
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดนราธิวาส 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 

๑. ความเป็นมา/ พระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชด าเนินแปร
พระราชฐานมาประทับแรม  ณ  พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม   – 
๓ ตุลาคม ๒๕๒๔ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรเห็น
สภาพพ้ืนที่และความจ าเป็นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดให้ดีขึ้น จึง
ทรงมีพระราชด าริและพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเสด็จ ให้พิจารณาปรับปรุงกิจการ พัฒนา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่พรุ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งต่อ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 
องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน   
นายวารินทร์ บุษบรรณ และข้าราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ด้วยพื้นที่จ านวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ ามีน้ าขังตลอดปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ซึ่งมีเนื้อ
ที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ กสิกรจ านวนมากไม่มีที่ท ากิน แม้เม่ือระบายน้ าออกหมดแล้วยังยากที่จะใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรท์ท าให้เกิดกรดก ามะถัน เมื่อดินแห้งท าให้เกิดดิน
เปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาด าเนินการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และน าผลส าเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่าง
ในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่พรุในโอกาสต่อไป 

การสนองพระราชด าริ ได้มีการร่วมประชุมระหว่างจังหวัดนราธิวาส และส านักงาน กปร. โดยมีหม่อม
เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นประธาน เพ่ือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนา โดยให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง”  ส านักงาน กปร. ได้น านโยบายดังกล่าวไปประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาปัญหาในพ้ืนที่และสรุปเป็นข้อเสนอแนะโครงการ ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และได้อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๒๕ 

๒. การสนองพระราชด าริ/ การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 งานวิชาการเกษตร  รับผิดชอบทางด้านงานวิจัยพืชและระบบการปลูกพืช  ได้ก าหนดเป้าหมายการ
วิจัยไว้ ดังนี้ 
 การปลูกยางพารา  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก  การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สวนยาง  การ
ผลิตยางแผ่นดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบง่ายๆ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรน าไปท าแบบเกษตร
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ในพ้ืนที่หมู่บ้านบริวารและศูนย์สาขา เพื่อเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น 
  การปลูกพืชผัก  ศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก  การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือ
บริโภคในท้องถิ่น  และทดแทนการน าเข้าจากเขตอ่ืน  ศึกษาและรวบรวมพันธุ์ผักและสมุนไพรพ้ืนเมือง 



 

 การปลูกไม้ดอก – ไม้ประดับ  ศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก และผลิตไม้ดอก-ไม้
ประดับ  เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการผลิตไม้ดอก-ไม้ประดับ เพ่ือทดแทนการน าเข้า  และศึกษาไม้ดอก-ไม้ประดับ
พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นการค้า  ผลิตพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับแจกจ่ายแก่เกษตรกร 
 การปลูกพืชแบบผสมผสาน  ศึกษาและทดสอบการน าระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนว
ทฤษฎีใหม่มาใช้  เพ่ือเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
 การเพาะเห็ด  ศึกษา ทดลอง และวิจัยการน าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพาะเห็ด  แล้วขยายผลไปสู่
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 - สนองพระราชด าริที่พระราชทานให้ไว้ในการด าเนินงานศึกษา และพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น 
 - แก้ไขปัญหาความยากจน และผลกระทบที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประชาชนในกลุ่ม 
เป้าหมายให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ และโอกาสในการพึ่งตนเองไปพร้อมกับการยกระดับรายได้ และ
คุณภาพชีวิต  
 - ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานขยายผลด้วยมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายผลใน
รูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงศึกษา พัฒนา และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐ 
กิจพอเพียง และประชาสังคม  
 - ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด าเนินงานโดยยึดหลักการโครงการพระราชด าริ 
และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเป็นแนวทางการด าเนินงานโดยการใช้แผนเป็นเครื่องมือชี้น าการ
ด าเนินงาน 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 - ศึกษาและวิจัยหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมได้ดีที่จะปลูกในพ้ืนที่พรุ หมู่บ้านบริวาร  และพ้ืนที่ที่ทรงมี
พระราชด าริให้ขยายผล 
 - เพ่ือน าผลการศึกษาและพัฒนาไปเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาแหล่งอื่นๆ ต่อไป 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

(๑) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  ต าบลกะลุวอเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  สวนยางเขาส านัก ต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 (๒) พ้ืนที่ศูนย์สาขา 
     -  สวนยางทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
     -  หมู่บ้านปีแนมูดอ  ต าบลบูกิต  อ าเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  หมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ  ต าบลโฆษิต  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
     -  บ้านยูโย  และบ้านโคกอิฐ – โคกใน   อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

(๓) พ้ืนที่หมู่บ้านบริวาร  ๑๑ หมู่บ้าน  หมู่บ้านรอบศูนย์ 



 

(๔) หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี 
    -  นิคมสหกรณ์บาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนที่พรุแฆแฆ   อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนที่ลุ่มน้ าบางนรา  จังหวัดนราธิวาส 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

(๑) บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  ต าบลกะลุวอเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  สวนยางเขาส านัก ต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 (๒) พ้ืนที่ศูนย์สาขา 
     -  สวนยางทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
     -  หมู่บ้านปีแนมูดอ  ต าบลบูกิต  อ าเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  หมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ  ต าบลโฆษิต  อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
     -  บ้านยูโย  และบ้านโคกอิฐ – โคกใน   อ าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

(๓) พ้ืนที่หมู่บ้านบริวาร  ๑๑  หมู่บ้าน  หมู่บ้านรอบศูนย์ 
(๔) หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี 

    -  นิคมสหกรณ์บาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนที่พรุแฆแฆ   อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนที่ลุ่มน้ าบางนรา  จังหวัดนราธิวาส 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   กรมพัฒนาที่ดิน 
๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  งานวิชาการเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามแผน 
งานขยายผล  จ านวน  ๓,๒๑๓,๖๑๖ บาท  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.งบค่าจ้างชั่วคราว 
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จ านวน ๔ อัตรา                                    เป็นเงิน  ๕๓๒,๐๘๐  บาท 



