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

๑. ความเปนมา/ พระราชดําร ิ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เสด็จพระราชดําเนินแปร
พระราชฐานมาประทับแรม  ณ  พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ในระหวางวันท่ี ๑๘ สิงหาคม   – 
๓ ตุลาคม ๒๕๒๔ พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรเห็น
สภาพพ้ืนท่ีและความจําเปนท่ีจะยกระดับความเปนอยู ภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดใหดีข้ึน จึง
ทรงมีพระราชดําริและพระราชกระแสรับสั่งตอเจาหนาท่ีและผูติดตามเสด็จ ใหพิจารณาปรับปรุงกิจการ พัฒนา
ดานตางๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งตอ หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ 
องคมนตร ีนายชิต นิลพานิช ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน ผูชวยอธิบดีกรมชลประทาน   นาย
วารินทร 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 เพ่ือกําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดตั้งโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 
โดยใหชื่อวา “ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง”  สํานักงาน กปร. ไดนํานโยบายดังกลาวไปประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือศึกษาปญหาในพ้ืนท่ีและสรุปเปนขอเสนอแนะโครงการ ขออนุมัติจากคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และไดอนุมัติหลักการเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๒๕ 

๒. การสนองพระราชดําริ/ การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 งานวิชาการเกษตร  รับผิดชอบทางดานงานวิจัยพืชและระบบการปลูกพืช  ไดกําหนดเปาหมายการวิจัย
ไว 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-ไมประดับ  
เปนพ้ืนท่ีตัวอยางในการผลิตไมดอก-ไมประดับ เพ่ือทดแทนการนําเขา  และศึกษาไมดอก-ไมประดับพ้ืนเมือง
เพ่ือเปนการคา  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) หมูบานถายทอดเทคโนโลย ี

    -  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 ๒๕63  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  180,000  บาท เบิกจายไป 
180,000 บาท คิดเปนรอยละ 100   
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

ในป ๒๕63 มีเปาหมายดําเนินงานโครงการฯ ในกิจกรรมฝกอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนท่ีศูนยสาขา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (พ้ืนท่ีซ่ึงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองฯ เขาดําเนินการ)  ตลอดจนเกษตรกรท่ัวไปท่ีมีความสนใจ จํานวน 4 หลักสูตร ๒๐๐ ราย  ดังนี้  

7.1.1 หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก  -  พืชไร”  เปาหมายเกษตรกรจํานวน 
50 ราย วันท่ี 15/7/63 เกษตรกร 50 ราย กอนทําการทดสอบผาน 10ราย คิดเปน 20% หลังทําการทดสอบ 
ผาน 48 ราย คิดเปน 96% เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนคิดเปน  76% 

7.1.2 หลักสูตร “การปลูกผักไรดิน” เปาหมายเกษตรกร จํานวน 50 ราย  วันท่ี 14/7/63 
เกษตรกร 50 ราย กอนทําการทดสอบผาน 13 ราย คิดเปน 26% หลังทําการทดสอบ ผาน 45 ราย คิดเปน 
90% เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนคิดเปน 64%   

7.1.3 หลักสูตร “การเพาะเห็ดและการผลิตกอนเช้ือเห็ด” เปาหมายเกษตรกร จํานวน 50
ราย วันท่ี 16/7/63 เกษตรกร 50 ราย กอนทําการทดสอบผาน 12 ราย คิดเปน 24% หลังทําการทดสอบ 
ผาน 42 ราย คิดเปน 84% เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนคิดเปน 60% 
  7.1.4 หลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” เปาหมายเกษตรกร จํานวน 50ราย 
วันท่ี 17/7/63 เกษตรกร 50 ราย กอนทําการทดสอบผาน 15ราย คิดเปน 30% หลังทําการทดสอบ ผาน 
46 ราย คิดเปน 92% เกษตรผานเพ่ิมข้ึน 62% 
 



 

 
 ๗.๒ กิจกรรมแปลงตนแบบ/ แปลงสาธิต 

7.2.1 การการปลูกยางพาราและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีวางระหวางแถวยางพารา  ได 
ดําเนินงานโครงการฯโดยการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงยางพารา พืชรวมยาง และพืชแซมยาง อยางตอเนื่องในพ้ืนท่ี
โครงการสวนยางเขาสํานัก, โครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน และบริเวณงานวิชาการเกษตร  ศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน ๒๓๙ ไร  ตามแผนการปฏิบัติงาน ไดแก  การใสปุย, การกําจัดวัชพืช,  การปองกัน
กําจัดโรคและแมลง ฯลฯ  พืชท่ีปลูกเปนพืชแซมและพืชรวมยาง  ไดแก ลองกอง, มังคุด, จําปาดะ, หวาย, สละ, 
ระกําหวาน, หนาวัว, ดาหลา, พืชสมุนไพร เชน พญายอ   ขลู  หญาหนวดแมว  บอระเพ็ด  เปนตน 
 

