
รายงานผลการดําเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดปตตาน ี 

 
๑.ความเปนมา/พระราชดําริ 
 ในวรโอกาสท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในป

พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีกราบบังคมทูล
ถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกลาวไวในพระบรมโอรสาธิราชและทรง
พระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณโครงการ 

ในป ๒๕๔๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการกําหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีใน
พระราชานุเคราะหโดยใหจังหวัดจัดงานปละ ๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) และใหมีการติดตามการใหบริการตอเนื่อง 
(Follow up) กับ เกษตรกรท่ีไดเขารับการบริการจากคลินิกตาง ๆ เนนเกษตรกรรายท่ีมีปญหาชัดเจนและสําคัญสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ รับผิดชอบดูแลการดําเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ        
ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง โดยมีรูปการจัดงานคือ การใหบริการวิเคราะหวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจน
การใหปรึกษาในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตพืชท้ังระบบเพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนตอการ
พัฒนาพ้ืนท่ีและผลิตผลทางการเกษตรของตนเองตอไป 

๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 ศูนยวิจัยพืชและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฯ กรมวิชาการเกษตร  
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑  วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ   
 ๓.๒  วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

-  เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกไขปญหาดานการผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 

-  เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรใหสามารถทําการผลิตทางการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการแกปญหารวมกัน 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
                ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีตามแผนของจังหวัดเคลื่อนท่ี จํานวน ๑๒ ครั้ง   

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑  หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
        สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี กรมสงเสริมการเกษตร         
๕.๒  หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
๕.๒.๑  หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
  ๕.๒.๒  หนวยงานรวมสนับสนุน : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จ.สงขลา 

   
 ๖.  งบประมาณ 
       ปงบประมาณ ๒๕๖๒  ไดรับการจดัสรรงบประมาณ   จํานวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๗.  ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 



  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี รวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯตามแผนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และสนับสนุนแผนโครงการเคลื่อนท่ีฯของจังหวัดปตตานี ๑๔ ครั้ง (ตารางท่ี ๑) โดยรวมออกใหบริการ
วิชาการดานพืชและรวมจัดนิทรรศการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซ่ึงมีเกษตรกรเขารับบริการใน
คลินิกพืช (คลินิก ๐๒) จํานวน ๙๙๒ ราย โดยการใหคําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช และใหความรู
เก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยาพารา และพืชอ่ืนๆ สําหรับเกษตรกรท่ีมีปญหาตองแกไข
อยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีไดเขาไปติดตามในพ้ืนท่ี โดยแนะนําใหปฏิบัติตามคําแนะนํา เพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลงในพืช
นั้นๆ (ตารางท่ี ๒) 
ตารางท่ี ๑ การใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ จังหวัดปตตานี 
 
คร้ัง
ท่ี 

สถานท่ี ท่ีอยู วันท่ี คลินิก 

๐๒ 

คลินิก 
๐๕ 

๑. โรงเรียนไมแกนกิตติวิทย  ม.๔ ต.ไทรทอง อ.ไมแกน จ.ปตตานี ๑๘/๑๐/๒๕๖๑ ๗๔ ๖ 
๒. โรงเรียนบานคาโต ม.๕ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ๒๑/๑๑/๒๕๖๑ ๖๑ ๗ 
๓. โรงเรียนบานวังกวาง ม.๕ ต.ปาไร อ.แมลาน จ.ปตตานี ๑๙/๑๒/๒๕๖๑ ๑๐๔ ๑๐ 

๔. โรงเรียนบานฝาง ม.๓ ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ๒๓/๑/๒๕๖๒ ๙๘ ๗ 
๕. โรงเรียนศาสนศึกษา ม.๓ ต.ตะบ้ิง อ.สายบุรี จ.ปตตานี ๒๖/๒/๒๕๖๒ ๑๒๑ ๕ 
๖. โรงเรียนแมลานวิทยา ม.๖ ต.แมลาน อ.แมลาน จ.ปตตานี ๑๓/๓/๒๕๖๒ ๗๒ - 
๗. สนามกีฬาอําเภอทุงยางแดง ม.๑ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี ๒๔/๔/๒๕๖๒ ๕๒ ๕ 
๘. โดมหนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต ๒ 
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ๑๔/๕/๒๕๖๒ ๕๕  ๕ 

๙. โรงเรียนบานควนลางา ม.๔ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี 11/07/2562 72  
๑๐. สนามกีฬาองคการบริหารสวนตาํบลบารา

เฮาะ 
ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปตตานี 01/08/2562   

11. โรงเรียนบานโคกหญาคา  ม.6 ต.คลองใหม อ.ยะรัง จ.ปตตานี 21/08/2562 59  
12. โรงเรียนบานตะโละดือรามัน  ม.4 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ จ.ปตตานี 27/08/2562 64  
13. องคการบริหารสวนตําบลตรัง  ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี 05/09/2562 78  
14. ตลาดกลางปศสุัตวจังหวัดชายแดนภาคใต 

หมูท่ี1 ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปตตานี 

ม.1 ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี 18/09/2562 82  

รวมเกษตรกรเขารับบริการทั้งสิ้น รวม ๙๙๒ ๖๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ปญหา และคําแนะนําในการติดตามใหบริการในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
 

ชนิดพืช ปญหาท่ีพบ จํานวน (ราย) คําแนะนํา/แนวทางการแกปญหา 
บวบ -เกิดแผลสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลประปราย

ทําใหใบแหง ดานใตใบบริเวณแผลจะ
พบขุยสีขาว ซ่ึงเปนสปอรของเชื้อรา 

4 -ใชยา แมนเซท ดี หรือ ไดเธน เอม-45 ฉีด 
4-7 วันกอนออกดอก หรือใชยาปองกันกําจัด
เชื้อราอ่ืน ๆ 
 



