
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   จังหวัดนราธิวาส 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

๑. ความเปนมา/ พระราชดําร ิ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เสด็จพระราชดําเนินแปร
พระราชฐานมาประทับแรม  ณ  พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ในระหวางวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  
ถึง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๔ พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตร
เห็นสภาพพ้ืนท่ีและความจําเปนท่ีจะยกระดับความเปนอยู ภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดใหดีข้ึน 
จึงทรงมีพระราชดําริและพระราชกระแสรับสั่งตอเจาหนาท่ีและผูติดตามเสด็จ ใหพิจารณาปรับปรุงกิจการ พัฒนา
ดานตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งตอ หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ 
องคมนตร ี นายชิต นิลพานิช ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผูชวยอธิบดีกรมชลประทาน   
นายวารินทร บุษบรรณ และขาราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

ดวยพ้ืนท่ีจํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเปนท่ีลุมต่ํามีน้ําขังตลอดป ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ซ่ึงมีเนื้อ
ท่ีท้ังหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร กสิกรจํานวนมากไมมีท่ีทํากิน แมเม่ือระบายน้ําออกหมดแลวยังยากท่ีจะใช
ประโยชนทางการเกษตรใหไดผล ท้ังนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรททําใหเกิดกรดกํามะถัน เม่ือดินแหงทําใหเกิดดิน
เปรี้ยว ควรปรับปรุงดินใหดีข้ึน ดังนั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
เขามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ีพรุรวมกันแบบผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเปนแบบอยาง
ในการท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีพรใุนโอกาสตอไป 

การสนองพระราชดําริ ไดมีการรวมประชุมระหวางจังหวัดนราธิวาส และสํานักงาน กปร. โดยมีหมอม
เจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ เปนประธาน เพ่ือกําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดตั้งโครงการศูนยศึกษาการ
พัฒนา โดยใหชื่อวา “ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง”  สํานักงาน กปร. ไดนํานโยบายดังกลาวไปประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือศึกษาปญหาในพ้ืนท่ีและสรุปเปนขอเสนอแนะโครงการ ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และไดอนุมัติหลักการเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม 
๒๕๒๕ 

๒. การสนองพระราชดําริ/ การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 งานวิชาการเกษตร  รับผิดชอบทางดานงานวิจัยพืชและระบบการปลูกพืช  ไดกําหนดเปาหมายการ
วิจัยไว ดังนี้ 
 การปลูกยางพารา  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก  การใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนยาง  การ
ผลิตยางแผนดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑยางในรูปแบบงายๆ ถายทอดใหแกเกษตรกรนําไปทําแบบเกษตร
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ในพ้ืนท่ีหมูบานบริวารและศูนยสาขา เพ่ือเพ่ิมรายไดใหสูงข้ึน 
  การปลูกพืชผัก  ศึกษา วิจัย และถายทอดเทคโนโลยีการปลูก  การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือ
บริโภคในทองถ่ิน  และทดแทนการนําเขาจากเขตอ่ืน  ศึกษาและรวบรวมพันธุผักและสมุนไพรพ้ืนเมือง 
 การปลูกไมดอก – ไมประดับ  ศึกษา วิจัย และถายทอดเทคโนโลยีการปลูก และผลิตไมดอก-ไม
ประดับ  เปนพ้ืนท่ีตัวอยางในการผลิตไมดอก-ไมประดับ เพ่ือทดแทนการนําเขา  และศึกษาไมดอก-ไมประดับ
พ้ืนเมืองเพ่ือเปนการคา  ผลิตพันธุไมดอก-ไมประดับแจกจายแกเกษตรกร 
 การปลูกพืชแบบผสมผสาน  ศึกษาและทดสอบการนําระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนว
ทฤษฎีใหมมาใช  เพ่ือเผยแพรใหแกเกษตรกรนําไปปฏิบัติ 
 การเพาะเห็ด  ศึกษา ทดลอง และวิจัยการนําวัสดุเหลือใชในทองถ่ินมาเพาะเห็ด  แลวขยายผลไปสู
เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 
 
 