 

- ค่าประกันสังคม  จ านวน ๔ อัตรา                                          เป็นเงิน    ๒๖,๖๐๔   บาท 
- ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ต าแหน่ง  คนงาน  จ านวน ๑๑  อัตรา             เป็นเงิน   ๘๔๘,๑๐๐  บาท 

       รวมเป็นเงิน  ๑,๔๐๖,๗๘๔  บาท 
๒.งบด าเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
- โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร                           เป็นเงิน  ๕๓๓,๑๕๒  บาท 

       รวมเป็นเงิน    ๕๓๓,๑๕๒  บาท 
๓.งบด าเนินงานแปลงสาธิต 
- แปลงสาธิตการผลิตพริกไทย                                                    เป็นเงิน    ๗๘,๕๖๒  บาท 
- แปลงสาธิตการผลิตพืชสวนประดับในภาคใต้                                 เป็นเงิน    ๙๙,๗๐๔  บาท 

      รวมเป็นเงิน     ๑๗๘,๒๖๖  บาท 
๔.งบด าเนินงานงานขยายผล 
- การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  จ านวน  ๑๖๕  ครัวเรือน               เป็นเงิน  ๒๒๘,๐๑๐  บาท 
- การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  จ านวน ๓ ราย/๓ โรง      เป็นเงิน  ๑๕๖,๙๐๐  บาท 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา จ านวน ๑๐ ราย/ ๕๐ ไร่     เป็นเงิน  ๓๒๘,๙๐๐  บาท 
- การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกในโรงเรียน จ านวน ๒๘ โรงเรียน/๕ โรงเรือน  เป็นเงิน  ๓๘๑,๖๐๔ บาท 

      รวมเป็นเงิน  ๑,๐๙๕,๔๑๔  บาท 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ในปี ๒๕๕๙ มีเป้าหมายด าเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนทีศู่นย์สาขา และพ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่ซึ่งมีพระราชด าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุ
ทองฯ เข้าด าเนินการ)  ตลอดจนเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ จ านวน ๔ หลักสูตร ๒๐๐ ราย  ดังนี้  

   (1) หลักสูตร “ การผลิตพืชผัก- พืชไร่ให้ปลอดภัยจากสารพิษ ”     
           ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ การผลิตพืชผัก-พืชไร่ให้ปลอดภัยจากสารพิษ ” 

จ านวน ๕๐ ราย ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และมีการติดตามจัดเก็บข้อมูล แนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกร    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลังจากฝึกอบรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากการทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก-พืชไร่ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๗๒.๒๒ เปอร์เซ็นต์ โดยมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ย ๔๘.๘๒ เปอร์เซ็นต์  และหลังการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย ๙๕.๖๕ เปอรเ์ซ็นต์  ซึ่งผู้เข้าอบรม จ านวน ๕๐ ราย  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมดได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน และจากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดยเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  
จ านวน ๕๐ ราย พบว่า เนื้อหาการฝึกอบรมและแบบทดสอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ๒๓ ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๔๖   ระดับมาก ๒๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าความ
เหมาะสมและความสามารถของวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๓๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔  และระดับมาก 
๑๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความ



 

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๓๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐   ระดับมาก ๒๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐   
เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๒๖ ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๒  และมีความเหมาะสมมาก ๒๔ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘  เกษตรกรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสถานที่จัดการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๓๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒ และมี
ความเหมาะสมมาก ๑๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘  การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มมี
ความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๔๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐   และระดับมาก ๕ ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๓๙ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘  ระดับมาก ๑๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒  
การติดต่อประสานงานในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๓๐ ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ ๖๐  และระดับมาก ๒๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐  ความคาดหวังเก่ียวกับประโยชน์ที่จะได้รับ
ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และเกษตรกรผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ  เห็นว่าได้รับประโยชน์หลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการผลิตพืชผักให้ปลอดภัยจากสารพิษตามหลักวิชาการ 
 พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้ง วิตามิน
และแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือก บริโภคผักท่ีสวยงาม
ไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกผัก จะต้องใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความ ต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อน ามาบริโภค
แล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควร
หันมา ท าการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยน าเอาวิธีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้ สารเคมีให้น้อยลง เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม 
 การเตรียมแปลงปลูก เนื่องจากเมล็ดพืชผักส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดอ่อน ถ้าเกษตรกร
เตรียมดินไม่ดี ก็อาจมีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได้ ดังนั้น ก่อนการปลูกพืช
ควรมี การปรับสภาพดินให้เหมาะสมเสียก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือพืชชนิดอื่นโดยการ 
ปล่อยน ้าใหท่วมแปลงแล้วสูบออก เพ่ือให้น ้าชะลางสารเคมีและก าจัดแมลงต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน แล้ว จึงท า
การไถพลิกหน้าดินตากแดดไว้ เพ่ือท าลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยู่ในดินอีกครั้ง จากนั้น เกษตรกรควร
จะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลาง โดยใช้ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือ แรโดโลไมท์
อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ แล้วรดน ้าตามหลังจากการใส่ปูนขาวเพื่อ ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นกลาง
นอกจากนี้ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใส่ปุยอินทรีย์ เช่น ปุย๋คอก ปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 
กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นพืชผักมีความแข็งแรง สามารถต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลงได้ 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
ก่อนน า เมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกล้าเกษตรกรควรท า ความสะอาดเมล็ด 
พันธุ์ก่อน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คัดแยกเมล็ดพันธุ์ โดยการคัดเมล็ดที่เสีย เมล็ดวัชพืชที่มีอยู่ปะปน และสิ่งเจือปนต่างๆออก 



 