ลองกอง -ผลลองกองมีตําหนิ เห็นเปนคราบสีดํา
เคลือบอยูท่ีผิวผลแตไมทําลายเนื้อ  

6 -ฉีดพนสารละลายแคลเซียม เพ่ือลดการหลุด
รวงและการแตกของผล โดยฉีดพนสาร
แคลเซียมคลอไรด 250 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  

 
มะระ -เกิดแผลสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลประปราย

ทําใหใบแหง ดานใตใบบริเวณแผลจะ
พบขุยสีขาว ซ่ึงเปนสปอรของเชื้อรา 

2 -ใชยา แมนเซท ดี หรือ ไดเธน เอม-45 ฉีด 
4-7 วันกอนออกดอก หรือใชยาปองกันกําจัด
เชื้อราอ่ืน ๆ 
 

มะละกอ -ตนมะละกอแคระแกร็นใบดางเหลือง 
บิดเบี้ยว เสียรูปหงิกงอ 

1 -แนะนําใชสารชีวภัณฑไตรโคเดอรมาปองกัน
และกําจัดโรคพืช 

 
พริก -ใบหงิกงอ ตาดอก ยอด ดอกและผล

รวงหลน พริกท่ีถูกเพลี้ยไฟทําลายใบ
จะหงิกงอข้ึนขางบน 

6 -ใชยาฆาแมลง เชน เซฟวิน, ทามารอน,แลน
เนท ฯลฯ อัตรา 20-30 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร ฉีด
เม่ือพบระบาดบนยอดออนเพียงเล็กนอย     
7-10 วัน/ครั้งและหยุดฉีดอยางนอย 3 วัน
กอนเก็บผล 
 

แตงกวา -เกิดแผลสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลประปราย
ทําใหใบแหง ดานใตใบบริเวณแผลจะ
พบขุยสีขาว ซ่ึงเปนสปอรของเชื้อรา 

11 -ใชยา แมนเซท ดี หรือ ไดเธน เอม-45 ฉีด 
4-7 วันกอนออกดอก หรือใชยาปองกันกําจัด
เชื้อราอ่ืน ๆ 

มังคุด ใบเวาๆแหวงๆเหลือแตกานใบทําให
มังคุดขาดความสมบูรณ 

3 -พนสารประเภทดูดซึม เชน คารบาริล ใน
อัตรา 60 กรัม / น้ํา 20 ลิตร ทุกๆ5 - 7 วัน 

ทุเรียน -ก่ิงทุเรียน มีลักษณะคราบสีขาวแกม
ชมพูแหงแข็งบนผิวเปลือก  เม่ือใชมีด
ถาก เป ลื อ กบ ริ เวณ ท่ี เป น  จะพ บ
เนื้อเยื่อเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม 

15 -ฉีดพนดวย ผลิตภัณฑชีวภัณฑ กลุม บาซิลัส 
หรือ ไตรโคเดอรมา 

 

 

แตงโม -ใบหงิกงอ ใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองและ
น้ําตาลระบาดงายในชวงอากาศแหง
หรือหนาว 

6 -ตัดใบหรือถอนตนท่ีเปนโรคท้ิง 
 

คะนา -เกิดแผลสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลประปราย
ทําใหใบแหง ดานใตใบบริเวณแผลจะ
พบขุยสีขาว ซ่ึงเปนสปอรของเชื้อรา 

4 -ใชยา แมนเซท ดี หรือ ไดเธน เอม-45 ฉีด 
4-7 วันกอนออกดอก หรือใชยาปองกันกําจัด
เชื้อราอ่ืน ๆ 

กวางตุง -เกิดแผลสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลประปราย
ทําใหใบแหง ดานใตใบบริเวณแผลจะ
พบขุยสีขาว ซ่ึงเปนสปอรของเชื้อรา 

1 -ใชยา แมนเซท ดี หรือ ไดเธน เอม-45 ฉีด 
4-7 วันกอนออกดอก หรือใชยาปองกันกําจัด
เชื้อราอ่ืน ๆ 

 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
  - เกษตรกรท่ีเขารับบริการไดรับคําแนะนําทางวิชาการ และไดนําความรูท่ีไดรับไปใชและพัฒนาอาชีพของตนเอง

ใหดีข้ึน 



  - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯไดรับคําแนะนําทางวิชาการแลว  ไดรับการติดตามอยางตอเนื่อง มีความรูในการปลูก
พืช และนําความรูท่ีได 

 
รับนําไปแกไขปญหาในการปลูกพืชผัก ไมผล และพืชอ่ืน ๆ  
๙. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
- ขาดแคลนเอกสารทางวิชาการท่ีไวสําหรับแจกเกษตรกร 
- ขาดแคลนโปสเตอรสําหรับจัดนิทรรศการหรือแจกแกเกษตรกร 
- ขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญเก่ียวกับโรคพืช 

 
๑๐.ภาคผนวก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

บานปาตาเขียว ตําบลทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 

 
๑. ความเปนมา 
        เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ท่ีวัดสําเภา
เชย ตําบลทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี และโปรดเกลาใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร   
เสด็จไปยั งพ้ืน ท่ีสาธารณะประโยชน  “ปาตาเขียว” เพ่ือทอดพระเนตรสภาพภู มิประเทศ สภาพดินและน้ํ า                        
สําหรับประกอบการพิจารณาการจัดทําฟารมตัวอยาง เม่ือทรงทราบขอมูล ไดมีพระราชดําริวา “ก็ดีถาท่ีดินมีความพรอมจะ
ทําใหเปนฟารมตัวอยาง ซ่ึงจะเปนสถานท่ีจางงานและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพใหกับราษฎร” 
๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘               
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานปาเขียว ต.ทาขาม อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๔๗๑ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดแครง จํานวน ๘ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอปะนาเระ 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอปะนาเระ 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอปะนาเระ 
 

๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 



๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๒๒ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๒๒ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงใน
โรงบมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและ
คอขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนํา
วางบนชั้นหรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๐ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๔,๐๐๐ บาท 
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ี ม่ันคง                  
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 



๑๐.ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานลุตง ตําบลแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
เม่ือวันท่ี ๔  มีนาคม ๒๕๔๘ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราซองครักษ และนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวย

เลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษและคณะฯ ไดมาสํารวจพ้ืนท่ี หมูท่ี ๖ บานลุตง ตําบลแมลาน อําเภอแมลาน 

จังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน เนื้อท่ี ๑๕๔ ไร ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมลาน อําเภอแมลาน                   

ไดรวมกันนอมเกลาถวายเพ่ือจัดตั้งเปนฟารมตัวอยาง ผลการสํารวจและการประชุมผูนําเกษตรกรผูนําหมูบานและชุมชน

พบวามีความเหมาะสมท่ีจะจัดตั้งเปนฟารมตัวอยางได 

๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘                
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะเห็ด

แครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานลุตง ต.แมลาน อ.แมลาน จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๑๕๔ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดหูหน ูจํานวน ๑๐ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอแมลาน 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอแมลาน 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอแมลาน 

 
๖. งบประมาณ 

งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๕,๐๐๐.- บาท 
 



๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๘ ราย  มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๘ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและ     
คอขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวาง
บนชั้นหรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๔๕ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๔,๕๐๐ บาท 
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ีม่ันคง  และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๙. ปญหา/อุปสรรค 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 



โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานดอนนา ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
เม่ือวัน ท่ี  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกณพล บุญ ทับ รองสมุหราชองครักษ ในสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ พรอมดวย นายสหัส  บุญญาวิวัฒน ผูชายเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษและคณะฯ                    

ไดเดินทางไปสํารวจขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเบื้องตน บริเวณหมูท่ี ๔ และ ๕ บานดอนนา ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก                 

จังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีประมาณ ๖๐๐ ไร ตามท่ีราษฎรรวมกันนอมเกลาถวายท่ีดิน เพ่ือจัดตั้งฟารมตัวอยาง 

๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘                    
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๖๐๐ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดหูหน ูจํานวน ๘ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอหนองจิก 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอหนองจิก 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอหนองจิก 

๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๔๐,๐๐๐.- บาท 
 
 
 



๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๘ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๘ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชัว่โมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและคอ
ขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวางบน
ชัน้หรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๕ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๒,๕๐๐ บาท 
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เกษตรกรท่ีปฏิบั ติ งานในฟารมตัวอย างฯ ได รับความรู  สามารถนํ าไปประกอบเปนอาชีพ  มีรายได ท่ี ม่ันคง                   
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 



โครงการฟารม ตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานทุงแปน ตําบลแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ราษฎรตําบลแปน ซ่ึงอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน ประกอบดวย บานแปน บานเตราะแกน 

และบานชองหมู ซ่ึงประสบภัยคุกคามจากเหตุการณการกอความไมสงบของขบวนการแบงแยกดินแดนรัฐปตตานี                 

ไดขอความชวยเหลือใหทําการฝกโครงการราษฎรอาสารักษาหมูบาน (อรบ.) แตกระนั้นราษฎรก็ยังประสบปญหาความ

เดือดรอนไมสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพไดตามปกติ จึงไดแจงไปยังกองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ขอใหนําความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานความชวยเหลือ หลังจากนั้น กองราชเลขานุการใน

พระองคฯ และกรมราชองครักษไดเขาไปสํารวจพ้ืนท่ีแลวเห็นสมควรใหดําเนินการจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางฯ ข้ึนใน

พ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพโดยดวนท่ีสุด และเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ นักการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด

ปตตานี ไดจัดประชุมหารือสวนราชการท่ีเก่ียวของและผูนําชุมชนรวมท้ังราษฎรผูมอบท่ีดิน เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดต้ัง

โครงการฯ ในเขตพ้ืนท่ีสปก. “ท่ีสาธารณะประโยชนทุงแปน” อยูในเขตตําบลแปน ตําบลบือเระ และตําบลปะเสยะวอ 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีประมาณ ๓,๕๗๕ ไร และไดประกาศเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงราษฎรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

จํานวน ๒๓ คน ยินดีสละสิทธิ์ในท่ีดินชั่วคราวเพ่ือจัดตั้งฟารมตัวอยาง และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปตตานี (สปก.) 

สนับสนนุงบประมาณป ๒๕๔๘ เพ่ือดําเนินการจัดทําถนน วางทอระบายน้ําในเขตพ้ืนท่ีโครงการฟารมตัวอยางฯ 

๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘                             
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูปและขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานทุงแปน ต.แปน อ.สายบุรี จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๓,๕๗๕  ไร 

 
๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จํานวน ๗ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 
 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 



๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 
๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอสายบุรี 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอสายบุรี 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอสายบุรี 

๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๖ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๖ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและคอ
ขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวางบน
ชัน้หรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

