โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑.ความเป็นมา/พระราชดาริ
ในวรโอกาสที่ส มเด็จ พระบรมโอรสาธิ ราช ฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร ทรงมีพ ระชนมายุค รบ ๕๐ พรรษา ในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาตจัดทาโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูล
ถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมโอรสาธิราชและทรง
พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ
ในปี ๒๕๔๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกาหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่ อนที่ใน
พระราชานุ เคราะห์โดยให้ จังหวัดจัดงานปีล ะ ๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) และให้มีการติดตามการให้ บริการต่อเนื่อง
(Follow up) กับ เกษตรกรที่ได้เข้ารับการบริการจากคลินิกต่าง ๆ เน้นเกษตรกรรายที่มีปัญหาชัดเจนและสาคัญสานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ รับผิดชอบดูแลการดาเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ใน
พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีรูปการจัดงานคือ การให้บริการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการ
ให้ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพืชทั้งระบบเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนา
พื้นที่และผลิตผลทางการเกษตรของตนเองต่อไป
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ฯ กรมวิชาการเกษตร
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- เพื่อให้ บริ การแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิ ตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และทัน
เหตุการณ์
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทาการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน
๔. พื้นที่เป้าหมาย
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามแผนของจังหวัดเคลื่อนที่ จานวน ๑๒ ครั้ง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมการเกษตร
๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานร่วมสนับสนุน : สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จ.สงขลา

๖. งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ การดาเนินงาน คลินิก๐๒ ทั้งหมด ๗๖๗ ราย คลินกิ ๐๕ จานวน ๖๐ ราย
ครั้งที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.
๙.

สถานที่

หน้าที่ว่าการอาเภอไม้แก่น
โรงเรียนบ้านบางมะรวด
โรงเรียนมุจรินทวาวิหาร
โรงเรียนบ้านมะปริง
สนามหน้า อบต.มะนังดาลา
โรงเรียนบ้านสะกา
สนามหญ้า อบต.ปุาบอน
โรงเรียนแม่ลานวิทยา
โรงเรียนแม่ลานวิทยา

ที่อยู่

วันที่

คลินิก

คลินิก

๐๒

๐๕

ม.๑ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ม.๑ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ม.๑ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ม.๕ ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ม.๓ ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี

๒๖/๑๐/๒๕๕๙

๘๓

๒๓/๑๑/๒๕๕๙

๗๔

๒๑/๑๒/๒๕๕๙

๑๑๑

๑๘/๑/๒๕๖๐

๗๔

๒๒/๒/๒๕๖๐

๙๔

๒๒/๓/๒๕๖๐

๙๕

ม.๙ ต.ปุาปอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๑๙/๗/๒๕๖๐

๑๐๐

ม.๖ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ม.๖ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

๒๗/๗/๒๕๖๐
๒๖/๙/๒๕๖๐

๑๓๖
๗๐

๖๐

รวม

๘๓๗

๖๐

๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- เกษตรกรที่เข้ารับบริการได้รับคาแนะนาทางวิชาการ และได้นาความรู้ที่ได้รับไปใช้และพัฒนาอาชีพของตนเอง
ให้ดีขึ้น
- เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯได้รับคาแนะนาทางวิชาการแล้ว ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในการปลูก
พืช และนาความรู้ที่ได้รับนาไปแก้ไขปัญหาในการปลูกพืชผัก ไม้ผล และพืชอื่น ๆ
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- ขาดแคลนเอกสารทางวิชาการที่ไว้สาหรับแจกเกษตรกร
- ขาดแคลนโปสเตอร์สาหรับจัดนิทรรศการหรือแจกแก่เกษตรกร
- ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคพืช

๑๐.ภาคผนวก

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านป่าตาเขียว ตาบลท่าข้าม อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่วัดสาเภา
เชย ตาบลท่าข้าม อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
เสด็ จ ไปยั ง พื้ น ที่ ส าธารณะประโยชน์ “ปุ า ตาเขี ย ว” เพื่ อ ทอดพระเนตรสภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพดิ น และน้ า
สาหรับประกอบการพิจารณาการจัดทาฟาร์มตัวอย่าง เมื่อทรงทราบข้อมูล ได้มีพระราชดาริว่า “ก็ดีถ้าที่ดินมีความพร้อมจะ
ทาให้เป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นสถานที่จ้างงานและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับราษฎร”
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)

เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านปุาเขียว ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พื้นที่ ๔๗๑ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๘ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
(๑) สนง.ประมงอาเภอปะนาเระ
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอปะนาเระ
(๓) สนง.เกษตรอาเภอปะนาเระ
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๔๐,๔๓๕.- บาท

๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๒๒ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๒๒ ราย หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖ – ๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด

- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๗๕๐ กิโลกรัม สร้างรายได้
ให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่าง ๓๗,๕๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)

๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯ ได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านลุตง ตาบลแม่ลาน อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
เมื่อวัน ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๘ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุห ราซองครักษ์ และนายสหั ส บุญญาวิวัฒ น์ ผู้ ช่ว ย
เลขาธิการพระราชวัง ฝุายกิจกรรมพิเศษและคณะฯ ได้มาสารวจพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านลุตง ตาบลแม่ลาน อาเภอแม่ลาน

จังหวัดปั ตตานี ซึ่งเป็ น พื้น ที่ส าธารณะประโยชน์ เนื้อที่ ๑๕๔ ไร่ ที่อ งค์การบริห ารส่ ว นตาบลแม่ล าน อ าเภอแม่ล าน
ได้ร่วมกันน้อมเกล้าถวายเพื่อจัดตั้งเป็นฟาร์มตัวอย่าง ผลการสารวจและการประชุมผู้นาเกษตรกรผู้นาหมู่บ้านและชุมชน
พบว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นฟาร์มตัวอย่างได้
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูน ย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิ จัยและพัฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านลุตง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พื้นที่ ๑๕๔ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๑๐ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
(๑) สนง.ประมงอาเภอแม่ลาน
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอแม่ลาน
(๓) สนง.เกษตรอาเภอแม่ลาน
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๓๓,๐๙๐.- บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๘ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๘ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๔๒๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๒๑,๐๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านดอนนา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกณพล บุ ญ ทั บ รองสมุ ห ราชองครั ก ษ์ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินี นาถ พร้ อ มด้ ว ย นายสหั ส บุ ญญาวิ วัฒ น์ ผู้ ช่า ยเลขาธิก ารพระราชวัง ฝุ ายกิจกรรมพิ เศษและคณะฯ
ได้เดินทางไปสารวจข้อมูลสภาพพื้นที่เบื้องต้น บริเวณหมู่ที่ ๔ และ ๕ บ้านดอนนา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ตามที่ราษฎรร่วมกันน้อมเกล้าถวายที่ดิน เพื่อจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูน ย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิจัยและพัฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ ๖๐๐ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๘ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน

(๑) สนง.ประมงอาเภอหนองจิก
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอหนองจิก
(๓) สนง.เกษตรอาเภอหนองจิก
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๓๓,๐๙๐.- บาท

๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๘ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๘ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๔๒๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๒๑,๐๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)

๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯ ได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรทีม่ ีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านทุ่งแป้น ตาบลแป้น อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ราษฎรตาบลแปูน ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย บ้านแปูน บ้านเตราะแก่น
และบ้ านช่ อ งหมู ซึ่ง ประสบภั ย คุ ก คามจากเหตุ การณ์ การก่ อความไม่ ส งบของขบวนการแบ่ ง แยกดิ น แดนรั ฐ ปั ต ตานี
ได้ขอความช่วยเหลือให้ทาการฝึกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) แต่กระนั้นราษฎรก็ยังประสบปัญหาความ
เดือดร้ อนไม่ส ามารถเดิน ทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ จึงได้แจ้งไปยังกองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขอให้นาความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ หลังจากนั้น กองราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ และกรมราชองครักษ์ไ ด้เข้าไปสารวจพื้นที่แล้วเห็นสมควรให้ดาเนินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้นใน
พื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพโดยด่วนที่สุด และเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ นักการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปัตตานี ได้จัดประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นาชุมชนรวมทั้งราษฎรผู้มอบที่ดิน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้ง
โครงการฯ ในเขตพื้นที่สปก. “ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งแปูน ” อยู่ในเขตตาบลแปูน ตาบลบือเระ และตาบลปะเสยะวอ
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ ๓,๕๗๕ ไร่ และได้ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งราษฎร์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
จานวน ๒๓ คน ยินดีสละสิทธิ์ในที่ดินชั่วคราวเพื่อจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง และสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี (สปก.)
สนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๔๘ เพื่อดาเนินการจัดทาถนน วางท่อระบายน้าในเขตพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร โดยศูน ย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิจัยและพัฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านทุ่งแปูน ต.แปูน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พื้นที่ ๓,๕๗๕ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๗ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
(๑) สนง.ประมงอาเภอสายบุรี
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอสายบุรี
(๓) สนง.เกษตรอาเภอสายบุรี
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๙,๔๑๕.- บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๖ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๖ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม

- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐- ๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐วัน ขึ้นอยู่กับชนิดเห็ด
ในระหว่างการบ่ มก้อนเชื้ อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๓ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๓๘๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๑๙,๐๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯ ได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านน้าดา ตาบลปุโละปุโย อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

๑. ความเป็นมา
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านน้าดา ได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดสุนันทาราม (น้าดา) บ้านน้าดา หมู่ที่ ๓ ตาบลปุโละปุโย อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีราษฎร
กราบบังคมทูลถวายฎีการ้องทุกข์ว่าประสบปัญหาภัยคุกคามจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งลอบทาร้ายประชาชนขณะออกไป
ประกอบอาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับทราบสถานการณ์ และทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้ อน จึ งทรงมีพระราชเสาวนี ย์ให้ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และนายสหัส บุญญาวิวัฒ น์
ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝุายกิจกรรมพิเศษ จัดหาพื้นที่เพื่อนามาจัดทาเป็นฟาร์มตัวอย่าง ฯ ตามแนวพระราชดาริ
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านน้าดา ได้เปิดดาเนินการดูแลควบคุมโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
จัง หวั ด ปั ตตานี และเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ ม อบให้ ค ณะท างานโครงการพระราชด าริ ฯ ที่ ๒ เป็ น ผู้ ดู แ ล
รับผิดชอบมาจนถึงปัจจุบัน
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิ ช าการเกษตร โดยศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรปั ต ตานี ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านน้าดา ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ ๒๒๐ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๑๒ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน

(๑) สนง.ประมงอาเภอหนองจิก
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอหนองจิก
(๓) สนง.เกษตรอาเภอหนองจิก
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๙,๔๑๕.- บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๖ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๖ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ด ธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๔๒๐ กิโลกรัม สร้างรายได้
ให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่าง ๒๑,๐๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ปฏิบัติงานในฟาร์มตัวอย่างฯ ได้รับความรู้ สามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านสีปาย ตาบลตาลีอายร์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

พลเอกณพล บุ ญ ทั บ รองสมุ ห ราชองครั ก ษ์ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ

พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่ายเลขาธิการพระราชวัง ฝุายกิจกรรมพิเศษและคณะฯ ได้เดินทาง
ไปสารวจข้อมูลสภาพพื้นที่เบื้องต้น บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ “ปุาโคกสีปาย” หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตาบลตาลีอายร์
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ประมาณ ๘๙๐ ไร่ ตามที่ราษฎรชุดอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) เสนอเพื่อจัดตั้งโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ราษฎรได้ฝึกงาน และจ้างแรงงานอาชีพทางการเกษตรใน
ชุมชน
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูน ย์วิจัย และพั ฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิจัยและพัฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้า นการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านสีบาย ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พื้นที่ ๘๙๐ ไร่

๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๑๐ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
(๑) สนง.ประมงอาเภอยะหริ่ง
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอยะหริ่ง
(๓) สนง.เกษตรอาเภอยะหริ่ง
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๙,๔๑๕.- บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๖ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๖ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้ งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่น ด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด

- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕- ๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๒๘๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๑๔,๐๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯ ได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านโคกหมัก ตาบลดาโต๊ะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
ด้วยนายสุรัตน์ จันทร์แสง ผู้ใหญ่บ้านโคกหมัก หมู่ที่ ๒ ตาบลดาโต๊ะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้กราบ
บังคมทูลถวายฎีการ้องทุกข์ว่าประสบปัญหาความเดือดร้อน ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงถูกลอบทาร้ายขณะ
ออกไปประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง และทางานในตัวเมืองหลายราย ได้แก่ บ้านโคกหมัก ถูกฆ่า ๒ คน และบ้านต้น
มะพร้าวต้นเดียว ถูกฆ่า ๑ คน โดยต้องการจะขับไล่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธให้ออกนอกพื้นที่ ด้วยการส่งจดหมายข่มขู่
ชาวบ้านให้ขายทรัพย์สิน ที่ดินทากิน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยในราคาถูกและให้อพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ปัจจุบันชาวบ้านโคกหมักจานวน ๑๐๗ ครัวเรือน ประชากร ๓๔๕ คน ไม่กล้าออกไปทางานนอกพื้นที่
เพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากกลุ่ มผู้ก่อความไม่สงบ จึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าถวายที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านโคกหมัก จานวน ๙๖ ไร่ นามาจัดทาเป็นโครงการพัฒนาบ้านโคกหมัก
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร โดยศูน ย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิจัยและพัฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านโคกหมัก ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ ๙๖ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๑๐ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
(๑) สนง.ประมงอาเภอหนองจิก
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอหนองจิก
(๓) สนง.เกษตรอาเภอหนองจิก
๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๒,๐๗๐.- บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๒
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๒ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด

ราย

- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๓๒๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๑๖,๐๐๐บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯ ได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านคู ตาบลยาบี อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑. ความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ราษฎรจากตาบลยาบี อาเภอหนองจิก ที่เดินทางไปทางานที่ฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้าน
น้าดา ซึ่งอยู่ห่างออกไป ๔ กิโลเมตร ถูกคนร้ายไม่ทราบจานวนขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงด้วยอาวุธปืนร้ายแรง ทาให้มี
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ๓ คน ได้รับบาดเจ็บ ๓ คน จึงทาให้ชาวบ้านที่ต้องออกไปทางานรับจ้างนอกหมู่บ้านไม่สามารถ
ออกไปทางานรับจ้างได้อีกเนื่องจากหวาดผวาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้
พระราชทานความช่วยเหลือให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้นที่บ้านคู ตาบลยาบี โดยชาวบ้านพร้อมใจกันยินยอมให้ใช้ประโยชน์
ที่นารกร้าง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๑๕ ไร่ และได้ดาเนินการมาตั้งแต่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูน ย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรปัตตานี สานักวิจัยและพัฒ นาการเกษตร เขตที่ ๘
ได้เข้าร่วมดาเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของเกษตรกรในพื้นที่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับเกษตรกรและผู้เยี่ยมชม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเพาะ
เห็ด และขยายผลความสาเร็จไปสู่ไร่นาเกษตรกร
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
บ้านคู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ ๓๑๕ ไร่
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จานวน ๖ โรงเรือน พื้นที่ ๑ ไร่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
(๑) สนง.ประมงอาเภอหนองจิก
(๒) สนง.ปศุสัตว์อาเภอหนองจิก
(๓) สนง.เกษตรอาเภอหนองจิก