 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
 - สนองพระราชดําริท่ีพระราชทานใหไวในการดําเนินงานศึกษา และพัฒนาใหครบถวนและถูกตอง 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพใหมากยิ่งข้ึน 
 - แกไขปญหาความยากจน และผลกระทบท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประชาชนในกลุม 
เปาหมายใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ และโอกาสในการพ่ึงตนเองไปพรอมกับการยกระดับรายได และ
คุณภาพชีวิต  
 - ใหความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผลดวยมาตรการตางๆ เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการขยายผลใน
รูปแบบการทองเท่ียวในเชิงศึกษา พัฒนา และการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง และ
ประชาสังคม  
 - ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดําเนินงานโดยยึดหลักการโครงการพระราชดําริ 
และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเปนแนวทางการดําเนินงานโดยการใชแผนเปนเครื่องมือชี้นําการ
ดําเนินงาน 
 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 - ศึกษาและวิจัยหาพันธุพืชท่ีเหมาะสมไดดีท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ีพรุ หมูบานบริวาร  และพ้ืนท่ีท่ีทรงมี
พระราชดําริใหขยายผล 
 - เพ่ือนําผลการศึกษาและพัฒนาไปเปนแบบอยางใชกับโครงการพัฒนาแหลงอ่ืนๆ ตอไป 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

(๑) บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     -  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  ตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  สวนยางเขาสํานัก ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 (๒) พ้ืนท่ีศูนยสาขา 
     -  สวนยางทักษิณราชนิเวศน ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน 
     -  หมูบานปแนมูดอ  ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  หมูบานปศุสัตว- เกษตรมูโนะ  ตําบลโฆษิต  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
     -  บานยโูย  และบานโคกอิฐ – โคกใน   อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

(๓) พ้ืนท่ีหมูบานบริวาร  ๑๑ หมูบาน  หมูบานรอบศูนย 
(๔) หมูบานถายทอดเทคโนโลยี 

    -  นิคมสหกรณบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนท่ีพรุแฆแฆ   อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 
    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนท่ีลุมน้ําบางนรา  จังหวัดนราธิวาส 
 ๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

(๑) บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     -  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  ตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  สวนยางเขาสํานัก ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 (๒) พ้ืนท่ีศูนยสาขา 
     -  สวนยางทักษิณราชนิเวศน ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน 
     -  หมูบานปแนมูดอ  ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส 
     -  หมูบานปศุสัตว- เกษตรมูโนะ  ตําบลโฆษิต  อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 



 

     -  บานยโูย  และบานโคกอิฐ – โคกใน   อําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 
(๓) พ้ืนท่ีหมูบานบริวาร  ๑๑  หมูบาน  หมูบานรอบศูนย 
(๔) หมูบานถายทอดเทคโนโลยี 

    -  นิคมสหกรณบาเจาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนท่ีพรุแฆแฆ   อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี 
    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
    -  พ้ืนท่ีลุมน้ําบางนรา  จังหวัดนราธิวาส 

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 - ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   กรมพัฒนาท่ีดิน 
๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 

 - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕62  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  450,000  บาท 
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

ในป ๒๕62 มีเปาหมายดําเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมฝกอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนท่ีศูนยสาขา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (พ้ืนท่ีซ่ึงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ เขาดําเนินการ)  ตลอดจนเกษตรกรท่ัวไปท่ีมีความสนใจ จํานวน 3 หลักสูตร ๒๐๐ ราย  ดังนี้  

7.1.1 หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก-พืชไร”   
เปาหมายเกษตรกร จํานวน 30 ราย มีเกษตรกรเขารวมการอบรม จํานวน 30 ราย เกษตรกร

มีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นต จํานวน 30 ราย คิดเปน 100 
เปอรเซ็นต  

7.1.2 หลักสูตร “การใชสารชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช”          
เปาหมายเกษตรกร จํานวน 50 ราย มีเกษตรกรเขารวมการอบรม จํานวน 50 ราย เกษตรกร

มีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นต จํานวน 50 ราย คิดเปน 100 
เปอรเซ็นต  

7.1.3 หลักสูตร “การผลิตกอนเช้ือเห็ด”          
เปาหมายเกษตรกร จํานวน 120 ราย มีเกษตรกรเขารวมการอบรม จํานวน 120 ราย

เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นต จํานวน 120 ราย คิดเปน 
100 เปอรเซ็นต  

 
 
 
 



 

 ๗.๒ กิจกรรมแปลงตนแบบ/ แปลงสาธิต 
7.2.1 การปลูกยางพาราและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีวางระหวางแถวยางพารา   

ไดดําเนินงานโครงการฯโดยการปฏิบตัิดูแลรักษาแปลงยางพารา พืชรวมยาง และพืชแซมยาง อยางตอเนื่องใน
พ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก, โครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน ๒๓๙ ไร ตามแผนการปฏิบัติงาน ไดแก  การใสปุย, การกําจัดวัชพืช, การปองกัน
กําจัดโรคและแมลง ฯลฯ  พืชท่ีปลูกเปนพืชแซมและพืชรวมยาง  ไดแก ลองกอง, มังคุด, จําปาดะ, หวาย
ระหวางแถวยาง จํานวน 3 แถว, สละ, ระกําหวาน, หนาววั, ดาหลา, พืชสมุนไพร เชน พญายอ   ขลู  หญา
หนวดแมว  บอระเพ็ด  เปนตน 

 แปลงยางพารา งานวิชาการเกษตร พืชท่ีปลูกแซมยางมี 
            1. ระกํามีจํานวน 208 ตน แบงเปน 13 แถว ๆ ละ 16 ตน ระยะเวลาในการเก็บ

ผลผลิตตั้งแตติดผลจนถึงผลสุกใชระยะเวลา 8 เดือน ใน 2 ป เก็บได 3 ครั้ง น้ําหนักท่ีได 4-6 กิโลกรัม/1 ทะลาย 
2. หวายระหวางแถวยาง จํานวน 3 แถว 

 แปลงพ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก พืชท่ีปลูกแซมยางมี 
1. สละเนินวง มีจํานวน 187 ตน 
2. ระกําหวาน มีจํานวน 658 ตน 

             ผลผลิตยางพารา ในพ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก, โครงการสวนยางทักษิณราช
นิเวศน และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชวงป 2562 

  1. พ้ืนท่ีงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง มีน้ําหนักผลผลิต จํานวน 
218 กิโลกรัม 

  2. พ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก มีน้ําหนักผลผลิต จํานวน 1,757 กิโลกรัม 
  3. พ้ืนท่ีโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน มีน้ําหนักผลผลิต จํานวน 254 กิโลกรัม 

7.2.2  การปลูกพืชผัก-พืชไร  ไดดําเนินงานโครงการฯ   โดยการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา 
แปลงพืชผัก-พืชไรแบบสลับหมุนเวียนตามฤดูกาลและความตองการของตลาด จํานวน ๑๐ ไร พืชท่ีปลูก ไดแก  
ขาวโพดหวาน, ผักกวางตุง, พริกข้ีหนู และผักไรดิน จํานวน ๓ แปลงปลูก พืชท่ีปลูกไดแก ผักบุง, ผักกวางตุง, 
ผักกวางตุงไตหวัน และผักคะนา  เปนตน 
   การผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก/พืชไร เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   โครงการสวนยางเขาสํานัก  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ไดดําเนินการผลิต
เมล็ดพันธุพืชสํารอง เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร โดยไดเมล็ดพันธุพืชท่ีเกษตรกรมีความตองการ และเหมาะสมตอ
สภาพพ้ืนท่ีในการปลูกเปนแหลงเก็บสํารองเมล็ดพันธุ เพ่ือใชในยามฉุกเฉิน และใหการสนับสนุนเกษตรกรท่ี
สนใจ ในปงบประมาณ 2562 ไดผลิตเมล็ดพันธุพืชท่ีสามารถแจกจายใหแกเกษตรกร ดังนี้ 
   1. พริกช ีพ้ืนท่ีปลูก 0.8 ไร   
       - ไดเริ่มเพาะเมล็ด วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 
       - แยกใสถุงเพาะ  วันท่ี  4 มกราคม 2562 
       - ลงปลูกในแปลง วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 
       - เก็บเมล็ดพันธุน้ําหนักสด จํานวน 2.1 กิโลกรัม (อยูในชวงกําลังเก็บเก่ียว 
เมล็ดพันธุ) 
   2. ถ่ัวหรั่ง พ้ืนท่ีปลูก 1.46 ไร 
       - ลงปลูกในแปลง วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 
        - เก็บเมล็ดพันธุ วัน ท่ี  21 มิ ถุนายน 2562  น้ํ าหนักสด จํานวน 25 
กิโลกรัม 



 

       - ปลูกครั้งท่ี 2 ในเดือน สิงหาคม 2562 
   3. ถ่ัวพู  พ้ืนท่ีปลูก 1.15 ไร 
       - ลงปลูกในแปลง วันท่ี 1 มีนาคม 2562  (ตนแหงเสียหายหมดท้ังแปลง
เนื่องจากเครื่องสูบน้ําเสีย) 
       - ลงปลูกในครั้งท่ี 2   วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 (ยังไมไดเก็บผลผลิต) 
   4. ถ่ัวพู  พ้ืนท่ีปลูก จํานวน 1 แปลง ปลูกในพ้ืนท่ีของงานวิชาการเกษตร สามารถ
เก็บผลผลิตได น้ําหนักแหง จํานวน 8.9 กิโลกรัม 
   5. มันข้ีหนู พ้ืนท่ีปลูก 1.15 ไร 
      - ลงปลูกในแปลง วันท่ี 29 เมษายน 2562 
      - เก็บเมล็ดพันธุในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 
   6. ฟกแฟง พ้ืนท่ีปลูก จํานวน 1 แปลง ปลูกในพ้ืนท่ีงานวิชาการเกษตร   
      - เก็บผลผลิตไดน้ําหนักแหง จํานวน 1.3 กิโลกรัม (กําลังอยูในชวงเก็บเก่ียว) 

7.2.3 การปลูกไมดอก-ไมประดับ  ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลง 
ไมดอก-ไมประดับอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน ๘ ไร  ตามแผนการปฏิบัติงาน  ไดแก  การใสปุย, การกําจัดวัชพืช,  การปองกัน
กําจัดโรคและแมลง ฯลฯ  พืชท่ีปลูก ไดแก มะลิ ขิงแดง ดาหลา เฮลิโกเนีย จั่ง เฟรนใบมะขาม กระทือ  
ปาลมบังสูรย บอนสี และคลา  เปนตน 
   โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวนประดับในภาคใต 
   โครงการสวนยางเขาสํานัก ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก กปร. โดยไดทําการนําพันธุไมดอกมาทดลองปลูกในพ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก พ้ืนท่ี
ประมาณ 2 ไร เปนการทดลองไมดอกกลางแจง จํานวน 3 ชนิด และไมในโรงเรือน จํานวน 4 ชนิด จากการ
ทดลองปลูกไมดอก ดอกโต สีดอกสีสดใสสวยงาม โดยเฉพาะดอกแกลดิโอลัส ปทุมมา ขิงแดง กระทือ กระเจียว 
ดาหลา ซ่ึงสามารถพัฒนาเปนเชิงพาณิชยได และไดดําเนินการขยายหัวพันธุไมดอกเพ่ือปลูกในรุนตอไป ใน
ปงบประมาณ 2562 ไดดําเนินการลงปลูกไมดอกจากหัวพันธุท่ีไดเก็บมาจากรุนท่ีแลว และไดดําเนินการลง
ปลูกไมใบ เพ่ือจะไดขยายตนพันธุไมใบอีกดวย 
   แปลงท่ี 1 
   - วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562  ไดลงปลูกปทุมมาขาวใหญ จํานวน 3 แปลง ๆ ละ 
50 หัว จํานวน 150 หัว 
   - วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  ไดลงปลูกกระเจียวสม จํานวน 6 แปลง ๆ ละ  
50 หัว จํานวน 300 หัว 
   - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  ไดลงปลูกแกลดิโอลัส จํานวน 2 แปลง ๆ ละ  
50 หัว จํานวน 100 หัว 
   - วันท่ี  7  มิถุนายน  2562   ไดลงปลูกไผฟลิปปนส จํานวน 2 แปลง ๆ ละ  
25 ตน จํานวน 50 ตน 
   แปลงท่ี 2 
   - วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ไดลงปลูกแกลดิโอลัส        จํานวน 7 แปลง ๆ ละ 
42 หัว จํานวน 290 หัว 
   - วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ไดลงปลูกปทุมมาขาวใหญ  จํานวน 8 แปลง ๆ ละ 
40 หัว จํานวน 320 หัว 
   - วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ไดลงปลูกปทุมมาสวิทเลดี้   จํานวน 5 แปลง ๆ ละ 
40 หัว จํานวน 200 หัว 



 

 
7.2.4 การปลูกพืชแบบผสมผสาน  ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลง 

พืชแบบผสม ผสานอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีโครงการสวนยางเขาสํานัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน ๔ ไร ตามแผนการปฏิบัติงาน  ไดแก  การใสปุย, การกําจัดวัชพืช,  การปองกัน
กําจัดโรคและแมลงฯลฯ  พืชท่ีปลูก ไดแก มะพราวน้ําหอม ละมุด ฝรั่ง ชมพู กระทอน กลวย และมีการปลูก
พืชผัก-พืชไร 

7.2.5 การเพาะเห็ด  ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการผลิตกอนเชื้อเหด็ประมาณ 18,000-
20,000 กอน/ป ไดแก กอนเชื้อเห็ด นางนวล, กอนเชื้อเห็ดหูหนู, กอนเชื้อเห็ดยานางิ, กอนเชื้อเห็ดนางฟา 
รวมท้ังไดผลิตหัวเชื้อเห็ดนางรมภูฐาน ไดใหการสนับสนุนกอนเชื้อเห็ดตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ในโรงเรียน และโครงการอ่ืนๆ ท่ีไดขอความอนุเคราะห  ใชในโครงการทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ  และไดใชกอนเชื้อเห็ดในการเปดดอกในโรงเปดดอกสําหรับเกษตรกรและผูสนใจเขาเยี่ยมชมงาน 
  - วัสดุในการทํากอนเชื้อเห็ด มีดังนี้ ข้ีเลื่อยยางพาราแหงสนิท 100 กิโลกรัม รําละเอียด 6-8 
กิโลกรัม ขาวโพดปน 3-5 กิโลกรัม ปูนยิบซัม 1 กิโลกรัม และดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม  
  - นําวัสดุท้ังหมดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน พรมดวยน้ําสะอาดใหมีความชื้นพอเหมาะ (ใชมือ
กําวัสดุเพาะท่ีผสมดีกันแลว บีบใหแนน โดยไมมีน้ําไหลออกมา) 
  - บรรจุใสถุงพลาสติกสําหรับเพาะเห็ดใหแนน น้ําหนักประมาณ 800-1000 กรัม/ถุง ใสคอ
พลาสติกจุกดวนสําลีและปดฝาจุกพลาสติก 
  - นํากอนเชื้อเห็ดท่ีไดไปนึ่งฆาเชื้อภายใน 24 ชั่วโมง เปนเวลา 4 ชั่วโมงนับแตน้ําเดือด 
  - นํากอนเชื้อเห็ดท่ีนึ่งไดออกจากถังนึ่ง ท้ิงไวใหเย็น ทําการถายเชื้อเห็ดท่ีเจริญเต็มท่ีในเมล็ด
ธัญพืชประมาณ 15-20 เมล็ด/กอน 
  - นํากอนเชื้อเห็ดท่ีถายเชื้อเห็ดเรียบรอยแลว ไปบมกอนเชื้อตอไป 
  - การบมเชื้อ หลังจากถายเชื้อเห็ดลงในถุงกอนเชื้อแลว นําไปบมในโรงเรือนท่ีอากาศถายเทได
สะดวก อุณหภูมิประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส เพ่ือใหเสนใยเจริญเต็มกอน โดยใชเวลาประมาณ 28-30 
วัน ข้ึนอยูกับชนิดของเห็ด ในระหวางการบมกอนเชื้อจะตองหม่ันดูแลความสะอาด ไมใหมีแมลงสาบ มด เขามา
ทําลายกอนเชื้อเห็ด 
  - การเปดดอกและการเก็บเก่ียว หลังจากเสนใยเชื้อเจริญเต็มท่ีแลว ใหนํากอนเห็ดเขาในโรง
เปดดอกท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องสาเซลเซียส รดน้ําวันละ 2 ครั้ง เห็ดก็จะทยอยออกดอก สามารถเก็บ
ผลผลิตได 
  - ผลการดําเนินงานผลิตกอนเชื้อเห็ด มีดังนี้ 
   เห็ดนางฟา จํานวน 12,900 กอน 
   เห็ดเปาฮ้ือ จํานวน   4,300 กอน 
   เห็ดนางรมเทา จํานวน   1,000 กอน 
   เห็ดหลินจือ จํานวน    1,000 กอน 
   เห็ดหูหนู จํานวน     800  กอน 
  - ผลการดําเนินงานผลิตเชื้อเห็ด มีดังนี้ 
   เชื้อเห็ดนางฟา  จํานวน 320 ขวด 
   เชื้อเห็ดเปาฮ้ือ  จํานวน 130 ขวด 
   เชื้อเห็ดนางรมเทา  จํานวน    30 ขวด 
   เชื้อเห็ดหลินจือ  จํานวน   30  ขวด 
   เชื้อเห็ดหูหนู  จํานวน   25 ขวด 
  - ทําการแปรรูปเห็ดหลินจือตากแหง จํานวน  5  กิโลกรัม 