2. แช่เมล็ดพันธุ์ในน ้าอุ่น ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-30 นาที จะช่วยลดปริมาณ
เชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และยังกระตุ้นการงอกของเมล็ดอีกด้วย 

3. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคราน ้าคา้ง และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี 
เช่น เมทาแล็กซิน 35 เปอร์เซ็นต์ SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด 
พันธุ์ 1 กิโลกรัม 

การปลูกและการดูแล 
การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกเป็นเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผักที่เกษตรกรเลือกปลูก 

แต่มีข้อแนะน า คือ เกษตรกรควรปลูกผักให้มีระยะห่างพอสมควร อย่าให้แน่นจนเกินไป เพื่อให้มีการ 
ระบายอากาศที่ดี เป็นการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค นอกจากนี้ควรหมั่น 
ตรวจแปลงอยู่เสมอ โดยอาจเลือกส ารวจเป็นจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร่ ถ้าพบว่ามีการระบาดของ 
โรคและแมลงในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผักนั้น ก็ควรด า เนินการก า จัดโรคและแมลงที่พบทันที 
ตารางท่ี 1 ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

เฉลี่ย (กก/
ไร่) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน
การผลิต 
(บาท/

ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

การผลิตคะน้า 

บล็อคโคลี่ 

1,100 

1,200 

16,500 

30,000 

6,000 

14,000 

10,500 

16,000 

หมายเหตุ : คะน้าคิดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท , บล็อกโคลี่ คิดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท 
 

(๒) หลักสูตร “การเพาะเห็ดในตะกร้า ” 
           ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพาะเห็ดในตะกร้า”จ านวน ๕๐ ราย ในวันที่  

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และมีการติดตามจัดเก็บข้อมูล แนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกร    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
หลังจากฝึกอบรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในแถวสวนยางพาราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
๗๒.๒๔ เปอร์เซ็นต์ โดยมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ย ๔๙.๒๐ เปอร์เซ็นต์  และหลังการฝึก อบรมเฉลี่ย 
๙๕.๖๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้เข้าอบรม จ านวน ๕๐ ราย  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด
ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น  และจากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดยเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  จ านวน ๕๐ 
ราย พบว่า เนื้อหาการฝึกอบรมและแบบทดสอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าความเหมาะสมและความสามารถของวิทยากรอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๔๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖   และระดับมาก ๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๔   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ๑๓ 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖  และมีความเหมาะสมน้อย ๓๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔  เกษตรกรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสถานที่จัดการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐  และมี



 

ความเหมาะสมมาก ๔๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มมี
ความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๔๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒ และระดับมาก ๙ ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๘ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ๔๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖  และระดับมาก ๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔  การติดต่อ
ประสานงานในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๒๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๕๐ และระดับมาก ๒๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับก่อนการเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  
เห็นว่าได้รับประโยชน์หลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในตะกร้า 
ขั้นตอนและวิธีการเพาะมีดังนี้ 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราสดและใหม่ ไม่ต้องผึ่งลมและแดด  
 2. ผักตบชวาค่อนข้างแก่ ใบเขียวเข้ม 
 3. มูลวัว 
 4. เชื้อเห็ดฟาง คัดเลือกเชื้อเห็ดฟางท่ีมีเส้นใยเจริญดีก้อนเชื้อรวมตัวกัน แน่นอายุไม่มากจนเกิดดอกใน
ถุง เชื้อไม่มีกลิ่นบูด และไม่มีเชื้อราด า ราเขียวและราชนิดอ่ืน ๆ ขึ้นปะปน 
 5. ไม้แบบส าหรับท ากองเห็ดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้าง 30/25 ซม. (ขอบล่าง/ขอบ
บน) ยาว 100 ซม.  สูง  30  ซม. 
 6. พลาสติกส าหรับคลุมกองเห็ด 
 สถานที่เพาะ พ้ืนที่ราบดินระบายน้ าได้ดี ไม่มีเชื้อโรค แมลง และสารเคมีปะปนกับดิน 
 เวลาเพาะ ควรเพาะตอนเช้า เพ่ือจะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาเก็บสะสมไว้ในแปลง เพาะจน
อุณหภูมิค่อนข้างสูง เหมาะต่อการเจริญของเส้นใยของเชื้อเห็ดฟางในระยะแรก 
 การวางแนวกอง ให้หัวท้ายของกองเพาะอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพ่ือให้ได้รับแสงสว่าง
และความร้อนสม่ าเสมอตลอดกอง 

วิธีการเพาะ ขั้นตอนและวิธีการเพาะ 
 -น าขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่แช่น้ าจนอิ่มตัวดีแล้ว ใส่ขี้เลื่อยไม้ยางพาราลงในไม้แบบประมาณ 1.5 กิโลกรัม  
มีความหนาประมาณ  3  ซม. 
 -ใส่ผักตบชวาสับ ลงบนขี้เลื่อย 1  กิโลกรัม 
 -โรยมูลวัวลงบริเวณขอบไม้แบบ ประมาณ  3-4  ก ามือ 
 -โรยทับด้วยเชื้อเห็ดฟาง (เชื้อเห็ดฟาง 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 ส่วน) บริเวณขอบไม้แบบ เป็นชั้นที่ 1 
 -ใส่ขี้เลื่อยทับผักตกชวาหนาเท่าเดิมแล้วใส่ผักตกชวากดให้แน่นพร้อมโรยมูลวัว ตามด้วยโรยเชื้อเห็ด
เป็นชั้นที่ 2 ท าซ้ าจนครบ 3 ชั้น (ตามเชื้อเห็ดที่ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน) 
              -ปิดทับหลังกองด้วยขี้เลื่อยเมื่อครบ 3 ชั้นแล้ว รดน้ าบนกองประมาณ 1 บัว รอจนน้ าซึมลงในกอง
เรียบร้อยแล้วก็ข้ึนเหยียบให้แน่นพอประมาณแล้วยกไม้แบบออก เป็นอันเสร็จจ านวน 1 กอง 



