
งานวิชาการเกษตร
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
มีหน�าท่ีในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหาเทคโนโลยีการเกษตร
ท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีพรุ รวมถึงการถ*ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแก*เกษตรกรและผู�สนใจท่ัวไป ได�แก* การปลูกยาง
พันธุ�ดี การปลูกพืชร*วมในสวนยางพารา การผลิตเห็ดแบบครบ
วงจร การส*งเสริมการปลูกพืชชนิดต*างๆ อาทิ การปลูกผักไร�
สารพิษ การปลูกพริกไทย การปลูกผักไร�ดิน เป3นต�น นอกจากน้ี 
งานวิชาการเกษตรมีการดําเนินงานสนองพระราชดําริในการผลิต
เมล็ดพันธุ�เพ่ือช*วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต และการรวบรวม
พันธุ�กล�วยพ้ืนเมืองภาคใต� เพ่ือเป3นแปลงต�นแบบให�แก*ผู�ท่ีสนใจ
เข�ามาศึกษาเรียนรู� และนําไปประกอบอาชีพได�ต*อไป

บุคลากร

บุคลากรของงานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป3นบุคลากรในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� รวมท้ังส้ิน  49 ราย ซ่ึงประกอบด�วย ข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างชั่วคราว ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

ข�าราชการ 1 1 2

พนักงานราชการ 21 8 29

ลูกจ�างชั่วคราว 10 8 18

รวม 49



ภารกิจหลักของงานวิชาการเกษตร

สาธิตการปลูกยางพันธุ�ดี
งานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�ดําเนินการศึกษาวิจัย

พัฒนาการปลูกยางพาราและการใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ีสวนยางพารา ในพ้ืนท่ี 7 ไร* โดย
ทดสอบใน 2 สายพันธุ� คือ ยางพันธุ� PR255 และพันธุ� PB235

ยางพันธุ� PR255 และยางพันธุ� PB235 โดยยางพันธุ� PR255 เป3นพันธุ�ท่ี
ให�ผลผลิตเน้ือยางและเน้ือไม�สูง เปลือกหนาน่ิมกรีดง*ายและต�านลมค*อนข�างดี ส*วนยาง
พันธุ� PB235 การเจริญเติบโตก*อนเปFดกรีดดีมาก ทําให�เปFดกรีดได�เร็ว และระหว*างกรีด
เจริญเติบโตปานกลาง ความสม่ําเสมอของขนาดลําต�นดี มีจํานวนต�นเปFดกรีด ซ่ึงการ
ให�ผลผลิตของยางในปGกรีดท่ี 9 พบว*าพันธุ� PB235 ให�ผลผลิตสูงกว*าพันธุ� PR255 โดย
ให�ผลผลิต 315 และ 189.5 กก./ไร*/ปG ตามลําดับ

          การปลูกและการดูแลรักษา วางแนวปลูกด�วยระยะปลูก 3x7 เมตร (จํานวน 76 ต�น/ไร*) ในขณะท่ีต�นยางยังเล็ก            
ให�ใส*ปุNยรอบโคนยางฝนรัศมีทรงพุ*มใบ สูตร 20-8-20 (พ้ืนท่ีปลูกยางเดิม) สูตร 20-10-12 (พ้ืนท่ีปลูกยางใหม*) อัตรา           
200 กรัม/ต�น หลังจากต�นยางมีอายุ 2 ปGข้ึนไป ใส*แถบ 2 ข�างบริเวณร*องแนวยางตามแนวทรงพุ*ม โดยวิธีคราดกลบให�ปูNยอยู*
ใต�ดินหรือขุดหลุมลึกประมาณ 15-30 ซม. จากผิวดิน จํานวน 2 หลุมต*อต�น ใช�ปุNยอัตรา 300 กรัม/ต�น ช*วงกรีด 5 ปGแรก           
จะดําเนินการกรีดยางท่ีระดับความสูง 2 ระดับ คือ 1 เมตร และ 1.5 เมตร และใช�ระบบกรีด 2 ระบบ คือ กรีดคร่ึงลําต�น        
ทุกวัน และกรีดคร่ึงลําต�นวันเว�นวัน หลังจากน้ันจะปรับระบบกรีดท้ังหมดเป3นกรีดคร่ึงลําต�น การใส*ปุNยหลังกรีด อัตรา              
2-4 กก./ต�น/ปG แบ*งใส* 2 คร้ัง คร้ังแรกหลังจากยางผลัดใบ ขณะท่ีใบเพสลาด ประมาณเม.ย.-พ.ค. และคร้ังท่ี 2 ประมาณ
เดือนส.ค.-ก.ย. โดยหว*านห*างจากโคนต�นยาง 3 เมตร และก*อนเปFดกรีดประมาณ 7-10 วัน ควรใส*ปุNย 20-8-20 หรือ            
16-16-16 ทับหน�าบางๆ อัตรา 200 กรัม/ต�น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตนํ้ายาง  

สาธิตการปลูกพืชร$วมในสวนยางพารา
บริเวณพ้ืนท่ีว*างระหว*างแถวยางพารา สามารถปลูกพืชร*วมท่ีสามารถ

เจริญเติบโตได�ในสภาพร*มเงา ซ่ึงส*วนใหญ*เป3นพืชตระกูลปาล�มได�แก* ระกําหวาน 
หวายตะค�าทอง และหวายใหญ*

