพ่ิมมูลค่าของมะรุมในรูปแบบอ่ืนๆด้วย 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
 3. ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการปลูก และการแปรรูปมะรุมแก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ต่อไป 
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ภาพกิจกรรม 
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5.3 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าไม้ไผ่เพ่ือการค้า 
โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดน่าน 

 
    ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญทางจังหวัดในภาคเหนือ ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น โรงงาน
ตะเกียบ เลี้ยงหอยทะเล ฯลฯ ที่ส าคัญป่าไผ่เป็นเขื่อนธรรมชาติที่รักษาแหล่งต้นน้ าเป็นอย่างดี การส่งเสริมการปลูก
ไผ่และรักษาป่าไผ่ไว้ไม่ให้ถูกท าลาย จ าเป็นต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไผ่ 
 

ประเด็นศึกษา 
   ศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่ โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 

สรุปผลการศึกษา 
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้จากวิทยากร ดังนี้ 

                     -  การคัดเลือกไม้เพ่ือน าไปแช่น้ ายาเคมี 
                     -  การใช้เครื่องมือด้านช่าง 

                      - การฝึกปฏิบัติ 
                           -  การท าศาลาที่พักผ่อน 
                           -  การท าชุดรับแขก 
                           -  การท าตู้ , เตียง 
                           -  การสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่  

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติประกอบเป็นอาชีพได้ 
    - ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปขยายผลถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ 
    - เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตไผ่ได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
   ควรส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อน าผลผลิตไผ่มาเพิ่มมูลค่าและช่วยลดพ้ืนที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
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5.4 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมระบบการผลิตหญ้าหวานปลอดภัยและครบวงจร 
โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเลย 

  

  หญ้าหวาน มีคุณสมบัติเด่นคือ ส่วนของใบให้ความหวานมากกว่าน้ าตาลทราย 10 - 15 เท่า  
แต่ความหวานนี้ไม่ก่อให้เกิดพลังงานสะสมแก่ร่างกาย ไม่ท าให้อ้วน  จึงสามารถใช้แทนน้ าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และไขมันในเลือดสูงที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  นอกจากนี้ยังมีสารสกัดที่เกิดจากหญ้าหวาน ชื่อว่า สตีวิโอไซต์ (stevioside) 
เป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่า 200-300 เท่าของน้ าตาลทราย ด้วยความพิเศษนี้  หญ้าหวานจึงเป็นพืชที่ได้รับ
ความสนใจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การปลูกหญ้าหวาน ให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มการปลูกไปจนถึง
กระบวนการแปรรูป จะท าให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัย สร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค  
 

ประเด็นศึกษา 
  การพัฒนาแปลงทดสอบการผลิตหญ้าหวานปลอดภัยและแปรรูปได้อย่างครบวงจร ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกร  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
    1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)  มีแปลงเรียนรู้ ฝึกอาชีพ  
ให้บริการ  และเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตสมุนไพร (หญ้าหวาน) ปลอดภัยอย่างครบวงจร ให้แก่เกษตรกรได้อย่าง
ต่อเนื่องและแท้จริง  จ านวน  1  แปลง 
  2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) สามารถผลิตหญ้าหวานซึ่งเป็น
สมุนไพรที่ใช้ได้ดีในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเส้นเลือด ให้มีความปลอดภัย ผู้บริโภคม่ันใจ 
  3. เกษตรกรผู้สนใจในด้านการผลิตหญ้าหวานครบวงจรจากจังหวัดหนองบัวล าภู, จังหวัดสกลนคร 
และจังหวัดเลย  ได้เข้ามาศึกษาดูงานในแปลงนวัตกรรมการผลิตสมุนไพร (หญ้าหวาน) ปลอดภัยและครบวงจร  
จ านวน  200  คน  ซึ่งเกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 
  4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) จัดฝึกอบรมการผลิตและ 
แปรรูปสมุนไพรให้กับเกษตรกร อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  จ านวน  1  ครั้ง  ระยะเวลาการฝึกอบรม  2  วัน  มี
เกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  100  คน  หลังจากฝึกอบรมมีการสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าหวานให้กับ
เกษตรกร คนละ 5 ต้น เพ่ือน าไปปลูกไว้ที่บ้านเพ่ือผลิตเป็นหญ้าหวานปลอดภัย ส าหรับใช้ประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพ  และแปรรูปหญ้าหวานจ าหน่าย เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการแปรรูปหญ้าหวาน ควรฉีดน้ าล้างฝุ่นออกแล้วค่อยตัดกิ่งเอาไปแปรรูป  ถ้าหากตัดกิ่งแล้ว
น าไปล้างน้ าจะท าให้คุณภาพ ความหวานลดลง 

2. รูดใบออกจากกิ่งก้าน  แล้วน าใบไปตากแดด  2 - 3  วัน  หรืออบจนแห้ง เพราะถ้าไม่รูดใบออก 
จากก่ิงก้านก่อนน าไปตากแดดจะท าให้ใบไม่สวย เมื่อแห้งดีแล้วจึงเก็บใส่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ 
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5.5 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมระบบการเพาะเลี้ยงคาร์เวียร์เมืองไทย (ผ า/ไข่น้ า) ในท่อ 
     ซีเมนต์   โดย ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดนครราชสีมา 
 

   ผ า หรือไข่น้ า จัดเป็นผักพ้ืนบ้านที่ชาวชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใช้เป็น
อาหาร มีรสมัน มีโปรตีนสูงมากถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักแห้ง  ซึ่งสูงกว่าไข่และเนื้อ แต่ปริมาณโปรตีนจะไม่
สม่ าเสมอขึ้นกับแหล่งที่อยู่ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในไข่ผ า 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 8 กิโลแคลอรี 
ประกอบด้วย เส้นใย 0.3 กรัม แคลเซียม 59 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม เหล็ก 6.6 มิลลิกรัม และยังมี
วิตามินเอ  บีหนึ่ง บีสอง วิตามินซี  ไนอาซิน และมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นหลายชนิด และมีเบต้าแคโรทีนสูงมาก  
คลอโรฟิลล์ในผ า เป็นสารสีเขียวที่พบในพืช โครงสร้างมีลักษณะ คล้ายฮีม (heme) ที่อยู่ในฮีโมโกลบิน 
(hemoglobin) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในเลือด มีรายงานการวิจัยถึงฤทธิ์ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  รักษาอาการท้องผูก  
ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ  ช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีสภาวะเครียด หรือร่างกายมีความเป็นกรดจาก
อาหารและช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็นโรคโลหิตจาง จึงจัดได้ว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง ควรส่งเสริมให้มีการผลติ
และบริโภคมากยิ่งขึ้น  