๖. งบประมาณ
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๒,๐๗๐.- บาท
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนิ น การฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเทคโนโลยีก ารเพาะเห็ ด เปูาหมายเกษตรกร จานวน ๑๒ ราย
มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน ๑๒ ราย เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงต้นแบบ
๗.๒.๑ การเพาะเห็ด
- วัสดุในการทาก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท ๑๐๐ กิโลกรัม ราละเอียด ๖-๘ กิโลกรัม
ข้าวโพดปุน ๓-๕ กิโลกรัมปูนยิบซัม ๑ กิโลกรัมหินปูนหรือผงชอล์ก ๑ กิโลกรัม และดีเกลือ ๐.๒ กิโลกรัม
- นาวัสดุทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน พรมด้วยน้าสะอาดให้มีความชื้นพอเหมาะ (ใช้มือกาวัสดุเพาะ
ที่ผสมดีกันแล้ว บีบให้แน่น ไม่มีน้าไหลออกมา ปล่อยมือวัสดุยังจับตัวเป็นก้อน)
- บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาหรับเพาะเห็ดให้แน่น น้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม/ถุง ใส่คอพลาสติกจุก
ด้วยสาลีและปิดฝาจุกพลาสติก
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อภายใน ๒๔ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง นับแต่น้าเดือด
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่นึ่งได้ที่แล้ว ออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นทาการถ่ายเชื้อเห็ดที่เจริญเต็มที่ในเมล็ดธัญพืช
ประมาณ ๑๕-๒๐ เมล็ด/ก้อน
- นาก้อนเชื้อเห็ดที่ถ่ายเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้ว บ่มก้อนเชื้อต่อไป
- การบ่มเชื้อ หลังจากถ่ายเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว นาไปบ่มในโรงเรือนที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิประมาณ ๒๙-๓๒ องศาเซลเซียส เพื่อให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๒๘-๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
เห็ด ในระหว่างการบ่มก้อนเชื้อเห็ดต้องหมั่นตรวจดูแมลง เช่น มด แมลงสาบ ปลวกหรือไรต่างๆ ที่จะเข้าทาลายก้อนเห็ด
หากพบให้รีบนาก้อนเห็ดออกจากโรงบ่มก้อนไปกาจัดทันที และพ่นด้วยสารสกัดสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม น้าส้มควันไม้
รอบๆ โรงบ่มก้อนเห็ด
- การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว หลังจากเส้นใยเจริญเต็มก้อน นาก้อนเห็ดเข้าโรงเปิดดอกที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ ๒๕- ๓๐ องศาเซลเซียส รดน้าวันละ ๒ ครั้ง เห็ดจะทยอยออกดอกสามารถเก็บผลผลิตดอกเห็ดจาหน่ายต่อไป
ผลิตเห็ดนางฟูา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณ ๑๕๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กับ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ๗,๕๐๐ บาท (ราคาเห็ดนางฟูาเฉลี่ย ๕๐ บาท/กิโลกรัม)
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เกษตรกรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในฟาร์ ม ตั ว อย่ า งฯ ได้ รั บ ความรู้ สามารถน าไปประกอบเป็ น อาชี พ มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๙. ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

๑๐. ภาคผนวก

โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
(นิคมการเกษตรปาล์มน้ามันปัตตานี)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๑.ความเป็นมา/พระราชดาริ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้ดาเนินการ
โครงการจัดตั้ง “นิคมการเกษตร” พืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน รองรับนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
โดยมีเปูาประสงค์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ คือ (๑) เพื่อสร้างความสมดุลและภูมิคุ้มกันภาคการเกษตรให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
(๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหาร/พื ชพลังงานรองรับนโยบาย(ข้าว/ปาล์มน้ามัน/มันสาปะหลัง/อ้อย/ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์) (๓) รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ครอบคลุมนักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม โดยได้แบ่งพื้นที่
ด าเนิ น การ ๘ พื้ น ที่ แ ต่ ล ะภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ภ าคเหนื อ ตอนบน (จั ง หวั ด ตาก) ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง (จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
และจังหวัดเพชรบูรณ์) ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี) ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัด
จั น ทบุ รี และจั ง หวั ด สระแก้ ว ) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน (จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด และจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา) ภาคใต้ตอนบน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครศรี ธ รรมราช)และภาคใต้ตอนล่ าง (จังหวัดปัตตานี) ส าหรับในพื้นที่ภ าคใต้ตอนล่ างนั้น ได้จัดตั้งเป็นนิคม
การเกษตรปาล์ ม น้ ามั น ด าเนิ น การนอร่ อ งในเขตพื้ น ที่ น าร้ า ง จ านวน ๕,๐๐๐ ไร่ ในด าบลเกาะเปาะ ต าบลยาบี
และตาบลลิปะสะโง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๒.การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้การผลิตพืชเชิงอาหารและพืช
พลังงาน ๔ ชนิด คือ อ้อย ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง และข้าวโพดลี้ยงสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าร่วมในการดาเนินงานโครงการฯ และรับผิดชอบในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง คือ โครงการนิคมการเกษตรปาล์มน้ามันจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีกิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ การจัดแปลง
ทดสอบและสาธิตพันธุ์ปาล์มน้ามัน และการฝึกอบรมให้กับตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนิคมการเกษตร ฯ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
- เพื่อสร้างความสมดุลและภูมิคุ้มกันภาคการเกษตรให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหาร/พืชพลังงานรองรับนโยบาย (ข้าว/ปาล์มน้ามัน/มันสาปะหลัง/อ้อย/ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์)
- รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ครอบคลุมนักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เปูาหมาย ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการจัดการสวน
ปาล์มน้ามัน และนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การปลูกและการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ามันให้กับเกษตรกรในพื้นที่เปูาหมาย
และพื้นที่ใกล้เคียง
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
ตาบลเกาะเปาะ ตาบลยาบี และตาบลลิปะสะโง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
หมู่ที่ ๘ ตาบลแปูน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
- สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๒ หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
-สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ จานวน ๙๐,๐๐๐.- บาท
๖.๒ งบอื่น ๆ (ระบุ)
- กปร.