ระกําหวาน เป3นพืชตระกูลปาล�ม เจริญเติบโตในพ้ืนท่ีดอน ลุ*ม และชุ*มชื้นชอบร*มเงาปกคลุม ดังน้ันชาวสวน           
จึงนิยมปลูกพืชขนาดใหญ*อื่น ๆ ให�ร*มเงาแก*ระกําหวานใช�ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตต้ังแต*ติดผลจนถึงผลสุก 8 เดือน 
ผลผลิตเฉล่ีย 4-6 กิโลกรัม/กอ/ปG 

การปลูกและดูแลรักษา ปลูกกึ่งกลางระหว*างแถวยาง ใช�ระยะปลูกระหว*างต�น 5 เมตร ดูแลรักษาโดยการใส*ปุNยคอก
หรือปุNยหมัก อัตรา 2-3 กก./ต�น/คร้ัง จํานวน 3 คร้ัง/ปG เมื่อเร่ิมให�ผลผลิตปรับมาใส*ปุNยคอกอัตรา 10-15 กก./ต�น/คร้ัง 
จํานวน 3 คร้ัง/ปG ควรมีการให�นํ้าอย*างสม่ําเสมอ และมีการเสริมปุNยเคมีทางดินด�วยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ต�น/ปG แบ*ง
ใส* 4 คร้ัง/ปG และควรตัดแต*งทางใบ ต�นท่ีให�ผลผลิตแล�วควรมีทางใบไม*เกิน 15-20 ทางใบ และไม*ควรตัดแต*งทางใบท่ีรองรับ
ทะลายผล

หวายตะค*าทอง และหวายใหญ. เป3นพืชตระกูลปาล�ม เจริญเติบโตในบริเวณท่ีชุ*ม และนํ้าท*วมขัง เป3นหวายเล้ือย 
ยาวได�มากกว*า 6 เมตร ลําต�นขนาดเท*าหัวแม*มือ เน้ือหวายเหนียว ทนทาน นิยมใช�จักสานงานหัตถกรรมทุกชนิด เมล็ดใช�ทํา
ยา พบมากในจังหวัดภาคใต� เมื่อนํามาปลูกร*วมในสวนยางพารา พบว*า ผลผลิตหวายมีจํานวนเส�น 36 เส�น/กอ มีความยาว
เฉล่ีย 17.47 เมตร 

การปลูกและดูแลรักษา ปลูกกึ่งกลางระหว*างแถวยาง ใช�ระยะปลูกระหว*างต�น 5 เมตร ให�นํ้าอย*างสม่ําเสมอ และใส*
ปุNยคอกหรือปุNยหมักบํารุงต�นเป3นประจํา  



การผลิตเห็ดแบบครบวงจร

“...ให�นํารูปแบบการเพาะเห็ดฟางแบบตู�ไปขยายผลในพ้ืนท่ีสลัมท่ีอยู%ในโครงการ
พระราชดําริและขยายผลสู%โรงเรียน...” 

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

“…ให�ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให�ช%วยเหลือโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ให�โรงเรียน ท้ังด�านการปรับสภาพดินทรายโดยใช�ปุ6ยหมัก การส%งเสริมการเล้ียงไก%พ้ืนเมือง 
การสนับสนุนก�อนเชื้อเห็ดให�เพียงพอต%อการประกอบอาหารของโรงเรียนรวมท้ังส%งเสริมการ
ปลูกมะม%วงเบาในโรงเรียน...”                                           

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            
วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๕

งานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�ศึกษาการนําเชื้อเห็ดมาเพาะเล้ียง โดยการนําวัสดุเหลือใช�

ทางการเกษตร ได�แก* ข้ีเล่ือยไม�ยางพารา ฟางข�าว ผักตบชวา มาใช�เป3นวัสดุสําหรับเพาะเห็ด พบว*า วัสดุเหล*าน้ี สามารถ
นํามาใช�เป3นวัสดุในการเพาะเห็ดได�เป3นอย*างดี จึงได�มีการส*งเสริมให�เพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยชนิดเห็ดท่ีส*งเสริม           
คือ เห็ดนางฟXา และเห็ดฟาง
การเพาะเห็ดนางฟ1า และเห็ดนางรม ส*งเสริมให�เกษตรกรเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เน่ืองจากการเพาะเห็ด               
ในถุงพลาสติกเป3นการเลียนแบบธรรมชาติ ปรับสภาพแวดล�อมให�เหมาะกับชนิดของเห็ดแต*ละสายพันธุ�ได� โดยใช�
ผลิตภัณฑ�จากไม�เป3นวัสดุเพาะ คือ ข้ีเล่ือยไม�ยางพารา

ขั้นตอนการเพาะเห็ด นําข้ีเล่ือยแห�ง 100 กิโลกรัม รําละเอียด 3-5 กิโลกรัม ดีเกลือ(ละลายนํ้า) 0.2 กิโลกรัม 
และปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมนํ้าให�มีความชื้น 60-70% คลุกเคล�าให�เข�ากัน แล�วนํามาอัดใส*ถุงพลาสติกทนร�อนสูง
ประมาณ 2/3 ของถุง รวบปากถุงสวมคอพลาสติกแล�วพับปากถุงพากลงมาปFดด�วยฝาปFด นําไปน่ึงฆ*าเชื้อด�วยหม�อน่ึง         
ไม�อัดความดัน อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง นําถุงวัดสุท่ีผ*านการน่ึงออกมาปล*อยให�เย็น ใส*เชื้อเห็ด 
โดยดึงสําลีออกลนไฟปากขวดหัวเชื้อ เทลงถุงประมาณ 10-15 เมล็ด ปFดจุกแล�วนําไปวางในท่ีสําหรับบ*มเส�นใย  
อุณหภูมิอยู*ระหว*าง 25-32 องศาเซียส 