 

 -แล้วเริ่มตั้งกองใหม่ถัดไปทางด้านข้าง ห่างกันประมาณ 15-30 ซม. โดยท าตามแบบวิธีเดิมให้ได้แถว
ละ  5-10 กอง  
 -ถ้าเพาะในฤดูร้อน ความร้อนจะเกิดสะสมมากไม่ควรกองเกินแปลงละ 5 กอง และเว้นระยะห่าง
ระหว่างกองให้มากข้ึน 
 -หลังจากท ากองเสร็จรดน้ าให้ชุ่มตลอดแปลงและใช้พลาสติกคลุมกองตามความยาวของกองเพ่ือเก็บ
รักษาความชื้นและอุณหภูมิไว้ จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมากเกินไป 
 การดูแลรักษา 
 1.ต้องหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิในแปลงเพาะทุก ๆ วัน หลังจากวันที่เพาะอุณหภูมิไม่ควรให้เกิน 37-38 
องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในฤดูร้อนต้องหมั้นระบายอากาศเสีย และความร้อนในแปลงออก โดยเปิดพลาสติก
ออกให้หมด ไว้ประมาณ 10-15 นาที ในช่วง 6 โมงเช้า และ 6 โมงเย็น ถ้าความชื้นในแปลงเพาะไม่เพียงพอให้
พรมละอองน้ า ลงบนพื้นดิน หรือบริเวณแปลงที่แห้ง 
 2.เส้นใยเห็ดฟางจะเริ่มรวมตัวเป็นดอกเห็ดเล็ก ๆ ภายใน 3-5 วันและเก็บดอกได้ภายใน 8-10 วัน ใน
ระยะที่เส้นใยรวมตัวกันเป็นดอกเห็ดฟางจึงต้องการอากาศมากและต้องการให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28-32 องศา
เซลเซียส ดังนั้นในระยะนี้จึงควรหมั่นระบายอากาศร้อนและก๊าซเสียต่าง ๆ ออกจากแปลงเพาะให้มากท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกันต้องเพิ่มน้ าให้แปลงเพาะมีความชื้นเพียงพอและช่วยลดอุณหภูมิภายในกอง 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อ
ตะกร้า 
(กก) 

รายได้ 
(บาท/กก) 

ต้นทุนการ
ผลิต  

(บาท/
ตะกร้า) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/กก) 

การผลิตเห็ดฟาง 0.5 40 12 28 

หมายเหตุ : คิดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80 บาท 
 
    (๓) หลักสูตร “การปลูกพืชแซมและพืชร่วมในสวนยางพารา ” 

            ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การปลูกพืชแซมและพืชร่วมในสวนยางพารา” 
จ านวน ๕๐ ราย ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และมีการติดตามจัดเก็บข้อมูล แนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกร    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ หลังจากฝึกอบรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากการทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการปลูกพืชแซมและพืชร่วมในสวนยางพารา
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๗๓.๒๕ เปอร์เซ็นต์ โดยมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เปอร์เซ็นต์  และหลังการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย ๙๖.๓๑เปอร์เซ็นต์   ซึ่งผู้เข้าอบรม จ านวน ๕๐ ราย  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมดได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน และจากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดยเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
จ านวน ๕๐ ราย พบว่า เนื้อหาการฝึกอบรมและแบบทดสอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ๔๐ ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๘๐   และระดับมาก ๑๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐  เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่า
ความเหมาะสมและความสามารถของวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๓๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔ และระดับ
มาก ๑๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมี



 

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๓๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐  และระดับมาก ๒๐ ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๔๐    เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด 
๑๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔  และมีความเหมาะสมมาก ๓๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖  เกษตรกรผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสถานที่จัดการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๒๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐  
และมีความเหมาะสมมาก ๓๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐  การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารว่างและ
เครื่องดื่มมีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๔๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐    และระดับมาก 
๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๓๔ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘ และระดับมาก ๑๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒ 
การติดต่อประสานงานในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๒๐ ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ ๔๐  และระดับมาก ๓๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐  ความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับก่อน
การเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และเกษตรกรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ  เห็นว่าได้รับประโยชน์หลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐   
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการปลูกพืชแซมและพืชร่วมในสวนยางพารา 
 พืชแซมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี  เป็นพืชอายุสั้นและ
ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต 
 ข้อค านึงถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 
 - ควรปลูกพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด 
 - ควรใช้แรงงานในครอบครัว 
 - พืชที่ปลูกควรเป็นพืชล้มลุก 
 - พืชไม่แนะน าให้ปลูกเป็นพืชแซม คือ อ้อย มันส าปะหลัง ละหุ่ง  
 - ต้องปลูกห่างจากต้นยาง 1 – 1.5 เมตร ของระยะระหว่างแถวของพืชแซม  
 - ควรใส่ปุ๋ยบ ารุงพืชแซม  
 - ถ้าความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว  
 - ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วทันทีเมื่อเลิกปลูกพืชแซม  
 - ระยะปลูกยางควรใช้ระยะแถวกว้าง  
 พืชร่วมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางอายุเกิน 3 ปี อาศัยร่มเงาของต้นยาง
ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  
 ข้อค านึงถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 
 -  ควรปลูกพืชตามความต้องการของตลาด 
 -  พิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด  
 -  เกษตรกรควรคุ้นเคยกับการปฏิบัติดูแลรักษาพืชร่วมยางที่เลือกปลูก 
 -  พืชร่วมยางจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในสวนยางหรือมีผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นยาง 
จนท าให้ผลผลิตจากต้นยางลดลง 
ตารางท่ี 3 ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 



 

กิจกรรม 
ผลผลิต

เฉลี่ย (กก/
ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน
การผลิต 
(บาท/

ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

การผลิตสละ 900 22,500 7,500 15,000 

หมายเหตุ : คิดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  25 บาท 
  
           (๔) หลักสูตร “ การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน ”  
             ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ ามัน” จ านวน ๕๐ 
ราย ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  และมีการติดตามจัดเก็บข้อมูล แนะน าให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ หลังจากฝึกอบรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ดินพรุเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ๗๓.๗๘ 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ย ๔๙.๖๐ เปอร์เซ็นต์  และหลังการฝึกอบรมเฉลี่ย ๙๗.๗๘ 
เปอร์เซ็นต์  ซึ่งผู้เข้าอบรม จ านวน ๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น และจากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดยเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน ๕๐ ราย 
พบว่า เนื้อหาการฝึกอบรมและแบบทดสอบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าความเหมาะสมและความสามารถของวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๔๙ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘ และระดับมาก ๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๒๐ 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ และมีความเหมาะสมมาก ๓๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ๖๐  เกษตรกรผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ  เห็นว่าสถานที่จัดการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๑๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐ และมี
ความเหมาะสมมาก ๔๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มมี
ความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๔๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒ และระดับมาก ๔ ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๘ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ๓๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ และระดับมาก ๑๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ การติดต่อ
ประสานงานในการฝึกอบรมฯ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๑๙ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๘ และระดับมาก ๓๑ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒  ความคาดหวังเก่ียวกับประโยชน์ที่จะได้รับก่อนการเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  เห็นว่า
ได้รับประโยชน์หลังการเข้ารับการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับมาก๕๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
 อายุการเก็บเก่ียวปาล์มน้ ามันจะเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกอายุประมาณ 30 เดือน นับจากหลังปลูกลง
แปลง และจะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เก็บเก่ียวได้ตลอดปี แต่ต้องมีการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่ออายุและสภาพ
พ้ืนที่ 



 

 ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
 1.ตัดทะลายปาล์มน้ ามันอยู่ในระยะสุกพอดี คือทะลายปาล์มเริ่มมีผลร่วง แต่ไม่ควรตัดทะลายปาล์มที่
ยังดิบอยู่ เพราะในผลปาล์มดิบยังมีสภาพเป็นน้ าและมีแป้งอยู่ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ ามัน ส่วนทะลายที่สุกเกินไป
จะมีกรดไขมันอิสระสูง และผลปาล์มสดอาจมีสารบางชนิดอยู่อาจเปน็อันตรายกับผู้บริโภคได้  
 วิธีการสังเกตปาล์มสุกมีดังนี้ 
 - ชนิดผลดิบทีมี่สีเขียว ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตเป็นสีส้มมากกว่า 80 % ของผล 
 - ชนิดผลดิบทีม่ีสีด า เมื่อสุกเปลี่ยนสีผลเป็นสีแดง ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผลร่วงจากทะลาย 1-3 ผล 
 2.รอบของการเก็บเกี่ยว จะอยู่ในช่วงที่ผลปาล์มน้ ามันออกชุก ควรจะอยู่ในช่วง 10-20 วัน แล้วแต่ฤดู
การ 
 3.ผลปาล์มที่เป็นลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ ามัน และที่ค้างในกาบต้นควรเก็บออกให้หมด 
 4.ก้านทะลายของปาล์มน้ ามันควรตัดให้สั้น และต้องให้ติดกับทะลาย 
 5.พยายามให้ทะลายปาล์มน้ ามันชอกช้ าน้อยที่สุด 
 

 

ตารางท่ี 4 ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

เฉลี่ย (กก./
ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน
การผลิต 
(บาท/

ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

การผลิตปาล์มน้ ามัน 2,400 7,200 4,000 3,200 

หมายเหตุ:คิดราคาปาล์มน้ ามันโดยเฉลี่ย 3 บาท/ กิโลกรัม 
ที่มา : สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จ.นราธิวาส ,2559) 
 

นอกจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว  ยังมีการด าเนินงานฯ  ให้บริการข้อมูลทางวิชาการค าแนะน า 
และแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  โดยมีเป้าหมายจ านวน  
๑๕๐  ราย  ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙  มีเกษตรกร นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
เข้ารับบริการข้อมูลวิชาการ เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน  จ านวน ๑,๗๔๖ ราย  

 ๗.๒ กิจกรรมแปลงต้นแบบ/ แปลงสาธิต 
(๑) การปลูกยางพาราและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพารา  ได้ด าเนินงานโครงการฯ 

โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงยางพารา พืชร่วมยาง และพืชแซมยาง อย่างต่อเนื่องในพื้นทีโ่ครงการสวนยางเขา
ส านัก, โครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน์ และบริเวณงานวิชาการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จ านวน ๒๓๙ ไร่  ตามแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่  การใส่ปุ๋ย, การก าจัดวัชพืช,  การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
ฯลฯ  พืชที่ปลูกเป็นพืชแซมและพืชร่วมยาง  ได้แก่ ลองกอง, มังคุด, จ าปาดะ, หวาย, สละ, ระก าหวาน, 



 

หน้าวัว, ดาหลา, พืชสมุนไพร เช่น พญายอ   ขลู  หญ้าหนวดแมว  บอระเพ็ด  เป็นต้น  ได้ด าเนินงานไปแล้วคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

(๒)  การปลูกพืชผัก-พืชไร่  ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพืชผัก 
พืชไร่แบบสลับหมุนเวียนตามฤดูกาลและความต้องการของตลาด จ านวน ๑๐ ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่  ข้าวโพด
หวาน, ผักกวางตุ้ง, พริกข้ีหนู และผักไร้ดิน จ านวน ๓ แปลงปลูก พืชที่ปลูกได้แก่ ผักบุ้ง, ผักกวางตุ้ง, 
ผักกวางตุ้งไต้หวัน และผักคะน้า  เป็นต้น  ได้ด าเนินงานไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ตารางท่ี 5 ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรม 
ผลผลิต

เฉลี่ย (กก./
ไร่/ปี) 