 
๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   



ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๔ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๒,๔๐๐ บาท 
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ี ม่ันคง                  
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานน้ําดํา ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
โครงการฟารมตัวอยางฯ บานน้ําดํา ไดกอตั้งข้ึนเนื่องจาก เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ พรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดสุนันทาราม (น้ําดํา) บานน้ําดํา หมูท่ี ๓ ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี มีราษฎร
กราบบังคมทูลถวายฎีการองทุกขวาประสบปญหาภัยคุกคามจากกลุมผูกอความไมสงบซ่ึงลอบทํารายประชาชนขณะออกไป
ประกอบอาชีพ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับทราบสถานการณ และทรงมีความหวงใยราษฎรท่ีประสบปญหา
ความเดือดรอน จึงทรงมีพระราชเสาวนียให พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ และนายสหัส บุญญาวิวัฒน                
ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาจัดทําเปนฟารมตัวอยาง ฯ ตามแนวพระราชดําร ิ                       
เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๔๙  โครงการฟารมตัวอยาง ฯ บานน้ําดํา ไดเปดดําเนินการดูแลควบคุมโดยสถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดปตตานี และเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไดมอบใหคณะทํางานโครงการพระราชดําริฯ ท่ี ๒ เปนผูดูแล 
รับผิดชอบมาจนถึงปจจุบัน 
๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี๘                     
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะแครงและการแปรรปู 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานน้ําดํา ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๒๒๐ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จํานวน ๑๒ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

 
๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
 
 



๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 
(๑) สนง.ประมงอําเภอหนองจิก 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอหนองจิก 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอหนองจิก 

๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๕,๐๐๐.- บาท 

๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๖ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๖ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและคอ
ขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวางบน
ชัน้หรือแขวนในโรงเรือน 

การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 
- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก

ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๑๐ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๑,๐๐๐ บาท 
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 



 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ีม่ันคง และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานสีปาย ตําบลตาลีอายร อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
เม่ือวัน ท่ี  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘  พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ ในสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชายเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษและคณะฯ ไดเดินทาง

ไปสํารวจขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเบื้องตน บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน “ปาโคกสีปาย” หมูท่ี ๑ และ ๒ ตําบลตาลีอายร 

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี พ้ืนท่ีประมาณ ๘๙๐ ไร ตามท่ีราษฎรชุดอาสารักษาหมูบาน (อรบ.) เสนอเพ่ือจัดตั้งโครงการ

ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือใหราษฎรไดฝกงาน และจางแรงงานอาชีพทางการเกษตรใน

ชุมชน 

๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘                    
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานสีบาย ต.ตาลีอายร อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๘๙๐ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จํานวน ๑๐ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอยะหริ่ง 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอยะหริ่ง 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอยะหริ่ง 

๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๕,๐๐๐.- บาท 



๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๖ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๖ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและคอ
ขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวางบน
ชัน้หรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

 
๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๕ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๒,๕๐๐ บาท 
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ี ม่ันคง                   
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
 
 



๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานโคกหมัก ตําบลดาโตะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
ดวยนายสุรัตน จันทรแสง ผูใหญบานโคกหมัก หมูท่ี ๒ ตําบลดาโตะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ไดกราบ

บังคมทูลถวายฎีการองทุกขวาประสบปญหาความเดือดรอน ราษฎรในหมูบานและหมูบานขางเคียงถูกลอบทํารายขณะ
ออกไปประกอบอาชีพรับจางกรีดยาง และทํางานในตัวเมืองหลายราย ไดแก บานโคกหมัก ถูกฆา ๒ คน และบานตน
มะพราวตนเดียว ถูกฆา ๑ คน โดยตองการจะขับไลคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธใหออกนอกพ้ืนท่ี ดวยการสงจดหมายขมขู
ชาวบานใหขายทรัพยสิน ท่ีดินทํากิน บานเรือน ท่ีอยูอาศัยในราคาถูกและใหอพยพออกไปอยูนอกพ้ืนท่ี มิฉะนั้นจะไมไดรับ
ความปลอดภัย ปจจุบันชาวบานโคกหมักจํานวน ๑๐๗ ครัวเรือน ประชากร ๓๔๕ คน ไมกลาออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ี 
เพราะเกรงจะไดรับอันตรายจากกลุมผูกอความไมสงบ จึงไดพรอมใจกันนอมเกลาถวายท่ีดินสาธารณะประโยชนของ
หมูบานโคกหมัก จํานวน ๙๖ ไร นํามาจัดทําเปนโครงการพัฒนาบานโคกหมัก 
๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘                    
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานโคกหมัก ต.ดาโตะ อ.หนองจิก จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๙๖ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จํานวน ๑๐ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอหนองจิก 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอหนองจิก 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอหนองจิก 

๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๐,๐๐๐.- บาท 



๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๒ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๒ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชัว่โมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและคอ
ขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวางบน
ชัน้หรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 
 

๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –กันยายน ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๗ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๒,๗๐๐ บาท        
(ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
 
 
 
 
 



๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ี ม่ันคง                  

และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
 
๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
บานคู ตําบลยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๑. ความเปนมา 
เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ราษฎรจากตําบลยาบี อําเภอหนองจิก ท่ีเดินทางไปทํางานท่ีฟารมตัวอยาง ฯ บาน

น้ําดํา ซ่ึงอยูหางออกไป ๔ กิโลเมตร ถูกคนรายไมทราบจํานวนขับข่ีรถจักรยานยนตประกบยิงดวยอาวุธปนรายแรง ทําใหมี
ผูเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ ๓ คน ไดรับบาดเจ็บ ๓ คน จึงทําใหชาวบานท่ีตองออกไปทํางานรับจางนอกหมูบานไมสามารถ
ออกไปทํางานรับจางไดอีกเนื่องจากหวาดผวาตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

จากเหตุการณดังกลาว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความหวงใยพสกนิกรเปนอยางยิ่ง จึงได
พระราชทานความชวยเหลือใหจัดตั้งฟารมตัวอยางฯ ข้ึนท่ีบานคู ตําบลยาบี โดยชาวบานพรอมใจกันยินยอมใหใชประโยชน
ท่ีนารกราง รวมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๓๑๕ ไร และไดดําเนินการมาตั้งแต วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปนตนมา 
๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘                  
ไดเขารวมดําเนินการกิจกรรมการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป 
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
๓.๑.๑ เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
๓.๑.๒ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดานการเพาะ
เห็ดแครงและการแปรรูป และขยายผลความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
บานคู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปตตานี พ้ืนท่ี ๓๑๕ ไร 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน จํานวน ๖ โรงเรือน พ้ืนท่ี ๑ ไร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๒ หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

๕.๒.๑ หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

(๑) สนง.ประมงอําเภอหนองจิก 
(๒) สนง.ปศุสัตวอําเภอหนองจิก 
(๓) สนง.เกษตรอําเภอหนองจิก 
 
 
 



๖. งบประมาณ 
งบปกติกรมวิชาการเกษตร ๒๐,๐๐๐.- บาท 

๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงและการแปรรูป เปาหมายเกษตรกร 
จํานวน ๑๒ ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน ๑๒ ราย หลังการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน  
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ 
  ๗.๒.๑ การเพาะเห็ดแครง 

- วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้  ข้ีเลื่อยไมยางพารา ๑๐๐ กิโลกรัม รําละเอียด ๕ กิโลกรัม                             
ดีเกลือ ๐.๓ กิโลกรัม ปูนขาว ๒ กิโลกรัม เมล็ดขาวฟางตมแลว 50 กิโลกรัม และน้ํา ๘๐ กิโลกรัม 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
- แชเมล็ดขาวฟางในน้ําท้ิงไว ๑ คืนจากนั้นเทน้ําท้ิงเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก 

แลวรินน้ําท้ิง พักไวใหเย็นหมาดๆระหวางนี้ใหผสมข้ีเลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสม
พรอมกันหมด รําจะจับติดเปนกอน) เม่ือผสมเขากันดีแลว จึงนําเมล็ดขาวฟางท่ีเตรียมไวมาผสมอีกที จากนั้นกรอกใส
ถุงพลาสติก ขนาด ๖x๑๐ นิ้ว ใหมีน้ําหนัก ๕๐๐ กรัม ใสคอขวด รัดยาง และปดสําลี แลวปดดวยฝาปด จากนั้นนําไปนึ่ง
ดวยหมอนึ่งลูกทุงอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๓ ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็น จึงรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางท่ี
เตรียมไวทันที พยายามอยาท้ิงถุงไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง  

การพักบมเสนใย 
- โรงเรือนสําหรับพักบมเสนใย ควรเปนโรงเรือนในรม ท่ีมีระบายอากาศดี และขอสําคัญ ควรเปนท่ีมืด 

เสนใยจะเจริญเต็มถุงในเวลา ๑๕-๒๐ วัน ท่ีอุณหภูมิระหวาง ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส หลังจากเสนใยเต็มถุง จึงใหแสงในโรง
บมซ่ึงแสงจะไปกระตุนใหเห็ดสรางตุมดอก จะสังเกตเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจึงนําไปเปดดอกโดยดึงจุกสําลีและคอ
ขวดดานบนออกใชยางรัดปดปากถุงใหแนนแลวกรีดดานขางใหเปนมุมเฉียงจากบนลงลางท้ัง ๔ มุมของถุง แลวไปนําวางบน
ชัน้หรือแขวนในโรงเรือน 
   การเปดดอกและการเก็บผลผลิต 

- หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ ๕ วัน จะเก็บผลผลิต รุนท่ี ๑ ได จากนั้นเห็ดจะพักตัวอีก
ที ๕-๗ วัน รดน้ําเปนปกติก็จะเก็บรุนท่ี ๒ และ ๓ ตามลําดับ ซ่ึงผลผลิตก็จะหมดใหขนกอนเกาไปท้ิง และพักโรงเรือน      
ใหแหงเปนเวลา ๑๕ วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม เขาเปดดอกตอไป 

- ควรเก็บผลผลิตในระยะท่ีดอกมีสีขาวนวล กอนท่ีจะสรางสปอร มิฉะนั้นสีจะคล้ําออกสีน้ําตาล เนื้อดอก
จะเหนียวข้ึน 

 
๗.๒.๒ การแปรรูปเห็ดแครง 
- น้ําดื่มสมุนไพรเห็ดแครง การทําขาวเกรียบเห็ดแครง น้ําพริกเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑจากเห็ดแครงท่ีมีประโยชน เปนสารอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย   
ผลผลิตเห็ดแครงเฉลี่ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแปลงสาธิต/ตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแครง 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑–พฤษภาคม ๒๕๖๒ ปริมาณ ๒๐ กิโลกรัม สรางรายไดใหกับโครงการฟารมตัวอยาง ๒,๒๐๐ 
บาท (ราคาเห็ดแครงเฉลี่ย ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม) 
 
 
 



๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรู สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพ มีรายไดท่ี ม่ันคง                    

และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
 
๙. ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
         -  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 
๑๐.ภาคผนวก 
 