  ผ า ในปัจจุบันเริ่มหายากในสภาพธรรมชาติ  และผู้บริโภคไม่กล้ารับประทานด้วยเกรงว่าผ าที่ได้
จากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่สะอาด  เนื่องจากน้ าในธรรมชาติมีความสกปรกเน่าเสียเพ่ิมขึ้น อาจมีสารพิษ สารเคมี
ตกค้าง เชื้อโรคหรือไข่พยาธิปนเปื้อน แม้จะมีการเพาะเลี้ยงกันบ้างแต่ก็ยังมีปริมาณน้อย  การทดลองระบบเลี้ยงที่
เน้นความสะอาดปลอดภัย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคผ าซึ่งมีคุณค่าทาง
อาหารสูงให้มากยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นศึกษา 
   ศึกษาระบบเลี้ยงไข่น้ า/ผ า ที่เหมาะสม ในการผลิตอย่างปลอดภัย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
   จากการทดสอบระบบการเพาะเลี้ยงไข่น้ า/ผ า ในท่อซีเมนต์ โดยเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารละลายธาตุอาหารส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เห็นได้ว่า ทั้ง 2 วิธีสามารถเพาะเลี้ยงไข่น้ า/ผ าได้  
แต่การใช้ปุ๋ยชีวภาพอาจได้ผลผลิตที่ไม่สะอาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพที่ใช้  ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) จึงแนะน าการเพาะเลี้ยงไข่น้ า/ผ า อย่างปลอดภัยส าหรับ
บริโภคด้วยการใช้สารละลายธาตุอาหารส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  และอาจเลี้ยงด้วยปุ๋ยชีวภาพในกรณี  
ที่เกษตรกรมีปุ๋ยอยู่แล้ว  แต่ผลผลิตที่ได้ให้น าไปใช้เป็นอาหารสัตว์เช่น ไก่ เป็ด และปลากินพืชต่าง ๆ   
 

ข้อเสนอแนะ 
   1.  ควรมีการศึกษาทดสอบซ้ าเพ่ือหาระยะเวลาต่ออัตราการให้ปุ๋ย ว่าการให้สารละลายธาตุอาหาร
ในอัตราส่วนต่าง ๆ 1 ครั้ง สามารถเลี้ยงไข่น้ า/ผ าได้เป็นเวลานานเท่าไหร่ ควรเติมปุ๋ยครั้งต่อไปเมื่อผ าอายุเท่าไหร่  
ให้สามารถค านวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้ 
  2. ควรมีการศึกษาทดสอบระบบการเพาะเลี้ยงด้วยปุ๋ยชนิดอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
  3. ควรวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคระดับใด   
  4. ควรศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บผลผลิตไข่น้ า/ผ า  ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  5. ควรศึกษาการแปรรูปให้ผ ามีความน่ารับประทานมากข้ึน 
  6. ควรส่งเสริมให้ไข่น้ า/ผ า เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยส่งเสริมให้เป็นอาหารทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ 
  7. ควรศึกษาการผสมสายพันธุ์ของผ าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีการเติบโตเร็ว 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 

           โรงเรือนเพาะเลี้ยงไข่น้ า/ผ า                                              การเจริญเติบโตของไข่น้ า/ผ า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                การเก็บผลผลิตไข่น้ า/ผ า                                         ผลผลิตไข่น้ า/ผ า ที่มีความสะอาด  
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5.6 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตขม้ินขาวนอกฤดูในเชิงพาณิชย์ 
     โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดยโสธร 

 
  ขม้ินขาวเป็นสมุนไพรที่มีความต้องการของตลาด แต่มีข้อจ ากัด มีการพักตัว ไม่สามารถให้ผลผลิต
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ประเด็นศึกษา 

การทดสอบการลดระยะการพักตัวของขมิ้นขาว โดยเปรียบเทียบ  2 วิธี คือ  
   1. เก็บพันธุ์ขม้ินขาวในตู้เย็นนาน 7 วัน น าออกมาตากแดด 5-7 วัน แช่สารกระตุ้นการเจริญเติบโต 
1 ชั่วโมงจึงน ามาปลูก 
   2. เก็บพันธุ์ขมิ้นขาวที่ตากแดด 5-7 วัน แล้วน าเก็บใส่ตู้เย็น 7 วัน แช่สารกระตุ้นการเติบโต 
จึงน าไปปลูก 
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
  จากการทดสอบการร่นระยะการพักตัวของขมิ้นขาว โดยเปรียบเทียบการทดสอบ 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 น าขมิ้นขาวแช่ตู้เย็น อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน แล้วน ามาตากแดดกลางแจ้งนาน 3 วัน 
และรูปแบบที่ 2 คือ น าขม้ินขาวตากแดด 3 วัน แล้วจึงน าเข้าตู้เย็น อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน ผลคือ 
ในช่วงระยะเวลา 5 เดือน รูปแบบที่ 2 มีอัตราการงอกดีกว่ารูปแบบที่ 1 และให้จ านวนหน่อที่แตกออกมาได้มากกว่า  