รายได้ 
(บาท/ไร่/

ปี) 

ต้นทุน
การผลิต 
(บาท/

ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่/

ปี) 

การผลิตข้าวโพดหวาน 1,700 17,000 6,000 11,000 

หมายเหตุ :คิดราคาข้าวโพดหวาน โดยเฉลี่ย 10 บาท/กิโลกรัม 
ที่มา : ตลาดท้องถิ่น อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ,2559) 
 

(๓) การปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงไม้ดอก-ไม้ 
ประดับอย่างต่อเนื่องในพื้นทีโ่ครงการสวนยางเขาส านัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จ านวน ๘ ไร่  ตามแผนการปฏิบัติงาน  ได้แก่  การใส่ปุ๋ย, การก าจัดวัชพืช,  การป้องกันก าจัดโรค
และแมลง ฯลฯ  พืชที่ปลูก ได้แก่ มะลิ ขิงแดง ดาหลา เฮลิโกเนีย จั่ง เฟิร์นใบมะขาม กระทือ ปาล์มบังสูรย์ 
บอนสี และคล้า  เป็นต้น  ได้ด าเนินงานไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

(๔) การปลูกพืชแบบผสมผสาน  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพืชแบบผสม 
ผสานอย่างต่อเนื่องในพื้นทีโ่ครงการสวนยางเขาส านัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จ านวน ๔ ไร่ ตามแผนการปฏิบัติงาน  ได้แก่  การใส่ปุ๋ย, การก าจัดวัชพืช,  การป้องกันก าจัดโรค
และแมลงฯลฯ  พืชที่ปลูก ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม ละมุด ฝรั่ง ชมพู่ กระท้อน กล้วย และมีการปลูกพืชผัก-พืชไร่ 

 (๕) การเพาะเห็ด  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดนางนวล, 
ก้อนเชื้อเห็ดหู, ก้อนเชื้อเห็ดยานางิ, ก้อนเชื้อเห็ด รวมทั้งได้ผลิตหัวเชื้อเห็ดนางรมภูฐาน ได้ให้การสนับสนุน
ก้อนเชื้อเห็ดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอ่ืนๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์  ใช้
ในโครงการทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  และได้ใช้ก้อนเชื้อเห็ดในการเปิดดอกในโรงเปิดดอก
ส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน   ได้ด าเนินงานไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

(๖) การปลูกผักไร้ดินในโรงเรียน   ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการติดตามให้ค าแนะน า พร้อมทั้ง 



 

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียน ๕ โรง ในความรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระพุทธ, โรงเรียนบ้าน   
ไอร์โซ, โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง, โรงเรียน  ตชด. บ้านลีลานนท์, โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต  ได้ด าเนินงาน
ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

๗.๓ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
(๑) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
งานวิชาการเกษตร  ได้ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ในเนื้อที่ ๘ ไร่  เมล็ดพันธุ์พืชที่มีการผลิต ได้แก่ 

ถั่วหรั่ง  มันขี้หนู  พริกชี้  พริกหยวกมาเลย์  น้ าเต้า ข้าวโพดหวาน ถั่วพู ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร ๒ และบวบ
เหลี่ยม 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการผลิตและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืช ณ พฤษภาคม 2559  

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วย ผลิตสะสม แจกจ่าย
สะสม 

คงเหลือ 

1 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์อัญมณี กิโลกรัม 29.00 5.60 23.40 
2 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน กิโลกรัม 13.00 8.00 5.00 
3 เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 2 กิโลกรัม 34.20 5.60 28.60 
4 เมล็ดพันธุ์ถั่วพู กิโลกรัม 20.50 4.75 15.75 
5 เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 25.70 6.70 19.00 
6 เมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง   กิโลกรัม 4.50 1.00 3.50 
7 เมล็ดพันธุ์น้ าเต้า กิโลกรัม 1.30 0.50 0.80 
8 เมล็ดพันธุ์พริกชี้   กรัม 1,100 70 1,030 

(๒) โครงการสาธิตการจัดการปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพพริกไทย 
งานวิชาการเกษตร  ได้ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิตการจัดการปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพพริกไทย

ในเนื้อท่ี ๑ ไร่ ณ บริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  มีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลง
พริกไทยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การตัดแต่งก่ิงต้นยอ การท าค้าง การขยายพันธุ์พริกไทย ฯลฯ   

(๓) โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวนประดับในภาคใต้                                  
งานวิชาการเกษตร  ได้ด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ ประมาณ ๑ ไร่  ณ โครงการสวนยางเขาส านัก เพ่ือท า

การปลูกพืชสวนประดับ พืชสวนประดับทีจ่ะมีการผลิต เช่น กระทือ ขิงแดง ปทุมมา ดาหลา กระเจียว ฯลฯ 

 (๔) กิจกรรมการขยายผล 
งานวิชาการเกษตร  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ  พ้ืนทีศู่นย์สาขา และพ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่ซึ่งมีพระราชด าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เข้าด าเนินการ)  เข้าร่วมโครงการฯ  ในแต่ละกิจกรรมตามเป้าหมาย แล้วมีการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก, การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  แล้วมีการติดตาม
จัดเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  มีกิจกรรมที่ด าเนินงาน  ดังนี้ 



 

    ๑. การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ   
ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย   จ านวน   

๑๖๕  ครัวเรือน แล้วได้ท าการถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ไดด้ าเนินการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการผลิตผักให้ปลอดภัยจากสารพิษตามหลักวิชาการ 
 พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้ง วิตามิน
และแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือก บริโภคผักท่ีสวยงาม
ไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกผัก จะต้องใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความ ต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อน ามาบริโภค
แล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควร
หันมา ท าการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยน าเอาวิธีการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้ สารเคมีให้น้อยลง เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม 
 การเตรียมแปลงปลูก เนื่องจากเมล็ดพืชผักส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดอ่อน ถ้าเกษตรกร
เตรียมดินไม่ดี ก็อาจมีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได้ ดังนั้น ก่อนการปลูกพืช
ควรมี การปรับสภาพดินให้เหมาะสมเสียก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือพืชชนิดอื่นโดยการ 
ปล่อยน ้าใหท่วมแปลงแล้วสูบออก เพ่ือให้น ้าชะลางสารเคมีและก าจัดแมลงต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน แล้ว จึงท า
การไถพลิกหน้าดินตากแดดไว้ เพ่ือท าลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยู่ในดินอีกครั้ง จากนั้น เกษตรกรควร
จะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลาง โดยใช้ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือ แรโดโลไมท์
อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ แล้วรดน ้าตามหลังจากการใส่ปูนขาวเพื่อ ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นกลาง
นอกจากนี้ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใส่ปุยอินทรีย์ เช่น ปุย๋คอก ปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 
กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งจะช่วยให้ต้นพืชผักมีความแข็งแรง สามารถต้านทานต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลงได้ 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
ก่อนน า เมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกล้าเกษตรกรควรท า ความสะอาดเมล็ด 
พันธุ์ก่อน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คัดแยกเมล็ดพันธุ์ โดยการคัดเมล็ดที่เสีย เมล็ดวัชพืชที่มีอยู่ปะปน และสิ่งเจือปนต่างๆออก 
2. แช่เมล็ดพันธุ์ในน ้าอุ่น ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-30 นาที จะช่วยลดปริมาณ

เชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และยังกระตุ้นการงอกของเมล็ดอีกด้วย 
3. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคราน ้าคา้ง และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี 

เช่น เมทาแล็กซิน 35 เปอร์เซ็นต์ SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด 
พันธุ์ 1 กิโลกรัม 

การปลูกและการดูแล 
การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกเป็นเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผักที่เกษตรกรเลือกปลูก 

แต่มีข้อแนะน า คือ เกษตรกรควรปลูกผักให้มีระยะห่างพอสมควร อย่าให้แน่นจนเกินไป เพื่อให้มีการ 
ระบายอากาศที่ดี เป็นการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค นอกจากนี้ควรหมั่น 



 

ตรวจแปลงอยู่เสมอ โดยอาจเลือกส ารวจเป็นจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร่ ถ้าพบว่ามีการระบาดของ 
โรคและแมลงในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผักนั้น ก็ควรด า เนินการก า จัดโรคและแมลงที่พบทันที 

๒. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก   
ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย   จ านวน   

จ านวน  ๓ ราย/๓ โรง แล้วได้ท าการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
เพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ด และได้ให้การสนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าการปฏิบัติดูแลรักษาโรงเรือนและก้อนเชื้อเห็ด เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง  
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการผลิตเห็ดในถุงพลาสติก 
วัสดุและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด 
 1. อาหารเพาะ  
 2. หัวเชื้อเห็ด 
 3. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7 x 11นิ้ว, 9 x 13 นิ้ว 
 4. คอและฝาครอบพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว 
 5. ส าลี  ยางรัด และตะเกียงแอลกอฮอล์  
 6. ถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ่งความดัน 
 7. โรงเรือนหรือสถานที่บ่มเส้นใย และเปิดดอก 
 วิธีการเพาะ 
             1.บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อนกดให้แน่นตึงสูงประมาณ2/3ของถุง 
            2.รวบปากถุงบีบอากาศออกสวมคอพลาสติกหรือไม้ไผ่ แล้วพับปากถุงพาดลงมา รัดยางให้แน่น อุด
ด้วยส าลีหุ้มทับด้วยกระดาษหรือฝาครอบพลาสติก 
           3.น าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือใช้หม้อนึ่งความดันอุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงทิ้งไว้ให้ถุงเย็น 
          4.น าถุงวัสดุออกมาใส่เชื้อจากหัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง ถุงละ ประมาณ 10 – 15 เมล็ด ก็
เพียงพอ (โดยเขย่าเมล็ดข้าวฟ่างให้กระจายออก) เปิดและปิดจุกส าลีโดยเร็ว โดยปฏิบตัิในที่สะอาดมิดชิดไม่มี
ลมโกรก 
          5.น าไปวางในที่ส าหรับบ่มเส้นใย มีอุณหภูมิตามที่เห็ดแต่ละชนิดต้องการ ไม่จ าเป็นต้องมีแสง ไม่ต้องให้
น้ าที่ก้อนเชื้อจนเส้นใยเห็ดเริ่มรวมตัวกันเพ่ือเจริญเป็นดอกเห็ด น าไปเปิดถุงให้ออกดอกต่อไป 
 สถานที่หรือโรงเรือนส าหรับเปิดดอก 
 ควรเป็นสถานที่ ๆ สะอาด สามารถรักษาความชื้น และถ่ายเทอากาศได้ดี  ไม่ร้อน  ก้อนเชื้อเห็ดควร
วางเรียงบนแป้นส าหรับแขวนก้อนเชื้อ    โรงเรือนส าหรับเปิดดอกควรให้มีขนาดที่สัมพันธ์กับจ านวนของก้อน
เชื้อ  เพ่ือรักษาความชื้น และการถ่ายเทอากาศโดยอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส 
และมีแสงสว่างบ้างภายในโรงเรือน 
 การปฏิบัติดูแลรักษา  



 