การเป3ดดอกในโรงเรือน สังเกตเมื่อเส�นใยเห็ดเดินเต็มถุงมีสีขาวนวล ประมาณ 1-1.5 เดือน ให�ถอดสําลี และ
คอขวด นําก�อนเชื้อไปวางในโรงเรือนเพ่ือให�เกิดดอก และรักษาอุณหภูมิให�อยู*ระหว*าง 24-28 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ� 70-80% โรงเรือนเพาะเห็ด มีขนาด 3 x 4 x 2.5 เมตร สามารถบรรจุก�อนเชื้อเห็ดได� 1,500 ก�อน

การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต รักษาความชื้นภายในโรงเรือน การฉีดพ*นนํ้าเพ่ือสร�างความชื้นไม*ควรให�นํ้า
ขังอยู*ภายในก�อนเชื้อ และไม*ควรให�นํ้าถูกดอกเห็ดโดยตรง และต�องรักษาความสะอาดเพ่ือหลีกเล่ียงการสะสมของเชื้อโรค
และแมลง หากพบก�อนเชื้อท่ีติดเชื้อราสีดํา สีเขียว หรือสีส�ม ควรนําก�อนเชื้อน้ันออกไปทําลาย ระยะเวลาการเก็บผลผลิต 
ประมาณ 90 วัน/คร้ัง โดย 1 ปG สามารถเก็บผลผลิตได� 3 คร้ัง (ใช�ก�อนเชื้อ 4,500 ก�อน) ผลผลิตเฉล่ีย 300 กรัม/ก�อน
เชื้อ หรือ 1,350 กิโลกรัม/ปG



การเพาะเห็ดฟาง สามารถเพาะได�ตลอดท้ังปG มีอายุการเพาะส้ันประมาณ 10-15 วัน วัสดุท่ีนํามาเพาะเห็ดฟาง            
มีหลากหลาย เช*น ทะลายปาล�มนํ้ามัน ผักตบชวา ต�นกล�วยสับแห�ง ข้ีเล่ือย ฟางข�าว ตอซังข�าว หรือข้ีเล่ือยท่ีผ*านการเพาะ
เห็ดถุงมาแล�ว เป3นต�น มีการส*งเสริมให�เกษตรกรเพาะเห็ดฟางใน 2 รูปแบบ ดังน้ี
 1) การเพาะเห็ดฟางในตะกร*า เป3นนวัตกรรมใหม*ในการพัฒนาวิธีเพาะเห็ดฟางท่ีง*ายต*อการปฏิบัติใช�เทคโนโลยี
ท่ีไม*ยุ*งยาก สะอาดปลอดภัย ต�นทุนการผลิตตํ่า ให�ผลตอบแทนสูงมาก ใช�วัสดุเพาะท่ีหาได�ง*ายในท�องถ่ิน 

 ขั้นตอนการเพาะ นําเชื้อเห็ดฟาง 1 ถุง มาฉีกเป3นชิ้นเล็กๆ ผสมกับอาหารเสริม (แปXงสาลีหรือแปXง
ข�าวโพดหรือรําละเอียด 1-2 ช�อนโต̂ะ ผสมให�เข�ากัน แบ*งเชื้อเห็ดฟางเป3น 6 กอง สําหรับเพาะได� 2 ตะกร�าๆ ละ          
3 กอง จากน้ันนําวัสดุเพาะ (ผักตบชวา) วางก�นตะกร�า หนาประมาณ 2-3 ตาของตะกร�า นําเชื้อเห็ดฟางวางรอบตะกร�า 
และโรยมูลวัวหรือมูลม�าบนเชื้อเห็ดฟาง และใส*ข้ีเล้ือยซ�อนทับอีกชั้น ทําซํ้าจนครบ 3 ชั้น ชั้นสุดท�ายปFดด�วยข้ีเล่ือย               
คลุมด�วยพลาสติกหรือเข�าในโรงเรือน

การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต ต�องควบคุมอุณหภูมิอยู*ประมาณ 37-40 องศาเซลเซียส ในช*วง             
1-4 วันแรกในช*วงฤดูร�อนและฤดูฝน แต*ถ�าฤดูหนาว 7-8 วัน จากน้ันเปFดถุงพลาสติกอย*างน�อย 2-3 ชั่วโมงเพ่ือให�อากาศ
ถ*ายเทถ�าแห�งเกินไปควรรดนํ้า และปFดไว�เช*นเดิม รักษาอุณหภูมิไว�ท่ี 28-32 องศาเซลเซียส สามารถเก็บเกี่ยวเมื่อดอก
เห็ดมีขนาดน้ิวหัวแม*มือหรือประมาณ 8-9 วัน (ฤดูร�อน) 12-15 วัน (ฤดูหนาว) สามารถเก็บผลผลิตได� 2-5 คร้ัง ผลผลิต
เฉล่ีย 1 กิโลกรัม/ตะกร�า

2) การเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย เหมาะสําหรับเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา สามารถใช�ประโยชน�พ้ืนท่ีระหว*าง                
ร*องแปลง