 ผลการทดสอบผลผลิตขมิ้นขาว จากการด าเนินการจัดท าแปลงทดสอบผลผลิต ในระยะเวลา 8 
เดือน สามารถทราบถึงปริมาณผลผลิตของแปลงที่ ๒ คือแปลงที่ใส่ปุ๋ยคอก  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม/ไร่  ให้ผลผลิต
ประมาณ  ๑๘,๕๖๐ กิโลกรัม/ ไร่ รองลงมาคือแปลงที่ ๓ คือแปลงที่ใส่ปุ๋ยคอกผสมแกลบด า  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม/ไร่  
ให้ผลผลิตประมาณ  ๑๖,๘๐๐ กิโลกรัม/ไร่ และแปลงที่ ๕  ให้ผลผลิตต่ าที่สุด คือใส่ปุ๋ยคอกผสมกรดซิลิคอน 
๑,๐๐๐  กิโลกรัม/ไร่  ให้ผลผลิตประมาณ ๑๑,๖๘๐ กิโลกรัม/ไร่  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาทดสอบการเพ่ิมผลผลิตและการร่นระยะเวลาของขมิ้นขาว ในอัตราส่วนต่างๆ นั้น 
เป็นการสุ่มตัวอย่าง  ในพ้ืนที่  1  ตารางเมตร  เพ่ือท าการเก็บข้อมูล ดังนั้น เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่จะท าการศึกษา
และท าการเพาะปลูกขมิ้นขาวควรจะมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลกระทบตามไปด้วย   2. ควรจะ
มีการศึกษาทดสอบซ้ าโดยการแช่ตู้เย็นให้นานขึ้นจนกว่าจะมีการแตกตาหรือแตกหน่อแล้วนับจ านวนวันเสร็จแล้ว
บันทึกผล 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิตแช่ตู้เย็นอุณหภูมิช่องผักนาน ๗ วัน                       ตากแดดกลางแจ้ง นาน ๓ วัน อุณหภูมิที่วัดได้  
    (อุณหภูมิวัดได้ ๘ – ๑๐ ๐c )                     (เวลา ๑๒.๓๐ น.) ๓๒ – ๔๓ ๐c  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ผลผลิตตากแดดกลางแจ้ง ๓ วัน                                  เข้าตู้เย็นอุณหภูมิช่องผัก นาน ๗ วัน  
         (อุณหภูมิวัดได้ ๓๐ – ๓๘๐c )                                         (อุณหภูมิวัดได้ ๗ - ๑๐๐c ) 
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5.7 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตเห็ดด้วยกากสมุนไพร 
     โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 

    
  ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ด มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งผลิตส่วนใหญ่ผลิตทาง
ภาคใต้ ต้องเสียค่าขนส่ง การเพาะเห็ดเกษตรกรนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ท าให้ต้นทุนในการผลิตเห็ดสูงตามไปด้วย 
  เพ่ือเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนในการผลิตเห็ดถุง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืช
สวน) จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ท าการทดสอบเปรียบเทียบการใช้กากสมุนไพรของบริษัทคั้นก่ีน้ าเต้าทอง จ ากัด มา
ทดสอบเปรียบเทียบในสัดส่วนต่างๆ  โดยน าวัสดุเหลือใช้จากกากสมุนไพรของ  บริษัทคั้นกี่น้ าเต้าทอง จ ากัด 
นอกจากจะเป็นการลดตนทุนแล้วยังเป็นการลดขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลที่ได้จะน าไปเผยแพร่เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและเป็นแนวทางการใช้วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอ่ืนต่อไป 
 
ประเด็นศึกษา 
   ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้กากสมุนไพรทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราและต้นทุน 
ที่เปลี่ยนแปลงตามการใช้วัสดุในอัตราต่างๆ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
    1. การเปรียบเทียบอัตราส่วนการใช้กากสมุนไพรในการทดแทนข้ีเลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตเห็ด
ถุง  อัตราส่วน 100 % มีต้นทุนต่อ 1 ชุด (150 ถุง) เท่ากับ 702 บาท ได้ผลผลิต 13.58 กิโลกรัม จ าหน่ายได้
กิโลกรัมละ 60 บาท  ได้เงินเท่ากับ  14.80 บาท มีก าไร 112.8 บาท 
   2. การเปรียบเทียบอัตราส่วนการใช้กากสมุนไพรทดแทนข้ีเลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตเห็ดถุง 
อัตราส่วน 70% มีต้นทุนต่อ 1 ชุด (150 ถุง) เท่ากับ 722.25 บาท ให้ผลผลิต 19.59 กิโลกรัม จ าหน่ายได้ กิโลกรัม
ละ 60 บาท ได้เงินเท่ากับ 1,175.40 บาท มีก าไร 453.15 บาท 
   3. การเปรียบเทียบอัตราส่วนการใช้กากสมุนไพรทดแทนข้ีเลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตเห็ดถุง 
อัตราส่วน 30% มีต้นทุนต่อ 1 ชุด (150 ถุง) เท่ากับ 722.25 บาท ได้ผลผลิต 18.48 กิโลกรัม จ าหน่ายได้กิโลกรัมละ 
60 บาท ได้เงินเท่ากับ 1,108.80 บาท มีก าไร 386.55 บาท 
   4. การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราอัตราส่วน 100% มีต้นทุนต่อ 1 ชุด (150 ถุง) เท่ากับ 769.50 บาท ได้
ผลผลิต 14.80 กิโลกรัม จ าหน่าย กิโลกรัมละ 60 บาท ได้เงินเท่ากับ 888 บาท  มีก าไร  118.50 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากสมุนไพรทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา สามารถน าไปแนะน าให้เป็น
ทางเลือกส าหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจ ซึ่งอยู่บริเวณปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกาก
สมุนไพรโรงงาน บริษัท คั้นกี่น้ าเต้าทอง จ ากัด บริษัทตั้งอยู่ที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
   ส าหรับพื้นที่ไกลจะท าให้ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากค่าขนส่งกากสมุนไพรควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้ชนิดอื่น เพื่อน ามาทดแทนการใช้ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิต            
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5.8 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมระบบการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล  โดย ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ช่วงฤดูแล้งราคาพืชผลทางการเกษตรจะมีราคาค่อนข้างสูง 