 

7.2.6 การปลูกผักไรดินในโรงเรียน   ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการติดตามใหคําแนะนํา  
พรอมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกโรงเรียน ๕ โรง ในความรับผิดชอบ ไดแก โรงเรียนวัดพระพุทธ, 
โรงเรียนบานไอรโซ, โรงเรียนพิทักษวิทยากุมุง, โรงเรียน  ตชด. บานลีลานนท, โรงเรียน ตชด. บานไอรบือแต  
และฝกอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติการผลิตและการดูแลรักษาแกครู – อาจารยและเด็กนักเรียน 

๗.๓ กิจกรรมการขยายผล 
 ๗.๓.1 ดําเนินการขยายผลจากกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมแปลงตนแบบ สูใน

พ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนท่ีศูนยสาขา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จํานวน 5 ราย 
 ๗.๓.2 สนับสนุนกอนเชื้อเห็ดนางฟาในโรงเรียนขยายผล จํานวน 28 โรงเรียน โรงเรียนละ 

900 กอน/โรง 
  ๗.๓.3 การปลูกผักไรดิน มีจํานวน 5 หมูบาน/1โรง ไดแก  
   1. บานบางมะนาว ม. 1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ. นราธิวาส 
   2. บานบูกิตอาวมะนาว ม. 12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ. นราธิวาส 
   3. บานเขาตันหยง ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ. นราธิวาส 
   4. บานตือลาฆอปาลัส ม. 11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ. นราธิวาส 
   5. บานใหม ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ. นราธิวาส  

๘. ผลสําเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- เปนแหลงตัวอยางในการประกอบอาชีพดานการเกษตร และการถายทอดเทคโนโลยีดานวิชาการเกษตร 

 - เปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา และการใชประโยชนในพ้ืนท่ีวางระหวางแถว
ยางใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 - เปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักใหมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ 
 - เปนแหลงรวบรวม ศึกษา และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมดอก-ไมประดับ 

- เปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม ใหเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีพรุซ่ึงมีปญหาน้ําทวมขัง และปญหาดินเปนกรดจัด  

- เปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใชในทองถ่ิน 
           - เปนแหลงศึกษาและเรียนรูการผลิตผักไรดินใหกับเด็กนักเรียนและชุมชนท่ีอยูรอบๆ บริเวณโรงเรียน 
 - เกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีวางแผนไว หรือเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ หรือ
เกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ นําความรูท่ีไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตนเองใหดีข้ึน 

๙. ปญหา/ อุปสรรค 
- ขาดหนวยงานอ่ืนๆ ภายในกรมฯ เขามารวมปฏิบัติงาน 
- ในโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน มีตนยางพาราท่ีมีอายุมาก (เฉลี่ย 44 ป) และมีตนยางพาราท่ี

ตายบางสวน 
- เกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรมบางสวนอาน-เขียน ไมได และมีเปนผูสูงอายุ  

 

 

 

 

 

 



 

๑๐. ภาพกิจกรรม 

 

   
 

ภาพชุดท่ี ๑ การฝกอบรมและบริการขอมูลทางวิชาการ 
 

  
 

  
 

ภาพชุดท่ี ๒ การจัดทําแปลงตนแบบ / แปลงสาธติ 
 

 
 

ภาพชุดท่ี 3 การผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก/พืชไร เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติฯ 



 

 

 
 

ภาพชุดท่ี 4 โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวนประดับในภาคใต 
 

   
 

   
 

   
 

ภาพชุดท่ี 5 กิจกรรมงานขยายผล   
 
 
       