ขั้นตอนการเพาะ คัดเลือกเชื้อเห็ดฟางท่ีมีเส�นใยเจริญดี จัดทําไม�แบบสําหรับทํากองเห็ดเป3นรูปส่ีเหล่ียม
คางหมู ให�หัวท�ายของกองเพาะอยู*ในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพ่ือได�รับแสงสว*างและความร�อนสม่ําเสมอตลอด
กอง ขนาดความกว�าง 30/25 เซนติเมตร (ขอบล*าง/ขอบบน) ยาว 100 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ใส*ข้ีเล่ือยไม�
ยางพาราท่ีผ*านการแช*นํ้าประมาณ 1.5 กิโลกรัม หรือสูง 3 เซนติเมตร แล�วใส*ผักตบชวาลงบนข้ีเล่ือยบริเวณขอบ 
ประมาณเศษหน่ึงส*วนสามของไม�แบบ โรยทับด�วยมูลวัวบางๆ และโรยด�วยเชื้อเห็ดฟางท่ีแบ*งไว�เป3นชั้นท่ี 1 ทําซํ้าจนครบ 
3 ชั้น ปFดทับหลังกองด�วยข้ีเล่ือยไม*ต�องใส*เชื้อเห็ดฟาง กดทับให�แน*น รดนํ้า 1 บัวรดนํ้า นําแบบออกและเร่ิมต้ังกองใหม*
ถัดไปทางด�านข�าง ห*าง 15-30 เซนติเมตร หลังจากทํากองเสร็จใช�พลาสติกคลุมกองท้ังหมดเพ่ือรักษาความชื้นและ
อุณหภูมิ 

การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิในแปลงทุกๆ วันหลังจากเพาะอุณหภูมิไม*ควร
เกิน 37-38 องศาเซลเซียส หมั่นระบายอากาศประมาณ 10-15 นาที ในช*วง 6 โมงเช�าและ 6 โมงเย็น ถ�าความชื้นใน
แปลงเพาะไม*เพียงพอให�พรมละอองนํ้าลงบนพ้ืนดินหรือบริเวณแปลงท่ีแห�ง ภายใน 3-5 วัน เส�นใยเห็ดฟางเร่ิมรวมตัวเป3น
ดอกเห็ด สามารถเก็บดอกเห็ดได�ภายใน 8-10 วัน อุณหภูมิจะต�องอยู*ระหว*าง 28-32 องศาเซลเซียส ระยะน้ีควรหมั่น
ระบายอากาศร�อนและก^าซเสียต*างๆ ออกจากแปลงเพาะให�มากท่ีสุด และเพ่ิมนํ้าในแปลงเพาะให�มีความชื้นเพียงพอและ
ช*วยลดอุณหภูมิภายในกองได� ระยะเวลาการเก็บผลผลิตประมาณ 25 วัน/รุ*น โดยเฉล่ียสามารถเก็บได� 4 รุ*น/ปG ซ่ึงพ้ืนท่ี
สวนยางพารา 1 ไร* สามารถเพาะเห็ดฟางได�จํานวน 360 กอง ผลผลิต 1 กก./กอง



การปลูกพริกไทย งานวิชาการเกษตร ดําเนินการศึกษา ทอลอง และ
จัดทําแปลงสาธิตปลูกพริกไทยพันธุ�แบบข้ึนค�างโดยใช�ค�างท่ีมีลักษณะท่ีแตกต*างกัน           
3 แบบ คือ ค�างซีเมนต� ค�างแก*นไม�ตําเสา ค�างต�นยอป_า ผลปรากฏว*า การปลูกแบบ
ค�างซีเมนต�สามารถปลูกพริกไทยและเก็บผลผลิตได�ระยะเวลานานกว*า เน่ืองจากแก*น
ไม�ตําเสา และต�นยอป_าเมื่อเวลาผ*านไปประมาณ 3 ปG จะเกิดการผุพังตามธรรมชาติ 
การดูแลต�นไม�ไทยจะต�องมีการเปล่ียนค�างใหม* อาจทําให�รากต�นพริกไทยขาด ส*งผล
ให�ต�นตายและผลผลิตท่ีได�ลดลง

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา โดยการไถพรวนดินลึก 40-60 ซม. 
หว*านปุNยคอกหรือปุNยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร* ตากดิน 15 วัน จัดทําหลุมปลูกกว�าง 
40 ซม. x ลึก 40 ซม. ป`กค�างห*างจากหลุม 15 ซม. ระยะปลูก 2x2 เมตร             
(400 ค�าง/ไร*) 1 หลุมควรปลูกต�นพริกไทยอย*างน�อย 2 ต�น หลังปลูกควรให�นํ้า        
ทุกวัน เมื่อพริกไทยต้ังตัวได�ให�นํ้า 2-3 วัน/คร้ัง เมื่อปลูกได� 30-50 วัน เร่ิมแตกยอด 
เลือกยอดท่ีสมบูรณ�ไว�ต�นละ 3 ยอด จัดเรียงขนานข้ึนรอบค�าง ใช�เชือกผูกให�แนบติด
ค�างผูกข�อเว�นข�อ ใส*ปุNยคอกปGละ 1 คร้ัง ใส*ปุNยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 400 
กรัม/ค�าง แบ*งใส* 3 คร้ัง/ปG เมื่อมีอายุ 2 ปG ใส*ปุNยเพ่ิมเป3น อัตรา 1 กก./ค�าง แบ*งใส* 
3 คร้ัง/ปG พริกไทยอ*อนเก็บเกี่ยวหลังติดผล 3-4 เดือน พริกไทยดําเก็บเกี่ยว           
หลังติดผล ผลผลิตเฉล่ีย 60 กิโลกรัม/ค�าง/ปG