- มูลนิธิชัยพัฒนา
๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
๗.๑.๑ แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต
ได้ดาเนิน งานโครงการ ฯ โดยการจัดทาแปลงทดสอบ/ต้นแบบการผลิ ตปาล์มน้ามัน จานวน ๓๐ ไร่
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ฯ และเกษตรกรทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและเพิ่มพูนความรู้
แล้วกลับไปพัฒนาแปลงของตัวเอง โดยได้มี การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงตามแผนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การกาจัด
วัชพืช การปูองกันกาจัดโรคและแมลง ฯลฯ
๗.๑.๒ การฝึกอบรม
ได้ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ มน้ามัน” โดยมีเกษตรกร
เปู า หมาย จ านวน ๕๐ ราย โดยจั ด ฝึ ก อบรมในวั น ที่ ๓๐-๓๑ มี น าคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ที่ ๘
ตาบลแปูน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จากการทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม โดยมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ย
ร้อยละ ๕๓.๘ และหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ ๘๕ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ามัน โดยเฉพาะในพื้นที่นาและพื้นที่ลุ่ม ซึ่งมีปัญหาน้า
ท่วมขัง และปัญหาดินเปรี้ยวและกรด
๙.ปัญหา/อุปสรรค
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา

๑๐.ภาคผนวก

โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

๑. ความเป็นมา / พระราชดาริ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายให้ ดาเนินกิจกรรมโครงการพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี กรมวิชาการเกษตร สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
ได้คัดเลือกให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ดาเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ฯ จานวน ๑๓ ไร่ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ดาเนินกิจกรรม
โครงการฮารับปันบารู และได้เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. การตอบสนองพระราชดาริ / การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อเผยแพร่หลักการเกษตรตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่
๓.๑.๒ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบที่นาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ในการผลิต
๓.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๔ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิการเกษตร)
๓.๒.๑ เพื่อใช้เป็นแปลงทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ประชาชนในพื้นที่นิยมบริโภค และ
จาเป็นต่อการดารงชีพ
๓.๒.๒ เพื่อใช้เป็นแปลงทดสอบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และฤดูกาลของท้องถิ่น
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ
ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตาบลม่วงเตี้ย อาเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี ห่างจากจังหวัดปัตตานีไปทางทิศใต้ ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร ตาแหน่งละติจูด ๖ องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ ลองติจูด ๑๐๑
องศา ๑๘ ลิปดา มีอาณาเขตติดต่อตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ หมู่ที่ ๔ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทิศใต้
ติดกับ หมู่ที่ ๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก
ติดกับ หมู่ที่ ๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก
ติดกับ หมู่ที่ ๔ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิการเกษตร)
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิการเกษตร)

๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๑ หน่วยงานร่วมดาเนินการ : สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร
- จานวน ๒๕๗,๗๕๐ บาท
๖.๒ งบอื่นๆ ๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ ศึกษา/ทดสอบ/วิจัยพืชเศรษฐกิจและระบบการปลูกพืช
๗.๑.๑ ระบบการปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ๑๓ ไร่
- ระบบการปลูกพืชพื้นที่นา ๒ ไร่ (๔๐%)
ผลการปลูกข้าว
- ไม่มีการปลูก เนื่องจากเกิดผลกระทบจากภัยแล้ง
๗.๑.๒ ระบบการปลูกพืชไร่/พืชสวน ๙ ไร่ (๔๖.๖%)
ปลูกพืชผสมผสาน ๗ กลุ่ม ได้แก่
๑. พืชอาหาร ปลูกพืชอาหาร พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบ กวางตุ้ง ฯลฯ
๒. พืชรายได้ ปลูกพืชผัก พืชไร่ พืชหมุนเวียนอื่นๆ เช่น ข้าวโพดหวาน มะละกอ
๓. พืชสมุนไพรสุขภาพ ปลูกสมุนไพรพื้นฐานที่จาเป็น เช่น ฟูาทะลายโจร เตยหอม ตะไคร้
๔. พืชสมุนไพรศัตรูพืช ปลูกพืชสมุนไพรที่นามาใช้ทาสารสกัดปูองกันแมลง เช่น ดาวเรือง ขิง ข่า
๕. พืชใช้สอย เช่น ไผ่กิมซุง
๖. พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น เช่น มันขี้หนู กระพ้อ ต้นแค
๗. ไม้ผล เช่น มะพร้าว เงาะ มังคุด ขนุน ฝรั่ง พันธุ์กิมจู กล้วย
ผลการปลูกพืชผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยทาการปลูกพืชหมุนเวียนพริกไทย
ดูแลรักษา กาจัดวัชพืชโดยวิธเี ขตกรรม ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี และปลูกซ่อมแซมต้นที่ตาย
กิจกรรมการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์
- ผักกวางตุ้ง จานวน ๑๒ มุ้ง
ผลิตได้จานวน ๓๕๔
กิโลกรัม
- ผักกาดขาว จานวน ๑๑ มุ้ง
ผลิตได้จานวน ๔๐๔
กิโลกรัม
- ผักคะน้า
จานวน ๗ มุ้ง
ผลิตได้จานวน ๒๐๕.๘๐
กิโลกรัม
- ผักกาดหอม จานวน ๒ มุ้ง
ผลิตได้จานวน ๓๕
กิโลกรัม
- ผักฮ่องเต้
จานวน ๖ มุ้ง
ผลิตได้จานวน ๑๙๔.๘๐
กิโลกรัม
- ผักกาดขาวนวล จานวน ๒ มุ้ง
ผลิตได้จานวน ๘๒
กิโลกรัม
- ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด จานวน ๑ มุ้ง ผลิตได้จานวน ๓๐
กิโลกรัม
จานวนผู้เข้าศึกษาดูงานแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ๖๐ ราย

กิจกรรมการเพาะเห็ด
- ก้อนเชื้อแรกเริ่มเข้าโรงทั้งหมด จานวน ๔,๔๓๐ ก้อน
- ก้อนเชื้อที่พร้อมจะเปิดดอก จานวน ๑,๓๖๓ ก้อน
- ก้อนเชื้อเสีย จานวน ๒๗๐ ก้อน
- ก้อนเชื้อที่เหลือออกจากของเสีย จานวน ๓,๙๕๓ ก้อน
- น้าหนักเห็ดทั้งหมด ๒๘๗ กิโลกรัม
- เห็ดที่ขายได้ทั้งหมด ๒๗๕ กิโลกรัม
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
- จานวน ๕๐ ท่อบ่อ ปฏิบัติดูแลรักษา
- ดูแลใส่ปุ๋ยต้นมะนาว
- ดูแลกาจัดวัชพืช
- รดน้าต้นมะนาว
- เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จานวน ๕๑ กิโลกรัม
๗.๑.๓ ระบบเกษตรพื้นที่แหล่งน้า ๑ ไร่
ผลการจัดการน้าในปี ๒๕๖๐ ใช้น้าโดยใช้ระบบสปิรงเกอร์สูบน้าจากสระหลัก/เพื่อใช้ในการปลูกพืช ปริมาณน้า
เพียงพอตลอดทั้งปี
การใช้ประโยชน์แหล่งน้า การปลูกพืชในแหล่งน้า เช่น เลี้ยงปลา พื้นที่บนคันบ่อ ปลูกมะพร้าวน้าหอม เตยหอม
ตะไคร้ ข่า
๗.๑.๔ พื้นที่อยู่อาศัย ๑ ไร่
ทาการปลูก ผักหวาน พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบ กวางตุ้ง แค ฯลฯสามารถใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
ตลอดทั้งปี
๗.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๗.๒.๑ ศึกษาดูงาน
- เกษตรอาสา มาศึกษาดูงาน จานวน ๖๐ ราย
- เกษตรกร มาศึกษาดูงาน จานวน ๘๕ ราย
๗.๒.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร เปูาหมาย ๖๐ ราย