 ก้อนเชื้อเห็ดใช้เวลาเจริญในระยะเส้นใย ประมาณ 1.5 - 2 เดือนจากนั้นถอดส าลีและคอขวด มัดปาก
ถุงปิดไว้ กรีดข้างถุงเป็นระยะเพ่ือ ให้เกิดดอก  การให้ความชื้นสามารถให้น้ าที่ก้อนเชื้อและดอกเห็ดได้   แต่
ควรให้น้ าเบาๆ มิฉะนั้นดอกเห็ดอาจจะช้ าและเน่าเสียได้ง่าย โรงเรือนจะต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี  
 การเก็บผลผลิต 
 ควรเก็บเมื่อดอกบานเต็มที่ ซึ่งดอกเห็ดมักมีสีชมพูปนสีม่วง หรือน ้าตาลแดง โดยขึ้นกับสายพันธุ์หรือ
แสงและความชื้นภายในโรงเรือนเปิดดอก  ควรเก็บดอกเห็ดในกลุ่มเดียวกันให้หมด  ไม่ควรมีเศษดอก 
เห็ดเหลือติดค้างอยู่กับก้อนเชื้อ เพราะจะเน่า และเชื้อโรค แมลงจะเข้าท าลายก้อนเห็ดต่อไป 
 
  ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย   จ านวน 
จ านวน ๑๐ ราย/ ๕๐ ไร่  แล้วท าการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติดูแล
รักษาสวนยางพาราและการผลิตยางแผ่นชั้นดี  แต่ยังไม่ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย
อินทรีย์ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 วิธีการด าเนินงาน  
 1.แนะน าเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา 
 สภาพพ้ืนที่ เป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ไม่ควรเกิน  600  เมตร เป็นพ้ืนที่ราบหรือมีความ
ลาดเอียงต่ ากว่า  35 องศา ถ้าความลาดเอียงเกิน 15 องศาต้องท าข้ันบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือป้องกัน
การชะล้างหน้าดิน ไม่เป็นแหล่งที่มีน้ าท่วมขัง  
 การเลือกพันธุ์ยาง ให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ต้านทานโรคใน
พ้ืนที่ที่มีปัญหารุนแรงดี  

การปลูก ท าการไถพลิกและไถพรวนอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บตอไม้     เศษไม้และเศษวัชพืช
ออกให้หมด  ส าหรับพื้นที่ลาดเอียงมากกว่า 15 องศา จะต้องวางแนวปลูกตามข้ันบันได วางแนวปลูกตามแนว
ตะวันออก – ตะวันตก ระยะปลูก 2.5 X 8.0 เมตร  หรือ  3.0 X 7.0 เมตร ในแหล่งปลูกยาง  เดิม  และระยะ
ปลูก 2.5 X 7.0 เมตร  หรือ  3.0 X 6.0 เมตร ในแหล่ง ปลูกยางใหม่ ขนาดของหลุมปลูก 50 X 50 X 50 
เซนติเมตร  

การใส่ปุ๋ย (ก่อนเปิดกรีด) แหล่งปลูกยางเดิม (เก่า) ใส่ปุ๋ยสูตร 20 - 8 - 20  แหล่งปลูกยางใหม่ ใส่ปุ๋ย
สูตร 20 - 10 - 12 พ้ืนที่ราบใส่แบบหว่าน พ้ืนที่ลาดเทเล็กน้อย หรือพ้ืนที่ท าขั้นบันได ใส่แบบแถบโดยเซาะร่อง
ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ พ้ืนที่ลาดชันใส่แบบหลุม โดยขุดหลุม 2 จุดต่อต้น แล้วกลบ 

การใส่ปุ๋ย (หลังเปิดกรีด) ควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน ส าหรับค าแนะน าทั่วไป คือ ใส่ปุ๋ยสูตร  30 
- 5 - 18   อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน และ ปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่าน
หรือโรยแบบแถบบริเวณระหว่างแถวยางแล้วกลบ 
 การกรีด เพ่ือให้ได้น้ ายางมากท่ีสุด ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด ยืดอายุการกรีดให้นานที่สุด และ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด มีหลักการกรีด และระบบกรีด   ดังนี้ 

-การเปิดกรีด  ควรเปิดกรีดเมื่อจ านวนต้นยางที่มีขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ ากว่า  50 เซนติเมตร ที่ความสูง 
150 เซนติเมตรจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ จ านวนต้นยางทั้งหมด 



 

-ใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้น วันเว้นวัน 
-เปิดกรีดครึ่งล าต้นที่ระดับความสูง 150  เซนติเมตรจากพ้ืนดิน  รอยกรีด ท ามุม 30 องศา กับแนว

ระนาบ  และเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่าง  
-ควรกรีดไม่เกิน  500  ต้นต่อคนต่อวัน 
-หมั่นลับมีดกรีดยางให้คมอยู่เสมอ 
-หยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบจนถึงใบที่ผลิใหม่เป็นใบแก่ 

 ๔. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกในโรงเรียน   
ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยที่โรงเรียนได้ขอการสนับสนุนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วม 

โครงการฯ มีเป้าหมาย จ านวน ๒๘ โรงเรียน/๕ โรงเรือน    แล้วได้ท าการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ด และได้ให้การสนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ดและก้อน
เชื้อเห็ดให้แกโ่รงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าการปฏิบัติดูแลรักษา
โรงเรือนและก้อนเชื้อเห็ด เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- เป็นแหล่งตัวอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการเกษตร 

 - เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ว่างระหว่างแถว
ยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 - เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักให้มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ 
 - เป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ 

- เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่พรุซึ่งมีปัญหาน้ าท่วมขัง และปัญหาดินเป็นกรดจัด  

- เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
           - เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การผลิตผักไร้ดินให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียน 
 - เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้ หรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือ
เกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ น าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น 

๙. ปัญหา/ อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 

- ขาดหน่วยงานอื่นๆ ภายในกรมฯ เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน 
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช, กีฏวิทยา  ฯลฯ 
- การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. ค่อนข้างช้า ท าให้การด าเนินงานต้องล่าช้า

ออกไปและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในขณะที่ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างมีจ ากัด 
 

 

๑๐. ภาพกิจกรรม 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ การจัดท าแปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต 

 
 
 

 

๑๐. ภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ การฝึกอบรมและบริการข้อมูลทางวิชาการ 

 
 