 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 
(นิคมการเกษตรปาลมน้ํามันปตตานี) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 
๑.ความเปนมา/พระราชดําริ 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ไดดําเนินการ
โครงการจัดต้ัง “นิคมการเกษตร” พืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน รองรับนโยบายการปรับโครงสรางภาคการเกษตร 
โดยมีเปาประสงค ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ คือ (๑) เพ่ือสรางความสมดุลและภูมิคุมกันภาคการเกษตรใหแกเศรษฐกิจของประเทศ 
(๒) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหาร/พืชพลังงานรองรับนโยบาย(ขาว/ปาลมน้ํามัน/มันสําปะหลัง/ออย/ขาวโพดเลี้ยง
สัตว) (๓) รองรับเกษตรกรรุนใหม ครอบคลุมนักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจเขาสูอาชีพเกษตรกรรม โดยไดแบงพ้ืนท่ี
ดําเนินการ ๘ พ้ืนท่ีแตละภูมิภาค ไดแกภาคเหนือตอนบน (จังหวัดตาก) ภาคเหนือตอนลาง (จังหวัดกําแพงเพชร                   
และจังหวัดเพชรบูรณ) ภาคกลาง (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี) ภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัด
จันทบุ รี  และจังหวัดสระแกว ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จั งหวัดรอยเอ็ด และจั งหวัด มุกดาหาร)                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดสุรินทร และจังหวัดนครราชสีมา) ภาคใตตอนบน (จังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช)และภาคใตตอนลาง (จังหวัดปตตานี) สําหรับในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางนั้น ไดจัดต้ังเปนนิคม
การเกษตรปาลมน้ํามัน ดําเนินการนอรองในเขตพ้ืนท่ีนาราง จํานวน ๕,๐๐๐ ไร ในดําบลเกาะเปาะ ตําบลยาบี                    
และตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตาน ี
๒.การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนขอมูลองคความรูการผลิตพืชเชิงอาหารและพืช
พลังงาน ๔ ชนิด คือ ออย ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง และขาวโพดลี้ยงสัตว และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
เปนหนวยงานหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรใหเขารวมในการดําเนินงานโครงการฯ และรับผิดชอบในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนลาง คือ โครงการนิคมการเกษตรปาลมน้ํามันจังหวัดปตตานี ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ไดแก การจัดแปลง
ทดสอบและสาธิตพันธุปาลมน้ํามัน และการฝกอบรมใหกับตัวแทนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการนิคมการเกษตร ฯ 
๓.วัตถุประสงค  
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
 - เพ่ือสรางความสมดุลและภูมิคุมกันภาคการเกษตรใหแกเศรษฐกิจของประเทศ 
 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชอาหาร/พืชพลังงานรองรับนโยบาย (ขาว/ปาลมน้ํามัน/มันสําปะหลัง/ออย/ขาวโพด
เลี้ยงสัตว) 
 - รองรับเกษตรกรรุนใหม ครอบคลุมนักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจเขาสูอาชีพเกษตรกรรม 
 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 - เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมาย ท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชปุยปาลมน้ํามันตาม
คาวิเคราะหดินและใบ และนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปขยายผลและถายทอดใหกับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ตอไป 
 - เพ่ือเปนแหลงศึกษาและเรียนรูการปลูกและการดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมาย            
และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 ตําบลเกาะเปาะ ตําบลยาบี และตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 หมูท่ี ๘  ตําบลแปน อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 



๕. หนวยงานรับผิดชอบ   
 ๕.๑  หนวยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ 
 - สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 ๕.๒  หนวยงานกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 -ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
 -สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑  งบปกติกรมวิชาการเกษตร 
  ในปงบประมาณ ๒๕๖๒  ไดรับงบประมาณ จํานวน  ๙๐,๐๐๐.- บาท 
          ๖.๒  งบอ่ืน ๆ (ระบุ) 
            - กปร. 
            - มูลนิธิชัยพัฒนา     
๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
  ๗.๑.๑ แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  ไดดําเนินงานโครงการ ฯ โดยการจัดทําแปลงทดสอบ/ตนแบบการผลิตปาลมน้ํามัน จํานวน ๓๐ ไร              
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ ฯ และเกษตรกรท่ัวไป สามารถเขามาศึกษาดูงานและเพ่ิมพูนความรู              
แลวกลับไปพัฒนาแปลงของตัวเอง โดยไดมีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงตามแผนการปฏิบัติงาน ไดแก การใสปุย การกําจัด
วัชพืช การปองกันกําจัดโรคและแมลง ฯลฯ  

๗.๑.๒ การฝกอบรม 
  ไดดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การใชปุยปาลมน้ํามันตามคาวิเคราะหดินและใบ”           
โดยมีเกษตรกรเปาหมาย จํานวน ๕๐ ราย โดยจัดฝกอบรมในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาเอนกประสงควัดจุฬามณี        
หมูท่ี ๖ ตําบลแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จากการทดสอบความรูกอนการฝกอบรม โดยมีความรูกอนการฝกอบรม
เฉลี่ยรอยละ ๔๕.๖ และหลังการฝกอบรมเฉลี่ยรอยละ ๙๑.๖ ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมท้ังหมดไดรับความรูเพ่ิมข้ึน  
๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีนาและพ้ืนท่ีลุม ซ่ึงมีปญหาน้ํา
ทวมขัง และปญหาดินเปรี้ยวและกรด 
 
๙.ปญหา/อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณความไมสงบ 
 - ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน โรคพืช กีฎวิทยา และปฐพีวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.ภาคผนวก 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดาํริทฤษฎีใหมจังหวัดปตตานี  
 

๑. ความเปนมา / พระราชดําร ิ
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายใหดําเนินกิจกรรมโครงการพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ป กรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 
ไดคัดเลือกใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี ดําเนินโครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  

     ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี จึงไดปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในศูนยฯ จํานวน ๑๓ ไร ซ่ึงเคยเปนพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรม
โครงการฮารับปนบารู และไดเปดศูนยเรียนรูฯ อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 

๒. การตอบสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร ไดเริ่มดําเนินโครงการฯ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน  
 