- หลักสูตร “การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่” วันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี จ.ปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จานวน ๖๖ ราย เกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ๖๖ ราย
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการเกษตร มีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งสามารถอยู่อย่าง
พอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๙.ปัญหา/อุปสรรค
แปลงนาไม่สามารถปลูกข้าวได้ เนื่องจากฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลจึงทาให้น้าในนามีไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว
และเกิดผลกระทบจากภัยแล้ง

๑๐.ภาคผนวก ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

๑. ความเป็นมา/พระราชดาริ
เพื่อ เป็ น การร่ ว มเฉลิ มฉลองในวรโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว มี พระชนมายุ ครบ
๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการฯ ทุกแห่ง
จัดทาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อขยายพันธุ์และแพร่พันธุ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ หน่วยงานละประมาณ ๑ ไร่
๒. การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชและศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตร ฯ กรมวิชาการเกษตร จัดทาแปลงสาธิตการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อขยายพันธุ์และแพร่พันธุ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ หน่วยงานละประมาณ ๑ ไร่

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
- เพื่อศึกษาการใช้หญ้าแฝกและปูองกันการชะล้างพังทลายของหญ้าดินในแปลงปลูกพืช
- เพื่อขยายผลการดาเนินงานไปสู่ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของหญ้าแฝก
ในด้านอนุรักษ์ดินและน้า
- เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้
๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- เพื่อศึกษาการใช้หญ้าแฝกและปูองกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินในแปลงปลูกพืช
- เพื่อขยายผลการดาเนินงานไปสู่ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ให้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของหญ้า
แฝกในด้านอนุรักษ์ดินและน้า
- เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้
๔. พื้นที่เป้าหมาย
๔.๑ พื้นที่เปูาหมายของโครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
๔.๒ พื้นที่เปูาหมายชองงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
กรมวิชาการเกษตร
๕.๒ หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
๕.๒.๒ หน่วยงานร่วมสนับสนุน : สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จ.สงขลา
๖. งบประมาณที่ได้รับ
๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๖.๒ งบอื่น ๆ ๗. ผลการดาเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมแปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต
๗.๑.๑ แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต
ได้ดาเนินงานโครงการฯ โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงหญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงาน
ได้แก่ การใส่ปุ๋ย,การกาจัดวัชพืช,การแยกหน่อ,การปลูกซ่อม ฯลฯ และได้มีการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและ
การปฏิบัติดูแลรักษาหญ้าแฝก ตลอดจนให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่เข้ามาอบรมศึกษาดูงานในศูนย์ ฯ เพื่อให้เล็งถึง

ความสาคัญและประโยชน์ของหญ้าแฝก รวมทั้งมีการสนับสนุนหน่อพันธุ์เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ที่ปลูกต่อไป และมีการปลูก
บริเวณรอบ ๆ สระน้าภายในศูนย์ ฯ เพื่อปูองกันการชะล้างหน้าดิน
๘. ผลสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาหญ้าแฝก รวมทั้งเป็นแหล่งขยายพันธุ์และกระจายพันธุ์
ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป
- การปลู ก หญ้ า แฝกช่ ว ยให้ ดิ น บริ เ วณที่ ป ลู ก มี ค วามชุ่ ม ชื้ น รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถปูองกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ ฯ
๑๐. ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรม

