
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   จังหวัดนราธิวาส 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

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 และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประชาสังคม  
 - 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 ๒๕6๑  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ในปี ๒๕6๑ มีเป้าหมายด าเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนทีศู่นย์สาขา และพ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่ซึ่งมีพระราชด าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุ
ทองฯ เข้าด าเนินการ)  ตลอดจนเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ จ านวน 3 หลักสูตร ๒๐๐ ราย  ดังนี้  

7.1.1 หลักสูตร “การปลูกพืชผัก-พืชไร่ให้ปลอดภัยจากสารพิษ”         เป้าหมายเกษตรกร 
จ านวน 30 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จ านวน 30 ราย เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึนและได้รับคะแนนหลัง
การฝึกอบรมตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 27 ราย คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  

7.1.2 หลักสูตร “การปลูกผักไร้ดิน”         เป้าหมายเกษตรกร 
จ านวน 50 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จ านวน 50 ราย เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึนและได้รับคะแนนหลัง
การฝึกอบรมตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 48 ราย คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์  

7.1.3 หลักสูตร “การผลิตก้อนเชื้อเห็ด”         เป้าหมายเกษตรกร 
จ านวน 120 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จ านวน 120 ราย เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมข้ึนและได้รับคะแนน
หลังการฝึกอบรมตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 117 ราย คิดเป็น 97.5 เปอร์เซ็นต์  

 ๗.๒ กิจกรรมแปลงต้นแบบ/ แปลงสาธิต 
7.2.1 การการปลูกยางพาราและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพารา  ได้ 

ด าเนินงานโครงการฯโดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงยางพารา พืชร่วมยาง และพืชแซมยาง อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่
โครงการสวนยางเขาส านัก, โครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน์ และบริเวณงานวิชาการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จ านวน ๒๓๙ ไร่  ตามแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่  การใส่ปุ๋ย, การก าจัดวัชพืช,  การป้องกัน



 

ก าจัดโรคและแมลง ฯลฯ  พืชที่ปลูกเป็นพืชแซมและพืชร่วมยาง  ได้แก่ ลองกอง, มังคุด, จ าปาดะ, หวาย, สละ, 
ระก าหวาน, หน้าวัว, ดาหลา, พืชสมุนไพร เช่น พญายอ   ขลู  หญ้าหนวดแมว  บอระเพ็ด  เป็นต้น 

7.2.2  การปลูกพืชผัก-พืชไร่  ไดด้ าเนินงานโครงการฯ   โดยการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา 
แปลงพืชผัก-พืชไร่แบบสลับหมุนเวียนตามฤดูกาลและความต้องการของตลาด จ านวน ๑๐ ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่  
ข้าวโพดหวาน, ผักกวางตุ้ง, พริกข้ีหนู และผักไร้ดิน จ านวน ๓ แปลงปลูก พืชที่ปลูกได้แก่ ผักบุ้ง, ผักกวางตุ้ง, 
ผักกวางตุ้งไต้หวัน และผักคะน้า  เป็นต้น 

7.2.3 การปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลง 
ไม้ดอก-ไม้ประดับอย่างต่อเนื่องในพื้นทีโ่ครงการสวนยางเขาส านัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จ านวน ๘ ไร่  ตามแผนการปฏิบัติงาน  ได้แก่  การใส่ปุ๋ย, การก าจัดวัชพืช,  การป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง ฯลฯ  พืชที่ปลูก ได้แก่ มะลิ ขิงแดง ดาหลา เฮลิโกเนีย จั่ง เฟิร์นใบมะขาม กระทือ ปาล์ม
บังสูรย์ บอนสี และคล้า  เป็นต้น 

7.2.4 การปลูกพืชแบบผสมผสาน  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลง 
พืชแบบผสม ผสานอย่างต่อเนื่องในพื้นทีโ่ครงการสวนยางเขาส านัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จ านวน ๔ ไร่ ตามแผนการปฏิบัติงาน  ได้แก่  การใส่ปุ๋ย, การก าจัดวัชพืช,  การป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงฯลฯ  พืชที่ปลูก ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม ละมุด ฝรั่ง ชมพู่ กระท้อน กล้วย และมีการปลูก
พืชผัก-พืชไร่ 