๓. วัตถุประสงค 
                     ๓.๑  วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

๓.๑.๑ เพ่ือเผยแพรหลักการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม  
๓.๑.๒ เพ่ือเปนศูนยตนแบบท่ีนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใชในการผลิต 
๓ .๑ .๓  เ พ่ื อ เป น แ ห ล ง เรี ย น รู ป รั ช ญ าแ ล ะ ก า รป ร ะ ยุ ก ต ใช เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง 
๓.๑.๔ เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานการเกษตร 

                     ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิการเกษตร)  
๓.๒.๑ เพ่ือใชเปนแปลงทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในทองถ่ินท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีนิยมบริโภค และ

จําเปนตอการดํารงชีพ 
๓.๒.๒ เพ่ือใชเปนแปลงทดสอบระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และฤดูกาลของทองถ่ิน 
 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
        ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

    ภายในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี เลขท่ี ๑๐๐ หมูท่ี ๑ ตําบลมวงเตี้ย อําเภอแมลาน จังหวัด
ปตตานี หางจากจังหวัดปตตานีไปทางทิศใต ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร ตําแหนงละติจูด ๖ องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ ลองติจูด ๑๐๑ 
องศา ๑๘ ลิปดา มีอาณาเขตติดตอตําบลใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ            ติดกับ หมูท่ี ๔  ต.มวงเตี้ย  อ.แมลาน  จ.ปตตาน ี

  ทิศใต            ติดกับ หมูท่ี ๑  ต.มวงเตี้ย  อ.แมลาน  จ.ปตตาน ี

 ทิศตะวันออก         ติดกับ หมูท่ี ๑  ต.มวงเตี้ย  อ.แมลาน  จ.ปตตาน ี

 ทิศตะวันตก           ติดกับ หมูท่ี ๔  ต.แมลาน  อ.แมลาน  จ.ปตตานี 
๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิการเกษตร)    
 
 

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
       ๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
       ๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิการเกษตร)  
  ๕.๒.๑ หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตาน ี
  ๕.๒.๑ หนวยงานรวมดําเนินการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘  
 
 



๖. งบประมาณ 
       ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

   จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๖.๒ งบอ่ืนๆ    - 
 

๗. ผลการดําเนินงาน 
๗.๑ ศึกษา/ทดสอบ/วิจัยพืชเศรษฐกิจและระบบการปลกูพืช 

๗.๑.๑ ระบบการปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม ๑๓ ไร 
        -  ระบบการปลูกพืชพ้ืนท่ีนา ๓ ไร (๒๓.๐๘%) 
 ผลการปลูกขาว 

-  ไมมีการปลูก  เนื่องจากเกิดผลกระทบจากภัยแลง 
๗.๑.๒ ระบบการปลูกพืชไร/พืชสวน ๕.๕ ไร (๔๒.๓๑%) 

             ปลูกพืชผสมผสาน ๗ กลุม ไดแก 
  ๑. พืชอาหาร ปลูกพืชอาหาร พริก มะเขือ แตงกวา ถ่ัวฝกยาว บวบ กวางตุง ฯลฯ 
  ๒. พืชรายได ปลูกพืชผัก พืชไร พืชหมุนเวียนอ่ืนๆ เชน ขาวโพดหวาน มะละกอ 
  ๓. พืชสมุนไพรสขุภาพ ปลูกสมุนไพรพ้ืนฐานท่ีจําเปน เชน ฟาทะลายโจร เตยหอม ตะไคร 
  ๔. พืชสมุนไพรศัตรูพืช ปลูกพืชสมุนไพรท่ีนํามาใชทําสารสกัดปองกันแมลง เชน ดาวเรือง ขิง ขา 
  ๕. พืชใชสอย เชน ไผกิมซุง 
  ๖. พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน เชน มันข้ีหนู กระพอ ตนแค 
  ๗. ไมผล เชน มะพราว  เงาะ มังคุด ขนุน ฝรั่ง พันธุกิมจู กลวย 
ผลการปลูกพืชผสมผสานและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยทําการปลูกพืชหมุนเวียนพริกไทยดูแลรักษา กําจัด
วัชพืชโดยวิธีเขตกรรม ใสปุยคอกและปุยเคมี และปลูกซอมแซมตนท่ีตาย 

กิจกรรมการผลิตผักไฮโดรโปนิกส   
- ผักกวางตุง จํานวน  ๔๒  มุง           ผลิตไดจํานวน   ๙๖๐   กิโลกรัม 
- ผักกาดขาว จํานวน  ๒๖  มุง           ผลิตไดจํานวน   ๖๙๐  กิโลกรัม 
- ผกัคะนา จํานวน  ๒๑  มุง    ผลิตไดจํานวน   ๖๓๐  กิโลกรัม 
- ผักฮองเต จํานวน  ๑๖  มุง           ผลิตไดจํานวน   ๔๓๒     กิโลกรัม 
จํานวนผูเขาศึกษาดูงานแปลงผักไฮโดรโปนิกส  ๖๐  ราย 

 
กิจกรรมการเพาะเห็ด 

- ไมมีการเพาะเห็ด อยูในชวงปรับปรุงโรงเรือน 

การปลูกมะนาวในทอซีเมนต  
- จํานวน ๕๐ ทอบอ ปฏิบัติดูแลรักษา 

- ดูแลใสปุยตนมะนาว 

- ดูแลกําจัดวัชพืช 

- รดน้ําตนมะนาว 

- เก็บเก่ียวผลผลิตได จํานวน ๖๐ กิโลกรัม  



๗.๑.๓ ระบบเกษตรพ้ืนท่ีแหลงน้ํา ๒.๕ ไร (๑๙.๒๓%) 
ผลการจัดการน้ําในป ๒๕๖๒ ใชน้ําโดยใชระบบสปริงเกอรสูบน้ําจากสระหลัก/เพ่ือใชในการปลูกพืช ปริมาณน้ํา

เพียงพอตลอดท้ังป 
การใชประโยชนแหลงน้ํา การปลูกพืชในแหลงน้ํา เชน เลี้ยงปลา พ้ืนท่ีบนคันบอ ปลูกมะพราวน้ําหอม เตยหอม 

ตะไคร ขา 
๗.๑.๔ พ้ืนท่ีอยูอาศัย ๒ ไร (๑๕.๓๘%) 

ทําการปลูก ผักหวาน พริก มะเขือ แตงกวา ถ่ัวฝกยาว บวบ กวางตุง แค ฯลฯสามารถใชในครัวเรือนเพียงพอ
ตลอดท้ังป 

๗.๒ ถายทอดเทคโนโลยี 
๗.๒.๑ ศึกษาดูงาน 

- นักเรียน มาศึกษาดูงาน  จํานวน      -    ราย 
- เกษตรกร มาศึกษาดูงาน จํานวน      ๖๐ ราย 

๗.๒.๒ ฝกอบรมเกษตรกร เปาหมาย ๖๐ ราย 
- หลักสูตร “การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม” วันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒                 
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี จ.ปตตานี มีเกษตรกรเขารวมฝกอบรม จํานวน ๖๐ ราย เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึน ๖๐ ราย   

๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ผูเขารับการอบรมมีความรูดานการเกษตร มีความรูเพ่ิมข้ึนในดานการเกษตรแบบยั่งยืนซ่ึงสามารถอยูอยาง
พอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนการลดรายจายและเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
๙.ปญหา/อุปสรรค 
 แปลงนาไมสามารถปลูกขาวได เนื่องจากฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาลจึงทําใหน้ําในนามีไมเพียงพอตอการปลูกขาว
และเกิดผลกระทบจากภัยแลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.ภาคผนวก ภาพกิจกรรมโครงการศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานี ปงบประมาณ ๒๕๖๒  

  
๑. ความเปนมา/พระราชดําริ 
  เพ่ือเปนการรวมเฉลิมฉลองในวรโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุครบ         

๘๐ พรรษา ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงไดมอบหมายใหศูนยวิจัยและศูนยบริการฯ ทุกแหง
จัดทําแปลงสาธิตการปลูกหญาแฝกเพ่ือขยายพันธุและแพรพันธุ ตั้งแตป ๒๕๔๗ หนวยงานละประมาณ ๑ ไร 

๒. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
  ศูนยวิจัยพืชและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฯ กรมวิชาการเกษตร จัดทําแปลงสาธิตการปลูกหญา

แฝกเพ่ือขยายพันธุและแพรพันธุ ตั้งแตป ๒๕๔๗ หนวยงานละประมาณ ๑ ไร 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑  วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
  - เพ่ือศึกษาการใชหญาแฝกและปองกันการชะลางพังทลายของหญาดินในแปลงปลูกพืช 
  - เพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปสูประชาชนกลุมเปาหมาย ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของหญาแฝก

ในดานอนุรักษดินและน้ํา 
  - เพ่ือเปนแปลงสาธิตใหเกษตรกรและผูสนใจไดศึกษาหาความรู 
 ๓.๒  วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
  -  เพ่ือศึกษาการใชหญาแฝกและปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินในแปลงปลูกพืช 
                  -  เพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปสูประชาชนกลุมเปาหมาย ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของหญา

แฝกในดานอนุรักษดินและน้ํา 
  - เพ่ือเปนแปลงสาธิตใหเกษตรกรและผูสนใจไดศึกษาหาความรู 
๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี ต.มวงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปตตานี 
 ๔.๒  พ้ืนท่ีเปาหมายชองงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี ต.มวงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปตตานี  
๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๕.๑  หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
        กรมวิชาการเกษตร 
๕.๒  หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
  ๕.๒.๑  หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 
  ๕.๒.๒  หนวยงานรวมสนบัสนุน : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จ.สงขลา 

    
๖.  งบประมาณท่ีไดรับ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร   
                  ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 ๖.๒ งบอ่ืน ๆ    -  
 
 



๗.  ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมแปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 

๗.๑.๑ แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
ไดดําเนินงานโครงการฯ โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงหญาแฝกอยางตอเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงาน  

ไดแก การใสปุย,การกําจัดวัชพืช,การแยกหนอ,การปลูกซอม ฯลฯ และไดมีการถายทอดใหความรูเก่ียวกับการปลูกและ 
การปฏิบัติดูแลรักษาหญาแฝก ตลอดจนใหเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปท่ีเขามาอบรมศึกษาดูงานในศูนย ฯ เพ่ือใหเล็งถึง
ความสําคัญและประโยชนของหญาแฝก รวมท้ังมีการสนับสนุนหนอพันธุเพ่ือเปนการขยายพันธุท่ีปลูกตอไป และมีการปลูก
บริเวณรอบ ๆ สระน้ําภายในศูนย ฯ เพ่ือปองกันการชะลางหนาดิน 

๘. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- เปนแหลงเรียนรูการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาหญาแฝก รวมท้ังเปนแหลงขยายพันธุและกระจายพันธุ

ใหกับเกษตรกรและผูท่ีสนใจท่ัวไป 
- การปลูกหญ าแฝกชวยใหดินบริ เวณ ท่ีปลูกมีความชุมชื้ น  รักษาสภาพแวดลอม  และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
๙.  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

     ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ ฯ 
๑๐. ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรม 

 