โดยเฉพาะพืชผัก พืชสวน เนื่องจากผลผลิตมีน้อยในระยะนั้น มะนาวก็เป็นพืชอีกชนิดที่มีราคมแพงในช่วงฤดูแล้ง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตได้ซึ่งมีผลจากหลายสาเหตุ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(พืชสวน) จงึเห็นว่าการศึกษาระบบการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์สามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้ 

 
ประเด็นศึกษา 

 1. ศึกษาระบบการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ 
 2. ศึกษาการเปรียบเทียบพันธุ์มะนาวในการผลิตมะนาวนอกฤดู 

 
สรุปผลการศึกษา 

  1. จากการเปรียบเทียบในการบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูปรากฏว่าพันธุ์มะนาวที่สามารถบังคับ
ให้ติดผลดี คือ พันธุ์แป้นพิจิตร1 

2. การต้านทานโรคแคงเกอร์ พันธุ์แป้นพิจิตร1 สามารถต้านทานได้ดีปานกลาง 

3. จ านวนการออกผลต่อช่อ พันธุ์แป้นพิจิตร1 ให้ผลดกกว่าพันธุ์อื่นๆ แต่เท่ากับพันธุ์ดกพิเศษ 

ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 
ภาพกิจกรรม 
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5.9 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้ 
     โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดระยอง 
 
  ภาคตะวันออกปลูกไม้ผล ไม้ผลและยางพาราเป็นส่วนใหญ่ หลังการเก็บผลผลิตแล้วจ าเป็นต้องมี

การตัดแต่งและยังมี กิ่งยางพาราที่แห้งแล้วหักลงมาหรือผลอ่อนที่ได้จากการตัดแต่งเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และยัง
มีเปลือกผลไม้บางชนิดที่สามารถ น ามาท าเผาเป็นถ่าน  และยังมีผลพลอยได้จากการเผาถ่าน คือการกลั่นควันเป็น
น้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้ไล่แมลงและก าจัดเชื้อรา เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 
ประเด็นศึกษา 

1. การพัฒนาเตาเผาถ่าน ให้มีประสิทธิภาพสูง และต้นทุนการผลิตต่ า 
2 การส่งเสริมเกษตรกรให้น ากิ่งไม้จากการตัดแต่งมาท าการเผาถ่านและ ผลิตน้ าส้มควันไม้เพ่ือลดการใช้

สารเคมี และจ าหน่ายเมื่อเหลือใช้ 
 
สรุปผลการด าเนินการ 

1. ได้พัฒนาเตารูปแบบใหม่ ที่ใช้งานง่ายสะดวกและประหยัดต้นทุน 
2. เผยแพร่องค์ความรู้สู่เกษตร และ เกษตรกรให้ความสนใจและน าไปท าท่ีบ้านอย่างได้ผล 
3. เตาที่พัฒนาแล้วเป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่มีความพร้อม ทั้งพ้ืนที่ แรงงาน และใจรักในงานเกษตร 

 
ข้อเสนอแนะ 

ž  1.แนะน าเกษตรกรให้เผาเศษไม้ที่ได้จากการตัดแต่ง 
2.ไม่แนะน าให้ตัดโค่นต้นไม้มาเผาถ่าน 
3.เกษตรกรที่เผาถ่านอยู่แล้วแนะน าให้กลั่นน้ าส้มควันไม้ 

ภาพกิจกรรม 
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5.10 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตเห็ดด้วยการใช้กากเมล็ดในปาล์ม 
       น้ ามันทดแทนร าข้าวในการเพาะเห็ดถุง  โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)          
       จังหวัดกระบี่ 
 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเป็นการเพาะที่เลียนแบบธรรมชาติ และมีการพัฒนาการเพาะเห็ด
มากมายหลากหลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม โดยมีวัสดุหลักที่ใช้เพาะคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเพาะ
เห็ดถุงในพลาสติกเป็นการผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี เพราะเห็ดเป็นแหล่งโปรตีนและสามารถ
น าไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยประเทศไทยสามารถผลิตเห็ดได้มากถึงปีละ 
30,000 ตัน เป็นมูลค่ากว่า 1,580 ล้านบาท การเพาะเห็ดจึงจัดได้ว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เริ่มประกอบอาชีพการเพาะเห็ด ไม่ใช่ผู้ผลิตหัวเชื้อ
เห็ดเอง จึงจ าเป็นต้องซื้อหัวเชื้อมาใช้ในการเพาะแต่ละรุ่น แต่ถ้าหากได้รับความรู้ในเรื่องการท าหัวเชื้อและ
สามารถผลิตเองได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งโดยปกติแล้วการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก มักใช้ร าข้าว
ละเอียดเป็นส่วนผสมหลักในการท าก้อนเชื้อเห็ด เนื่องจากร าข้าวเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของเส้นใย แต่
ในปัจจุบันราคาของร าข้าวละเอียดค่อนข้างสูง ท าให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัด
กระบี่ ได้ศึกษาถึงการใช้กากเมล็ดในปาล์มน้ ามันที่มาใช้ในการทดแทนร าข้าวเพ่ือเป็นอาหารเสริมของการเพาะ
เห็ด และเพ่ือลดต้นทุนให้กับเกษตรกร 

 
ประเด็นศึกษา 
   1. ศึกษากากเมล็ดในปาล์มน้ ามันที่สกัดน้ ามันออกแล้วมาใช้ทดแทนร าข้าวเพื่อเป็นอาหารเสริมของ
การเพาะเห็ดถุง 

  2. ศึกษาผลผลิตของเห็ดนางรมในแต่ละตัวอย่างในการท าการทดลอง 
 

สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาส่วนผสมก้อนที่ใช้เป็นอาหารการเพาะเห็ดถุง โดยใช้กากเมล็ดในน ามันปาล์มเป็น
ส่วนผสม สามารถลดปริมาณร าข้าวลงได้ แต่ไม่สามารถทดแทนร าข้าวได้ทั้งหมด และส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด คือ 
ร าข้าว 3 กิโลกรัม ต่อกากในเมล็ดน้ ามัน 3 กิโลกรัม (ตัวอย่างที่ 2) ท าก้อนเชื้อเห็ดได้ประมาณ 150 ก้อน  
เมื่อเปรียบเทียบก าไรที่ได้ พบว่า ตัวอย่างที่ 2 ให้ก าไรมากกว่าตัวอย่างที่ 1 (control) 165.40 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 
  การเก็บผลการทดลองเห็ดนางรมในส่วนการวางก้อนเชื้อควรท าเป็นบล็อคในการวางก้อนเชื้อเพ่ือ
ความสะดวก ในการเก็บผลการทดลองเพ่ือป้องกันการหล่นทับของก้อนเชื้อและควรท าการทดลองซ้ าอีกประมาณ 2-
3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และเห็นชัดเจน 
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5.11 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะกับปูเล่เพ่ือการบริโภค   
โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

    
  ปูเล่ เป็นพืชที่มีลักษณะเด่นที่น่าจะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนที่มีพ้ืนที่
จ ากัด รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักพ้ืนบ้านเชิงการค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคพืชผักที่มี
คุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) สุราษฎร์ธานี จึงได้
ท าการศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกปูเล่เพื่อการบริโภค 
 
ประเด็นศึกษา 
    1. ศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกปูเล่ 
      2. น าผลการทดสอบไปส่งเสริมการปลูกปูเล่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและปลูกเชิงการค้า 
      3. เพ่ือใช้เป็นแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจที่มาทัศนศึกษาดูงานภายในศูนย์ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

  การศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะกับการปลูกปูเล่เพ่ือการบริโภค โดยการปลูกปูเล่ในวัสดุปลูก จ านวน 7 
สิ่ง ผลการด าเนินงานพบว่า จากข้อมูลการเจริญเติบโตหลังจากปลูก 3 เดือน โดยเก็บข้อมูล จ านวน  
3 ครั้ง พบว่า ทุกลักษณะการเจริญเติบโตมีความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่งทดลองในทุกอายุของการบันทึกผล 
วัสดุปลูกปูเล่ที่ปลูกในสิ่งทดลองที่ 4, 6 และ 2 ตามล าดับ เป็นระยะที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับการปลูกปูเล่เพื่อ
การบริโภค 

 
ข้อเสนอแนะ 
        1. วัสดุที่ใช้ทดสอบควรใช้วัสดุในพ้ืนที่ที่จัดหาง่ายและมีปริมาณพอ 

  2. ควรเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ส าหรับการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและต้นทุน
การผลิตต่ า 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงที่ ๑  กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร                                  โรงที่ ๒ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  
ทดสอบวัสดุปลูกในภาชนะ (กระถาง)                                            ทดสอบวัสดุปลูกในร่อง 
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โรงเรือนเก็บข้อมูลทดสอบในกระถาง โรงเรือนปลูกในร่องเป็นแปลงแม่พันธุ์ปูเล่ 

ระบบน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ (หวัผีเสื้อ) การเก็บข้อมูล 
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  5.12 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตผักน้ าเบตงโดยระบบไฮโดรโปรนิค  โดย ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดยะลา 
 
  ผักน้ า (watercress) เป็นพืชที่ปลูกๆได้ดีในน้ าที่เป็นดินทรายล าต้นอวบน้ าเลื้อยคล้ายผักบุ้ง ใบเล็ก 
ใช้ส่วนยอดในการบริโภค มักขึ้นในพ้ืนที่ที่มีอากาศเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส มีน้ าไหลผ่านตลอดเวลา 
และเป็นน้ าที่ไหลมาจากภูเขา ใสและเย็น ไม่มีสนิม โดยเฉพาะน้ าที่ไหลจากซอกหิน  
  ในประเทศไทยปลูกที่ภาคเหนือในพ้ืนที่โครงการหลวง เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร พบว่าให้ผลผลิต
คุณภาพดี สามารถให้ผลผลิตตลอดปี และมีความต้องการของตลาดสูง ส าหรับภาคใต้ปลูกที่บ้านปิยะมิตร ต าบล
เนอะแมเราะ และอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเล 800 เมตร มีเนื้อที่ปลูก
ประมาณ 50 ไร่ ปัจจุบันได้พัฒนาปลูกเป็นการค้า ท าให้มีการบริโภคกันแพร่หลายมากขึ้น แต่พ้ืนที่การผลิตมีจ ากัด
เพียงในจังหวัดยะลาเท่านั้น ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งจ าหน่ายในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง แต่ความต้องการในการบริโภค
เริ่มมากขึ้น ท าให้ต้องมีการน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (พืชสวน) จังหวัด
ยะลา จึงได้ท าการผลิตผักน้ าโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน เพ่ือดูความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการ
เจริญเติบโต และให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
 
ประเด็นศึกษา 
  1. ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผักน้ าโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน 
  2. ศึกษาสภาพการเจริญเติบโตในสภาวะการปลูกพืชไร้ดิน 
   
สรุปผลการศึกษา   
  ข้อมูลการเจริญเติบโต 
  1. เปอร์เซ็นต์ต้นที่รอดตายเมื่ออายุ 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 94  
  2. ความยาวของต้น หลังย้ายปลูก 30 วัน เฉลี่ย 36.25 ซม. 
  3. จ านวนข้อที่เพ่ิมข้ึนหลังย้ายปลูก 30 วัน เฉลี่ย 11.56 
  4. จ านวนยอดแขนงที่แตกเพ่ิมข้ึนหลังย้ายปลูก 30 วัน เฉลี่ย 7.12  
  ข้อมูลสภาพแวดล้อม  
  1. อุณหภูมิโรงเรือนประมาณ 29 องศาเซลเซียส 
  2. ความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน เฉลี่ย 84 
  3. อุณหภูมิของสารละลายในรางปลูก เฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส 
  4. การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ของสารละลายในรางปลูก มีแนวโน้มเป็นด่างมากขึ้นเรื่อยๆไม่
สม่ าเสมอ 
  5. การเปลี่ยนแปลงของค่า EC ของสารละลายในรางปลูก จะลดลงเรื่อยๆ ค่าท่ีลดลงไม่สม่ าเสมอ 
  ปริมาณการใช้ปุ๋ย 
  สารละลายจะเจือจางลดลงเรื่อยๆ ในสัปดาห์ที่ 1-3 อายุ 30 วัน เติมสารละลาย A อัตรา 50 
มิลลิลิตร ต่อน้ า 10 ลิตร และสารละลาย B อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 10 ลิตร 
 
ข้อเสนอแนะ 
  การด าเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง 
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5.13 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการปรับปรุงผึ้งนางพญาสายพันธุ์ดี  โดย ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
   ผึ้งเป็นแมลงที่มีก าเนิดและพฤตกิรรมในการด ารงชีวิตที่มีลักษณะพิเศษกว่าแมลงหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ 
เป็นลักษณะเฉพาะตัว อาทิเช่น ผึ้งเพศผู้เกิดจากไข่ที่ไมไ่ด้รับการผสมน้ าเชื้อ ท าให้มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว สว่นผึง้เพศเมีย
เกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมน้ าเชือ้ที่มีโครโมโซม 2 ชุด และพฤตกิรรมในการผสมพันธุ์ของผึ้งจะมีลักษณะเฉพาะ กลา่วคือ ผึ้ง
ตัวผู้จะผสมพันธุ์กับนางพญาผึ้งบนอากาศที่มีความสงู 10-15 เมตร โดยนางพญา 1 ตัวจะผสมพันธุ์กับผึง้ตัวผู้ 10-15 ตัว 
และจะเก็บน้ าเชื้อไว้ในถุงเก็บน้ าเชื้อ  ซึ่งในชั่วชีวิตของนางพญาผึ้งจะผสมพนัธุ์เพียงครั้งเดียว ซึ่งเรียกว่าการผสมพันธุ์ใน
ระบบเปิด จงึยากต่อการก าหนดพ่อ-แม่พันธุ์ในการผสมเพื่อปรบัปรุงพนัธุ ์
  การผสมพันธุ์ในระบบเปิดของผึง้ส่งผลให้เกิดปัญหาการผสมพนัธุ์แบบเลือดชิด ท าให้เกิดปัญหาในการ
เลี้ยงผึ้ง คือนางพญามปีระสทิธภิาพในการวางไข่และการควบคมุรังลดลง ประชากรผึ้งมีขนาดเล็กลง อ่อนแอต่อศัตรูผึ้ง เก็บ
น้ าหวานไดน้้อย ดังนัน้ ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) จึงได้คิดค้นวิธีการและเทคนิคในการ
ปรับปรุงพนัธุ์และผลิตนางพญาสายพนัธุ์ดี โดยการประยุกต์ใช้อปุกรณ์และเครื่องมือการเลี้ยงผึ้ง เช่น การใช้กับดักเกสรใน
การคัดเลือกตัวผู้ เป็นต้น มาใช้ในการทดสอบนวัตกรรมในครั้งนี้ 
 
ประเด็นศึกษา 
  ศึกษาเทคนิคการปรับปรุงผึ้งนางพญาสายพันธุ์ดี 
สรุปผลการด าเนินงาน 
  การศึกษาการทดสอบนวัตกรรมในครั้งนี้ประสบความส าเร็จในเบื้องต้น คือ ได้วิธีการควบคุมการ
ผสมพันธุ์ผึ้งในระบบเปิดที่มีประสิทธิภาพโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์ล็อกคอน และกับดักเกสร 
เพ่ือใช้ในการผลิตและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการของผึ้งตัวผู้และนางพญาพรหมจรรย์ ซึ่งผึ้งตัวผู้จะถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้มาที่สุด อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพันธุ์นางพญาควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี 
เพ่ือให้สามารถคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์จนได้นางพญาสายพันธุ์ดีที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
 
ข้อเสนอแนะ 

  จากแนวทางและผลการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินการในครั้งนี้ได้น าเครื่องมือการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่ 
อุปกรณ์ ล็อกคอน และกับดักเกสร มาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกผึ้งตัวผู้ ท าให้ง่ายต่อการจัดการคัดเลือกลักษณะที่
ต้องการ ผึ้งตัวผู้มีความส าคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ได้นางพญาสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ จึงควรด าเนินการ
ทดสอบสายพันธุ์นางพญาผึ้งที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ว่าแต่ละตัวมีลักษณะตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์
ของการปรับปรุงพันธุ์ใหม่หรือไม่ ควรท าการบันทึกลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ และวางแผนในการผสมพันธุ์จนได้
สายพันธุ์นางพญาที่มีพันธุกรรมที่นิ่ง (stable) ซึ่งสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังรุ่นต่อไปได้ 

สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี คือ พ่อ – แม่พันธุ์ และลานผสมพันธุ์ผึ้ง ซึ่งต้อง
ห่างไกลจากแหล่งเลี้ยงผึ้งพันธุ์อย่างน้อย 5 กิโลเมตร เนื่องจากการผสมพันธุ์ผึ้งเป็นระบบเปิด ส่วนในเรื่องของ พ่อ – 
แม่พันธุ์ ควรด าเนินการทดสอบพันธุ์หลายรุ่นและบันทึกลักษณะของสายพันธุ์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานางพญาผึ้ง
สายพันธุ์ใหม่ และพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมพันธุกรรมของนางพญาผึ้ง (Queen bank) ต่อไป 
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5.14 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมการปรับปรุงผึ้งนางพญาสายพันธุ์ดี  โดย ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดชุมพร 
   ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) เป็นผึ้งที่น าเข้าจากยุโรปและอเมริกา มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงแต่เล็ก
กว่าผึ้งหลวง สร้างรังอยู่ในที่มืด ผึ้งพันธุ์ที่เป็นอุตสาหกรรมผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งที่เหมาะสมแก่การเลี้ยง ไม่ทิ้งรัง ไม่ดุร้าย 
และได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง สามารถให้ผลผลิตน้ าผึ้งต่อรังสูงกว่าผึ้งหลวง 2 เท่า ทั้งๆที่มีขนาดตัวเล็กกว่าผึ้ง
หลวง ผึ้งพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง มี 2 พวก คือ ผึ้งพันธุ์สีเหลือง และผึ้งพันธุ์สีด าหรือน้ าตาล 
  ปัจจุบันการน าผึ้งพันธุ์มาเลี้ยงในประเทศไทย มีการผสมข้ามพันธุ์ เช่น ผึ้งพันธุ์สีเหลือง ผสมกับผึ้ง
พันธุ์สีด า ผึ้งพันธุ์สีด าจะผสมกับพันธุ์สีน้ าตาล ลูกผสมจึงมีรูปร่าง สีสัน ลักษณะนิสัยแตกต่างกันออกไป และมีชื่อ
แตกต่างกันออกไป และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผสมพันธุ์กับลูกหลานในรังเดิม ซึ่งจะท าให้ผึ้งมีอัตราการฟักจากไข่
เป็นตัวหนอนต่ าลง ตัวเต็มวัยมีความต้านทานต่อโรคและศัตรูน้อยลง อันเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด
ภายในฟาร์ม ท าให้ประชากรภายในรังผึ้งเกิดลักษณะด้อย ตัวเล็ก ต้านทานต่อไร้ศัตรูผึ้งน้อย และไม่ได้ผลผลิตตาม
ต้องการ ท าให้มีการสารเคมีในการก าจัดศัตรูผึ้งมากข้ึน นอกจากนี้ในพ้ืนที่ภาคใต้มีฝนตกซุก ท าให้ผึ้งไม่ออกหา
อาหารและอ่อนแอ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงควรเร่งด าเนินการปรับปรุง
พันธุ์นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีเพ่ือมาตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และเป็นการลดการใช้สารเคมีในการ
เลี้ยงผึ้ง จะท าให้ได้น้ าผึ้งคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (ผึ้ง) ได้ด าเนินการจัดท าแปลงทดสอบ
นวัตกรรม การผลิตนางพญาสายพันธุ์ดี เพ่ือรวบรวมนางพญาสายพันธุ์ดีในพ้ืนที่ภาคใต้ คัดเลือกนางพญาสายพันธุ์ดี
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพาะขยายสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 

ประเด็นศึกษา 
 ศึกษาเทคนิคการปรับปรุงผึง้นางพญาสายพันธุ์ด ีและรวบรวมนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี สามารถผลิตขยาย
นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีได้จ านวน 35 ตัว และกระจายนางพญาสายพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรจ านวน 7 ราย อย่างไร 
ก็ตามการผลิตนางพญาสายพันธุ์ดีเพ่ือสนับสนุนให้แก่เกษตรกรนั้น ควรใช้เวลาในการด าเนินการอย่างน้อย 1 ปี และ
ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบสายพันธุ์ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากการด าเนินการแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี สามารถผลิตขยาย
นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีได้จ านวน 35 ตัว และกระจายนางพญาสายพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรจ านวน 7 ราย อย่างไรก็ตาม
การผลิตนางพญาสายพันธุ์ดีเพ่ือสนับสนุนให้แกเกษตรกรนั้น ควรด าเนินการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบสายพันธุ์ด้วย 
 ในพ้ืนที่ภาคใต้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์มีจ านวนจ ากัด เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกซุกท าให้เกษตรกรนิยมเลี้ยงผึ้ง
โพรงมากกว่าผึ้งพันธุ์ จึงเหมาะต่อการที่จะใช้พื้นที่ในภาคใต้เป็นลานผสมพันธุ์ผึ้ง นอกจากนี้ในภาคใต้มีสวนมะพร้าว
เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นพืชอาหารผึ้งที่ให้ทั้งเกสรและน้ าหวานตลอดทั้งปี สามารถผลิตนมผึ้ง (Royal jelly) ได้เป็น
อย่างดีจึงเหมาะสมต่อการทดสอบสายพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มจากทดสอบพฤติกรรมการเก็บนมผึ้ง และตามด้วย
พฤติกรรมการเก็บน้ าหวานต่อไปและในอนาคตสามารถที่จะน านางพญาสายพันธุ์ดีจากทางภาคเหนือมาทดสอบ
เปรียบเทียบสายพันธุ์เพ่ือให้ได้ลักษณะตามความต้องการของเกษตรกร 

5.15 กิจกรรม การจัดท าแปลงทดสอบนวัตกรรมออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง  โดย ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี 
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   การผลิตน้ าผึ้งในปัจจุบัน ภาครัฐได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตน้ าผึ้งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ฟาร์มผึ้ง (GAP) และมาตรฐานฟาร์มผึ้งอินทรีย์ ซึ่งด าเนินการรับรองมาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ การด าเนินการ
ดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย เช่น การด าเนินการตรวจสอบมีความยุ่งยากและซับซ้อน ไม่จูงใจ
เกษตรกรรายย่อยให้ด าเนินการผลิตน้ าผึ้งคุณภาพดี ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าสติ๊กเกอร์ โดยใช้ค าว่า 
“น้ าผึ้งบริสุทธิ์” เพ่ือรับรองคุณภาพน้ าผึ้งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกร และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก เพ่ือเพ่ิมให้มีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสมต่อการใช้งานและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) จึงได้ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
น้ าผึ้ง เพื่อใช้น าร่องในการรับรองคุณภาพน้ าผึ้งให้แก่เกษตรกร ทั่วประเทศและเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร ในการ
ใช้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งที่มีรูปแบบหลากหลาย 

 

ประเด็นศึกษา 
 เพ่ือหารูปแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ได้ให้ผู้ช านาญการด้านการออกแบบ 

ด าเนินการ ออกแบบตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตรจ านวน 5 แบบ (ดังภาพที่ 1) และบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง
จ านวน 7 แบบ (ดังภาพที่ 2) ทั้งนี้ ได้จัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริม
การเกษตรและบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง ของผู้บริโภคและได้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นจากเวทีประชาพิจารณ์เพื่อให้มีความ
สวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้น และได้จัดท าประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 พบว่า ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2 ได้รับคะแนนมาก
ที่สุด ส าหรับบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง พบว่าแบบที่ 2 แบบที4่ แบบที่ 6 ได้รับคะแนนมากที่สุดเท่ากัน เหตุผลคือ มีรูปแบบ
สวยงาม สะดวกในการข้นย้าย เหมาะส าหรับมอบเป็นของขวัญ จากนั้นทางศูนย์ได้ท าสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อสนับสนุนให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่ผลิตน้ าผึ้งคุณภาพต่อไป 
   จากผลการด าเนินงานวัตกรรมออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งเพ่ือใช้สนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่ผลิตน้ าผึ้งคุณภาพดี 
จ านวน 1 แบบ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้งที่สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคจ านวน 3 รูปแบบ ซึ่งตรา
สัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้บริโภคได้มากข้ึน และเกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตน้ าผึ้งได้ในราคาท่ีเป็นธรรมสอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพการผลิต 

 
ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ 
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ภาพที่ 2 รูปบรรจุภัณฑ์น้ าผึ้ง 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากแนวทางและผลการด าเนินงาน พบว่า ทางศูนย์ฯ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ท าให้ได้รูปแบบไม่หลากหลาย ดังนั้นจึงควรจัดการประกวดการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ในระดับประเทศ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่หลากหลายและสื่อความเป็นน้ าผึ้ง
คุณภาพและกรมส่งเสริมการเกษตรมากข้ึน นอกจากนี้ควรขยายการจัดเวทีการประชาพิจารณ์ให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมในทุกระดับของผู้บริโภค 
  การใช้ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ าผึ้งให้แก่
ผู้บริโภคได้มากขึ้น และเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตน้ าผึ้งได้ในราคาท่ีเป็นธรรมสอดคล้องกับการยกระดับ
คุณภาพการผลิต จึงควรก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการทดสอบคุณภาพน้ าผึ้งเบื้องต้น ควบคู่กับการแจกจ่าย
สติ๊กเกอร์ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากสติ๊กเกอร์จะเป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพน้ าผึ้งเบื้องต้นของกรมส่งเสริม
การเกษตรต่อไป 
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สรุปการจัดงานแสดงผลงานแปลงนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555 
 
  จากการจัดท าแปลงนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
(พืชสวน) 12 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน นครราชสีมา ยโสธร เลย ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรสาคร 
กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา และในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) 3 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ ชุมพร และจันทบุรี   
  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรจึงได้จัดงานแสดงผลงานแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย ปี 2555 ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานผักพ้ืนบ้าน
เฉลิมพระเกียรติฯ บึงฉวาก อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555 โดยมี
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ วิธีการด าเนินงาน แสดงตัวอย่างผลงานและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมงาน 
รวมสถานีนิทรรศการของศูนย์ฯ ทั้งสิ้น 15 สถานี ดังนี้ 
 
ล าดับที่ ชื่อนิทรรศการ จัดโดย 

1. ปัญจขันธ์ สุดยอดสมุนไพร ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดเชียงราย 
2. มะรุมเงินล้าน ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ไผ่ หญ้ามหัศจรรย์ ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดน่าน 
4. หวานได้ แต่ไม่อ้วน ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดเลย 
5. ผ า ผักเสริมพลัง ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดนครราชสีมา 
6. ขม้ินขาว ต ารับครัวไทย ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดยโสธร 
7. จับสมุนไพรใส่เห็ด ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 
8. มะนาวเงินสิบล้าน ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. อัศจรรย์ น้ าส้มควันไม้ ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดระยอง 
10. เอาปาล์มมาเพาะเห็ด ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดกระบี่ 
11. ปูเล่ มิโดริ ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. ผักน้ าเวอร์ชั่นใหม่ ศูนย์ฯ (พืชสวน) จังหวัดนะลา 
13. นวัตกรรมการปรับปรุงนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี ศูนย์ฯ (ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
14. เทคนิคการเพาะนางพญาผึ้งภาคใต้ ศูนย์ฯ (ผึ้ง) จังหวัดชุมพร 
15. การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ฯ (ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี 

 
 2. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแปลงนวัตกรรม ปี 2555 เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน
แปลงทดสอบนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย น าเสนอโดนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
และนักวิชาการผู้รับผิดชอบ โดยมีนายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้
ข้อคิดเห็นผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการต่อยอดนวัตกรรมการประกวด 
  
 3. Walk Rally โดยการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมงานและน าชมนิทรรศการในแต่ละสถานีเพ่ือให้ผู้เข้าชมได้รับ
ความรู้จากนักวิชาการเกษตรประจ าสถานีต่างๆ  
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 4. กิจกรรมการสันทนาการ โดยการจัดกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้รับความรู้ 
และสนุกสนานจากกิจกรรมบนเวที เช่น การตอบค าถามความรู้ทางวิชาการเกษตร เป็นต้น 
  
 5. กิจกรรมการประกวดวาดภาพในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
หวัข้อ “นวัตกรรมเกษตรในฝัน”  
 
    ผลการประเมิน ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ
จากผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 7,030 ราย พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 5,230 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.40 
 
ภาพกิจกรรมการจัดงานแสดงผลงานการจัดท าแปลงนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555 ณ อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระ
เกียรติฯ บึงฉวาก อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 
 
1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานแปลงทดสอบนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555 
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2. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแปลงนวัตกรรม ปี 2555  
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3. กิจกรรม Walk Rally 
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4. กิจกรรมสันทนาการ 
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5.  กิจกรรมการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมเกษตรในฝัน” 
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ผู้จัดท า 
 
 

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเชียงราย 
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดน่าน 
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเลย 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดนครราชสีมา 
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดยโสธร 
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 
8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดระยอง 
10. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดกระบี่ 
11. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดยะลา 
13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดชุมพร 
15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี 
 

ผู้รวบรวม 
 นางสาวปรารถนา ไปเหนือ   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
      

 
จัดท ารูปเล่มโดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร   
   ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร 
   ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
   กรมส่งเสริมการเกษตร 
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