แปลงสาธิตพืชอ่ืน ๆ

การปลูกผักปลอดสารพิษ ดําเนินจัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักปลอด
สารพิษ พ้ืนท่ี 1 ไร* มีการปลูกสลับหมุนเวียนกันในพ้ืนท่ี ได�แก* ถ่ัวพู บล็อกโคล่ี คะน�า 
กวางตุ�ง ข�าวโพด มะเขือ โดยภายในแปลงมีการสาธิตการกําจัดแมลงด�วยกับดักกาว
เหนียว งดการใช�สารเคมีกําจัดแมลง ใช�ปุNยเคมีตามความจําเป3น เสริมด�วยการใช�ปุNย
หมัก ปุNยคอกและฉีดพ*นนํ้าหมักชีวภาพทุกสัปดาห� เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา เตรียมแปลงพรวนดินให�ลึก หว*านปุNย
หมักและปุNยคอกผสมคลุกเคล�าให�เข�ากัน เตรียมเมล็ดพันธุ�ผัก ปลูกด�วยระยะปลูกท่ี
เหมาะสม การใส*ปุNย สําหรับผักกินใบเน�นการให�ปุNยไนโตรเจน สูตร 18-8-8 ส*วนผัก
กินดอก ฝ̀ก และผลหรือหัว เน�นการให�ปุNยโพแทสเซียม 13-13-21 และเพ่ิมผลผลิต
โดยใช�นํ้าหมักชีวภาพฉีดพ*นสัปดาห�ละ 1 คร้ัง ส*วนการปXองกันและกําจัดแมลง ใช�สาร
สกัดสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิไล*แมลง เน�นสะเดา พริก ตะไคร�หอมฉีดพ*นร*วมกับการใช�กับดัก
กาวเหนียว วางไว�ให�ท่ัวแปลง สามารถช*วยลดแมลงศัตรูพืชลงได�ในระดับหน่ึง พืชผัก
ท่ีปลูกแบบปลอดสารพิษ อาจมีคุณภาพของผลผลิตด�อยกว*าผักท่ีปลูกโดยใช�สารเคมี 
อาจมีรอยกัดแทะของแมลงศัตรูพืชท่ีเข�าทําลายบ�าง แต*มีความปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค



การปลูกผักไร*ดิน งานวิชาการเกษตร จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผัก
ไร�ดิน โดยจัดทําเป3นโรงขนาด 3x5 เมตร จํานวน 3 โรง เพ่ือเป3นต�นแบบให�
เกษตรกรและผู�สนใจท่ีมีพ้ืนท่ีน�อย หรือดินไม*เหมาะสมต*อการปลูกพืช สามารถ
นําไปเป3นแบบอย*างในการปลูกพืชของตนเองได� โดยพืชส*งเสริมให�ปลูก ได�แก* 
คะน�า กว�างตุ�ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม ผักบุ�ง เป3นต�น

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา เพาะเมล็ดผักโดยนําเมล็ดผักใส*ใน
รอยบากของฟองนํ้าสําหรับเพาะแช*นํ้าท้ิงไว� 2-3 วัน เมื่อต�นกล�างอก นํามาปลูก
แปลงเพาะ เตรียมสารละลาย A และ B อัตราส*วน 5 กิโลกรัมต*อนํ้า 20 ลิตร 
ผสมแยกชุด A 10 ลิตร ชุด B 10 ลิตร ใส*ชุด A ลงก*อนท้ิงไว� 10-20 นาที เติม
สารละลายB ระบบนํ้าควรจะวนอยู*ตลอดเวลา มีการถ*ายเทอากาศดี โดยผักแต*ละ
ชนิดให�ปริมาณผลผลิต/แปลงปลูกโดยประมาณ คือ ผักคะน�า 60-70 กิโลกรัม/
แปลง/คร้ัง ผักกวางตุ�ง 50-70 กิโลกรัม/แปลง/คร้ัง ผักกาดขาวปลี 40-50 
กิโลกรัม/แปลง/คร้ัง ผักกาดเขียวปลี 50 กิโลกรัม/แปลง/คร้ัง ผักกาดหอม 
30-50 กิโลกรัม/แปลง/คร้ัง และผักบุ�ง 30-40 กิโลกรัม/แปลง/คร้ัง

การปลูกส*มโอทับทิมสยาม งานวิชาการเกษตร ได�เร่ิมดําเนินการปลูกส�มโอทับทิมสยาม วันท่ี 25  มกราคม 2554 

จํานวน 164 ต�น พ้ืนท่ีปลูก 2 ไร* จํานวน 12 ร*อง ซ่ึงเป3นทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาอาชีพและส*งเสริมรายได�ภาคเกษตร
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส เพ่ือนําผลงานท่ีได�ผลและสําเร็จแล�วถ*ายทอดสู*เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจไปปรับใช�
ให�เป3นประโยชน�และนําไปเป3นแนวทางในการปฏิบัติให�เกิดการขยายผลต*อไป

การปลูกและการดูแลรักษา การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกส�มโอทับทิมสยาม ในพ้ืนท่ี 2 ไร* จํานวน 164 ต�น ระยะปลูกส�ม
โอทับทิมสยาม 8×6 เมตร ได�ขุดยกร*องกว�าง ประมาณ  3 เมตร ลึกประมาณ  1.80 เมตร  การเตรียมหลุมปลูกมีขนาด 
1×1 เมตร ทําการย*อยและแยกดินชั้นบนและดินชั้นล*าง ตากหลุมไว�ประมาณ 1 เดือนหลังจากน้ันจึงทําการกลบหลุมโดยใส*
ปุNยรองพ้ืน โดยผสมดินสําหรับการปลูก ปุNยคอก (ข้ีวัว) ประมาณ 8 กิโลกรัม/ หลุม  และปุNยหินฟอสเฟตประมาณ        
300-500 กรัม/หลุม  แกลมประมาณ 100-200 กรัม/หลุม แล�วคลุกเคล�าเข�าด�วยกันเพ่ือใช�รองก�นหลุมก*อนปลูก  การ
ปลูกส�มโอทับทิมสยามใช�กิ่งตอนท่ีชําในถุงพลาสติก โดยจะต�องเลือกกิ่งชําท่ีไม*อยู*ในระยะแตกยอดอ*อน ใบท้ังหมดแก* หรือ
เลยระยะเพสลาดแล�ว คลุมดินบริเวณโดนต�นด�วยฟางข�าว เพ่ือช*วยรักษาความชื้นหลังจากการรดนํ้าไว�ได�นานข้ึน แล�วรดนํ้า
ให�ชุ*ม หลังจากน้ันเพ่ือปXองกันแสงแดดจัดควรทําร*มเงาในช*วงแรกประมาณ  1-2 เดือน ก*อนต�นส�มโอจะต้ังตัวได�

การดูแลรักษา ในช*วง 1-3 ปGแรก 
1. ควรมีการให�นํ้าอย*างสม่ําเสมอ
2. การให�ปุNยส�มโอทับทิมสยามอายุ 1 ปG ให�ปุNยเคมีสูตร 46-0-0  + 15-15-15 + ปุNยอินทรีย�

อัดเม็ด สัดส*วน 1:1:1 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต�น แบ*งใส* 4 เดือน/คร้ัง  และใส*ปุNยเคมีสูตรดังกล*าว อัตรา 1 – 2 กิโลกรัม/ต�น 
เมื่อส�มโออายุ 2 และ 3 ปG ตามลําดับ



การสนองพระราชดําริ

การผลิตเมล็ดพันธุ�เพ่ือช$วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต
“...ป7จจุบันสภาวะแวดล�อมมีความแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติข้ึนบ%อยคร้ัง สร�างความเสียหายให�กับผลผลิตและ

ชีวิตความเป:นอยู%ของเกษตรกร ดังน้ันเพ่ือให�เกิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Seurity) และเสริมสร�างการพ่ึงตนเองได�
อย%างย่ังยืน ศูนย.ศึกษาฯ ทุกแห%งจึงควรพิจารณาจัดทําแหล%งปลูกและเก็บสํารองเมล็ดพันธุ. อาทิ เมล็ดพันธุ.ข�าว เมล็ดพันธุ.
ถ่ัว/ธัญพืชต%างๆ และเมล็ดพันธุ.ผัก เป:นต�น เพ่ือสํารองพืชให�แก%เกษตรกรในยามวิกฤต...”

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                                         

เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2556
ดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยการจัดทําโครงการผลิตเมล็ดพันธุ�สํารองเพ่ือช*วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ 

ต้ังแต*ปG พ.ศ. 2556 เร่ิมต�นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ�จากข�อมูลการปลูกพืชผักของเกษตรกร พบว*า ส*วนใหญ*ปลูกพืชผักพืช
ไร*บนพ้ืนท่ีว*างบริเวณบ�าน ปลูกในพ้ืนท่ีนาหลังหลังฤดูการเก็บเกี่ยว และปลูกในพ้ืนท่ีระหว*างแถวยางพาราปลูกใหม*             
ไว�สําหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือกินจึงจําหน*าย ซ่ึงป`จจุบันได�ผลิตเมล็ดพันธุ�ผัก จํานวน 10 ชนิด ได�แก* พริกหยวก 
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ถ่ัวพู ถ่ัวหร่ัง พริกชี มันข้ีหนู ฟ̀กแฟง นํ้าเต�า ถ่ัวฝ̀กยาว และเมล็ดพันธุ�ข�าว จํานวน 2 ชนิด 
ได�แก* ข�าวซีบูกันตัง5 และข�าวหอมกระดังงา59 สําหรับเป3นเมล็ดพันธุ�สํารองยามเกิดภัยแล�ง หรือนํ้าท*วมท่ีชาวบ�าน      
ไม*สามารถเก็บเมล็ดพันธุ�เองได� และหากปGใดไม*มีเหตุการณ�วิกฤต เมล็ดพันธุ�ดังกล*าว ได�สนับสนุนให�กับโรงเรียน                   
ในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และเกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผลของศูนย�ศึกษาฯ หรือเกษตรกรท่ัวไปท่ีมี            
ความต�องการนําไปเป3นเมล็ดพันธุ�ต*อไป



แปลงรวบรวมพันธุ�กล*วยพ้ืนเมือง ตามพระราชดําริ เร่ิมดําเนินการในปG 2560 
ดําเนินการปลูกในพ้ืนท่ี 2.1 ไร* เพ่ือศึกษาและรวบรวมพันธุ�กล�วยพ้ืนเมือง
ภาคใต� จากการรวบรวมพันธุ�กล�วยในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา 
จังหวัดตรัง สามารถรวบรวมพันธุ�กล�วยไว�จํานวน 36 สายพันธุ� ซ่ึงสามารถแยก
ชื่อตามชื่อวิทยาศาสตร�และลักษณะทางพฤกษศาสตร�ได� 29 พันธุ� และรอการ
จําแนก 7 พันธุ�

พันธุ�กล*วยท่ีสามารถจําแนกสายพันธ�ได* จํานวน 29 พันธุ� ได*แก.
ช่ือท่ีจําแนก ช่ือพันธุ� (ช่ือท�องถิ่น) สถานท่ีพบพันธุ�กล�วย

กล�วยนมสาว กล�วยนมสาว

(ป�แซซูซู)

โครงการสวนยางเขาสํานัก

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยหักมุก กล�วยหักมุก

(ป�แซอาบู)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยลือเมาะมานิ ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยขนุน กล�วยขนุน

(ป�แซนากอ)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยหิน กล�วยหิน

(ป�แซบาตู)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยตานี กล�วยตานี

(ป�แซฆาลอ)

บ�านจาเราะสโตร&

ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยมังคลา บ�านโคกชุมบก

ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยน้ํา กล�วยน้ําฝาด

(ป�แซฆือละไอย)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยน้ําดี

(ป�แซไอยมอและ)
บ�านโคกอิฐ-โคกใน

ต.พร7อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยหอม กล�วยหอมเขียว

(ป�แซบูงอมาเลย&)

บ�านพิกุลทอง

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยหอมจันทร&

(ป�แซบูงอบูหลัน)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยหอมทอง

(ป�แซบูงอมัง)

บ�านโคก

ต.จวบ อ.เจาะไอร�อง จ.นราธิวาส

กล�วยหอมค7อม

(ป�แซบอเกาะ)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วย

เล็บมือนาง

กล�วยเล็บมือนาง

(ป�แซยารีบายอ)

บ�านพิกุลทอง

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ช่ือท่ีจําแนก ช่ือพันธุ� (ช่ือท�องถิ่น) สถานท่ีพบพันธุ�กล�วย

กล�วยไข& กล�วยน้ํา

(ป�แซไอย)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยไข7

(ป�แซตือลอ)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยนางพญา กล�วยนางพญา บ�านโคกอิฐ-โคกใน

ต.พร7อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยน้ําว�า กล�วยน้ําว�า

(ป�แซฆือละบาระ)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยน้ําว�าขาว

(ป�แซฆือละบาระปุเตฮ)

บ�านพิกุลทอง

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยน้ําว�าเตี้ย

(ป�แซละบาระแปแนะ)

บ�านโคกอิฐ-โคกใน

ต.พร7อนอ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยน้ําโว� อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กล�วยนาก กล�วยนาก

(ป�แวอูแด)

อ.เจาะไอร�อง จ.นราธิวาส

กล�วยเปรี้ยว กล�วยส�ม

(ป�แซลีมา)

บ�านโคกชุมบก

ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยงาช�าง กล�วยงาช�าง

(ป�แซฆาเด็งฆาเยาะ)

บ�านโคกไผ7

ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยป*า กล�วยป<า

(ป�แซอูแต)

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

กล�วยป<าม7วง

(ป�แซอูแต)

ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยเถ่ือน

(ป�แซอูแต)

อ.นาทวี จ.สงขลา

กล�วยหอมต�นสูง กล�วยคอแข็ง

(ป�แซตือเฆาะฆือรอ)
บ�านตาเซะ

ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยร�อยหวี กล�วยร�อยหวี

(ป�แซลือราโต?ะซีฆะ)

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

โครงการรวบรวมพันธุ�กล/วยพ้ืนเมือง ตามพระราชดําริ

การสนองพระราชดําริ

     “...ขอให�รวบรวมพันธุ.กล�วยหายาก ตามรายชื่อพันธุ.กล�วยท่ีมีอยู%ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขตป7ตตานี ไว�ที่ศูนย.ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ...”

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            
เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๖๐ 



กล�วยพ้ืนเมืองท่ีรอการจําแนกสายพันธุ� จํานวน 7 พันธุ� 

ช่ือพันธุ� (ช่ือท�องถ่ิน) สถานท่ีพบพันธุ�กล�วย

กล�วยฝ.าย (ป/แซกาปะห�) ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยหนอน (ป/แซอูละ) ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กล�วยยือลาบราแง บ�านปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยแกง (ป/แซฆูลา) อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

กล�วยเต3าเมือก บ�านโคกอิฐ-โคกใน ต.พร7อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยเภา (ป/แซลายา) บ�านปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กล�วยเวาะ (ป/แซอาเวาะ) ศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

   กล�วยนํ้าฝาด             กล�วยนํ้าหว�าขาว

  กล�วยเต@าเมือก            กล�วยนางพญา



กิจกรรมการดําเนินงานในป>งบประมาณ 2563

สาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเต้ียด/วยขี้เล่ือยไม/
ยางพารา และผักตบชวา 

งานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�มีการจัดให�มี

การสาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเต้ียด�วยข้ีเล่ือยไม�ยางพารา และผักตบชวา 

เพ่ือเป3นการให�ความรู�กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ให�ชุมชนสามารถผลิตอาหารเองได� 

ช*วยลดรายจ*ายในครัวเรือน และเป3นการนําวัสดุเหลือใช�ในพ้ืนท่ีมาใช�ให�เกิด

ประโยชน� เกษตรกรได�รับการพัฒนา มีความรู�ในการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม 

และยังสามารถนําไปประกอบอาชีพเป3นรายได�เสริม การเพาะเห็ดฟางมีข�อดี

หลายประการ เช*น ให�ผลตอบแทนเร็วภายใน 7 - 9 วัน สามารถนําวัสดุ

เหลือใช�ทางการเกษตรมาเพาะเห็ดได�หลากหลาย เป3นต�น  

โดยงานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ มีการถ*ายทอดความรู�เร่ืองการเพาะเห็ดฟางกองเต้ีย

ให�กับเกษตรกรผู�เพาะเห็ดและผู�สนใจท่ัวไป จํานวน 5 ราย ประกอบไปด�วย ศูนย�เรียนรู�ตามแนวพระราชดําริ จํานวน 1 

ศูนย� และเกษตรกรตัวอย*างจํานวน 4 ราย เพ่ือประกอบเป3นอาชีพเสริมได�ต*อไป

ส$งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรียน

งานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได�ดําเนินการเพาะเห็ดใน

ถุงพลาสติกมาช*วงระยะเวลาหน่ึงแล�ว ปรากฏว*าได�ผลตอบรับเป3นท่ีน*าพอใจ ในแต*ละปG มีผู�สนใจเข�ารับการถ*ายทอดความรู�

เพ่ิมจํานวนมาก เพ่ือให�เป3นการพัฒนาการปฏิบัติงานในโครงการดังกล*าว งานวิชาการเกษตรจึงมีเพ่ิมกิจกรรมการเพาะเห็ด

ในถุงพลาสติกให�กับโรงเรียนท่ีสนใจ เพ่ือประกอบเป3นอาหารกลางวันแก*เด็กนักเรียน จํานวน 28 โรงเรียน



การเพาะเห็ดหลินจือเพ่ือแปรรูป

เน่ืองจากเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ส*วนใหญ*ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได�ประจําไม*เพียงพอต*อการ

ใช�จ*ายภายในครัวเรือน เน่ืองจากสินค�าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงทําให�ค*าใช�จ*ายภายในครัวเรือนสูงตามไปด�วย ดังน้ัน

การผลิตเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดจึงเป3นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถสร�างรายได�ให�แก*เกษตรในพ้ืนท่ี เห็ดหลินจือ มี

สรรพคุณมากมายโดยได�รับการบอกต*อกันมาเน่ินนานว*า ช*วยบํารุงร*างกาย เสริมภูมิต�านทาน ต�านอักเสบ ต*อสู�

โรคมะเร็ง จึงได�รับฉายาว*า "ยาอายุวัฒนะ“ นอกจากน้ียังมีสารสําคัญอื่น ๆ ท่ีมีฤทธ์ิช*วยบํารุงสุขภาพ ต�านการอักเสบ 

ช*วยยับย้ังและรักษาอาการต*าง ๆ ของโรคได�อีกด�วย 
งานวิชาการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ จึงได�มีโครงการเพาะเห็ดหลินจือเพ่ือแปรรูป เพ่ือเป3น 

แหล*งศึกษาและถ*ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดหลินจือ ให�กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมู*บ�านรอบศูนย� พ้ืนท่ีศูนย�สาขา 
และเกษตรท่ีสนใจเข�ามาศึกษา โดยมีการดําเนินการผลิตก�อนเชื้อเห็ดหลินจือ จํานวน 2,000 ก�อน ซ่ึงสามารถผลิต
ดอกเห็ดหลินจือได�ประมาณ 15 – 20 กิโลกรัม ต*อมานําเห็ดหลินจือมาแปรรูป โดยการฝานบางๆ แล�วนํามาอบแห�ง 
หรือวางในท่ีร*มหรือในท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและนํามาบรรจุลงในกล*องเพ่ือจําหน*าย 
    



การอบรมภายใต/ผลสําเร็จของศูนย�หลักสูตร “การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได/”

 จัดทําโครงการฝlกอบรมเกษตรกรภายใต�ผลสําเร็จของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ อาคารพิกุลกนก 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู�เข�ารับการอบรมจํานวน 50 
ราย  โดยใช�ความรู�ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได�
พระราชทานแนวพระราชดําริไว� มาถ*ายทอดแก*ราษฎรท่ีมีป`ญหาจากการทําเกษตรและประสบป`ญหาด�านการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเปAนอาชีพท่ีศูนย&ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส7งเสริมให�กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปAนอาชีพ
เสริม จึงได�จัดทําหลักสูตร “การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได�” เพ่ือให�เกษตรกรมีความรู�ความเข�าใจการเพาะเห็ดถูกต�อง
ตามหลักวิชาการ และเพ่ือให�เกษตรกรนําความรู�ที่ได�จากการฝDกอบรมไปปรับใช�ในพ้ืนท่ีของตนเอง อาทิ เร่ืองการให้
ความรูเ้รืองการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การเตรียมวสัดอุปุกรณ ์และวิธีการเพาะเห็ด โรงเรือนสาํหรบัเปิดดอก
การปฏิบติัดแูลรกัษา และการเก็บผลผลิต และฝึกปฏิบติัการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก พร�อมท้ังสนับสนุนป`จจัย
การผลิตให�ผู�เข�ารับการอบรม ได�แก* ก�อนเชื้อเห็ด