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 

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 ปาลม
บังสูรย บอนสี และคลา  เปนตน 

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  โดยการผลิตกอนเชื้อเห็ด ไดแก กอนเชื้อเห็ด 
นางนวล, กอนเชื้อเห็ดหู, กอนเชื้อเห็ดยานางิ, กอนเชื้อเห็ด รวมท้ังไดผลิตหัวเชื้อเห็ดนางรมภูฐาน ไดใหการ
สนับสนุนกอนเชื้อเห็ดตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอ่ืนๆ ท่ีไดขอความ
อนุเคราะห  ใชในโครงการทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  และไดใชกอนเชื้อเห็ดในการเปดดอกใน
โรงเปดดอกสําหรับเกษตรกรและผูสนใจเขาเยี่ยมชมงาน 

7.2.6 การปลูกผักไรดินในโรงเรียน   ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการติดตามใหคําแนะนํา  
พรอมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกโรงเรียน ๕ โรง ในความรับผิดชอบ ไดแก โรงเรียนวัดพระพุทธ, โรงเรียน
บาน   ไอรโซ, โรงเรียนพิทักษวิทยากุมุง, โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา, โรงเรียน ตชด. บานไอรบือแต  และ
ฝกอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติการผลิตและการดูแลรักษาแกครู – อาจารยและเด็กนักเรียน  รวมท้ังโรงเรียน
อ่ืนๆ ในจังหวัดนราธิวาสท่ีดําเนินการผลิตพืชผักไรดินอีก จํานวน ๒๔ โรงเรียน 

๗.๓ กิจกรรมการขยายผล 
ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  

พ้ืนท่ีศูนยสาขา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (พ้ืนท่ีซ่ึงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เขาดําเนินการ)  เขา
รวมโครงการฯ  ในแตละกิจกรรมตามเปาหมาย แลวมีการประชุมชี้แจงและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการ
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก, การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พรอมท้ังให
การสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรและโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม  แลวมีการติดตามจัดเก็บขอมูล ให
คําแนะนําเปนระยะอยางตอเนื่อง  มีกิจกรรมท่ีดําเนินงาน  ดังนี้ 

 



 

 
    7.3.๑ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  ไดดําเนินงานโครงการฯ   โดยการคัดเลือกเกษตรกรเขา 
รวมกิจกรรมตามเปาหมาย จํานวน  2 ราย/2 โรง แลวไดทําการประชุมชี้แจงและถายทอดเทคโนโลยีใหความรู
เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ด และไดใหการสนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ดและกอนเชื้อเห็ด
ใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรม รวมท้ังไดมีการติดตามจัดเก็บขอมูล ใหคําแนะนําการปฏิบัติดูแลรักษาโรงเรือน
และกอนเชื้อเห็ด เปนระยะอยางตอเนื่อง  
   7.3.4 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกในโรงเรียน  ไดดําเนินงานโครงการฯ   โดยท่ีโรงเรียนได
ขอการสนับสนุนและแจงความประสงคเขารวมโครงการฯ มีเปาหมาย จํานวน ๒8 โรงเรียน/๓ โรงเรือน    แลว
ไดทําการประชุมชี้แจงและถายทอดเทคโนโลยีใหความรูเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการเพาะเห็ดในถุงเพาะเห็ด และ
ไดใหการสนับสนุนโรงเรือนเพาะเห็ดและกอนเชื้อเห็ดใหแกโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม รวมท้ังไดมีการติดตาม
จัดเก็บขอมูล ใหคําแนะนําการปฏิบัติดูแลรักษาโรงเรือนและกอนเชื้อเห็ด เปนระยะอยางตอเนื่อง  

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 

 - สถานการณโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทําใหไมสามารถดําเนินการอบรมเกษตรกรได 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณกอความไมสงบ 

- ขาดหนวยงานอ่ืนๆ ภายในกรมฯ เขามารวมปฏิบัติงาน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ปฐพีวิทยา 
- การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. คอนขางชา ทําใหการดําเนินงานตองลาชา

ออกไปและไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว  ในขณะท่ีระยะเวลาดําเนินการคอนขางมีจํากัด 
       
 
 