7.2.5 การเพาะเห็ด  ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ด 
นางนวล, ก้อนเชื้อเห็ดหู, ก้อนเชื้อเห็ดยานางิ, ก้อนเชื้อเห็ด รวมทัง้ได้ผลิตหัวเชื้อเห็ดนางรมภูฐาน ได้ให้การ
สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอ่ืนๆ ที่ได้ขอความ
อนุเคราะห์  ใช้ในโครงการทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  และได้ใช้ก้อนเชื้อเห็ดในการเปิดดอก
ในโรงเปิดดอกส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน 
  -วัสดุในการท าก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท 100 กิโลกรัม ร าละเอียด 6-8 
กิโลกรัม ข้าวโพดป่น 3-5 กิโลกรัม ปูนยิบซัม 1 กิโลกรัม และดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม  
  -น าวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้ าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือ
ก าวัสดุเพาะที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น โดยไม่มีน้ าไหลออกมา) 
  -บรรจุใส่ถุงพลาสติกส าหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้ าหนักประมาณ 800-1000 กรัม/ถุง ใส่คอ
พลาสติกจุกด้วนส าลีและปิดฝาจุกพลาสติก 
  -น าก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 ชั่วโมงนับแต่น้ าเดือด 
  -น าก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็น ท าการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มท่ีในเมล็ด
ธัญพืชประมาณ 15-20 เมล็ด/ก้อน 
  -น าก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว ไปบ่มก้อนเชื้อต่อไป 
  -การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว น าไปบ่มในโรงเรือนท่ีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก อุณหภูมิประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เส้นใยเจริญเต็มก้อน โดยใช้เวลาประมาณ 28-30 
วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อจะต้องหมั่นดูแลความสะอาด ไม่ให้มีแมลงสาบ มด เข้ามา
ท าลายก้อนเชื้อเห็ด 
  -การเปิดดอกและการเก็บเก่ียว หลังจากเส้นใยเชื้อเจริญเต็มที่แล้ว ให้น าก้อนเห็ดเข้าในโรง
เปิดดอกที่มีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องสาเซลเซียส รดน้ าวันละ 2 ครั้ง เห็ดก็จะทยอยออกดอก สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ 

7.2.6 การปลูกผักไร้ดินในโรงเรียน   ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการติดตามให้ค าแนะน า  
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียน ๕ โรง ในความรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระพุทธ, 
โรงเรียนบ้าน   ไอร์โซ, โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง, โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา, โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต  



 

และฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตและการดูแลรักษาแก่ครู – อาจารย์และเด็กนักเรียน  รวมทั้ง
โรงเรียนอ่ืนๆ ในจังหวัดนราธิวาสที่ด าเนินการผลิตพืชผักไร้ดินอีก จ านวน ๒๔ โรงเรียน 

๗.๓ กิจกรรมการขยายผล 
ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

พ้ืนทีศู่นย์สาขา และพ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่ซึ่งมีพระราชด าริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าด าเนินการ)  เข้า
ร่วมโครงการฯ  ในแต่ละกิจกรรมตามเป้าหมาย แล้วมีการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการ
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก, การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พร้อมทั้งให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  แล้วมีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้
ค าแนะน าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  มีกิจกรรมที่ด าเนินงาน  ดังนี้ 
    7.3.๑ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้า 
ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย จ านวน  2 ราย/2 โรง แล้วได้ท าการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ด และได้ให้การสนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ดและก้อนเชื้อเห็ด
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าการปฏิบัติดูแลรักษาโรงเรือน
และก้อนเชื้อเห็ด เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
   7.3.4 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกในโรงเรียน   

ได้ด าเนินงานโครงการฯ   โดยที่โรงเรียนได้ขอการสนับสนุนและแจ้งความประสงค์เข้าร่วม 
โครงการฯ มีเป้าหมาย จ านวน ๒8 โรงเรียน/๓ 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
กับสภาพพ้ืนที ่โดยเฉพาะในพ้ืนที่พรุซึ่งมีปัญหาน้ าท่วมขัง และปัญหาดินเป็นกรดจัด  

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

๙. ปัญหา/ อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 

- ขาดหน่วยงานอื่นๆ ภายในกรมฯ เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน 
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ปฐพีวิทยา 
- การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. ค่อนข้างช้า ท าให้การด าเนินงานต้องล่าช้า

ออกไปและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในขณะที่ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างมีจ ากัด 



 

๑๐. ภาพกิจกรรม 

 
 

 
ภาพที่ ๑ การฝึกอบรมและบริการข้อมูลทางวิชาการ 

 
 

        
 
 
 
 
 



 

 
ภาพที่ ๒ การจัดท าแปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต 

 
 

 
    
 
    
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๓ กิจกรรมงานขยายผล 
 
 
 
        
 
     
 
       


