
งานส�งเสริมการเกษตร
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานส�งเสริมการเกษตร เป�นหน�วยงานร�วมของศูนย�ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ มีภารกิจในการนําองค�ความรู$หรือผลสําเร็จจากการศึกษา 
วิจัย ทดลอง ไปส�งเสริมพัฒนาอาชีพให$แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผล 
ให$อยู�ดีกินดีอย�างย่ังยืน นอกจากน้ีงานส�งเสริมการเกษตรยังมีจุด
ฝ1กอบรม และส�งเสริมความรู$ทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การปลูกผักสวนครัว และแปลงสาธิตการปลูกบอนสีใน
รูปแบบต�างๆ

บุคลากร
           บุคลากรของงานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป�นบุคลากรในสังกัดของกรมส�งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ� รวมท้ังส้ิน 7 ราย ซ่ึงประกอบด$วย ข$าราชการ ลูกจ$างชั่วคราวรายเดือน และ
ลูกจ$างชั่วคราวรายวัน ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

ข$าราชการ 2 - 2

ลูกจ$างชั่วคราวรายเดือน 1 - 1

ลูกจ$างชั่วคราวรายวัน 3 1 4

รวม 7



จัดแสดงจุดเรียนรู#เศรษฐกิจพอเพียง

 การปลูกผักในภาชนะ เป�นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับคนท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดหรือมีสภาพดินไม�เหมาะสม โดยชนิดพืช        
ท่ีนํามาปลูกใช$หลักการท่ีว�า “ปลูกส่ิงท่ีกิน กินส่ิงท่ีปลูก” อาทิ ผักสลัด คะน$า กวางตุ$ง พริก ผักชี เป�นต$น ซ่ึงภาชนะท่ีเลือกใช$
สามารถหาได$ภายในบ$าน อาจจะเป�นตะกร$า กะละมัง แก$วนํ้าท่ีเหลือใช$ นอกจากน้ีสามารถใช$อุปกรณ�ไฟฟEาภายในบ$านหรือ
อุปกรณ�อื่นๆ ท่ีไม�ใช$งานมาประยุกต�ใช$เป�นภาชนะปลูกผักได$ เช�น ฝาครอบพัดลม ทีวีเก�า โครงเหล็กเก�า ล$อ รถ กระเบื้อง
หลังคา กระสอบ รองเท$า ฯลฯ การปลูกผักในภาชนะเหลือใช$นอกจากจะทําให$ประหยัดพ้ืนท่ีในการปลูกพืชแล$ว ยังสามารถ
แปลงแปลงปลูกผักเป�นสวนประดับท่ีสวยงาม เป�นการนําของเหลือใช$มาประยุกต�ใช$ให$เกิดประโยชน�สูงสุด 

การปลูกมะนาวในบ�อซีเมนต� เป�นทางเลือกหน่ึงของ
เกษตรกรท่ีต$องการให$มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดู กาลได$ 
สามารถปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพดิน ไม�เหมาะสม ง�ายต�อการควบคุม
การให$นํ้าเพ่ือบังคับให$ออกลูกนอกฤดูกาลสามารถจัดการดินให$
เหมาะสมต�อการเจริญเติบโตได$ง�าย ควบคุมกําจัดวัชพืชง�าย สะดวก
ในการตัดแต�งกิ่งและการเก็บผลผลิต รวมถึงลดปGญหาของเชื้อโรคใน
ดินได$ดีโดยบ�อซีเมนต�ท่ีใช$มีขนาดกว$าง 80 ซม. สูง 50 ซม. ด$าน
ล�างสุดใช$ฝาปLดท�อรอง หรือไม$ หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีนํ้าสามารถไหลซึม
ผ�านได$ ต$นพันธุ�มะนาวท่ีปลูกควรเป�นพันธุ�ท่ีทนต�อสภาพอากาศ ทน
ต�อโรค ให$ผลผลิตเร็ว ผลดก ให$ นํ้ามะนาวมาก ซ่ึงพันธุ�มะนาว          
ท่ีส�งเสริมให$ปลูกในบ�อซีเมนต� ได$แก� มะนาวแปEนพวง มะนาวพันธุ�
พ้ืนบ$าน

ภารกิจหลักของงานส�งเสริมการเกษตร

งานส�งเสริมการเกษตรได$จัดทําจุดเรียนรู$เศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป�นจุดเผยแพร�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 ได$พระราชทานไว$ โดยมีการสาธิตการปลูกพืช
ในรูปแบบต�างๆ เพ่ือเปLดโอกาสให$นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
และผู$สนใจท่ัวไปได$เข$ามาเรียนรู$ตัวอย�างการปลูกพืชในจุดเรียนรู$
เศรษฐกิจพอเพียง



การสาธิตการอนุรักษ�และขยายพันธุ�พันธุ�บอนสี

“...ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส มีบอนสีเกิดข้ึนตามธรรมชาติมากมาย ท้ังในปNาและในสวนยางพารา เน่ืองจากมี
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกเล้ียงบอนสีได$เป�นอย�างดี…”

พระราชเสาวนีย� พระนางเจ$าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปQหลวง
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑

บอนสี มีชื่อวิทยาศาสตร� ว�า Caladium bicolor อยู�ในวงศ� Araceae เป�นไม$ประดับท่ีมีใบสวยงาม 
มีสันแปลกตา และเป�นเอกลักษณ� จนได$รับการขนานนามว�า “ราชินีแห�งไม�ใบ” งานส�งเสริม
การเกษตรได$สนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ$าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปQหลวง โดยดําเนินการรวบรวมพันธุ�บอนสีในจังหวัดนราธิวาสและนํามาขยายพันธุ�ส�งเสริมการ
ปลูกโดยเฉพาะในโรงเรียนมีการจัดโครงการส�งเสริมการปลูกและอนุรักษ�พันธุ�บอนสีในโรงเรียนรวมท้ัง
จัดทําจุดสาธิตการอนุรักษ�และขยายพันธุ�บอนสีข้ึนในพ้ืนท่ีของงานส�งเสริมการเกษตรเพ่ือเป�นจุดสาธิต
และให$ผู$สนใจได$ลงมือปฏิบัติการขยายพันธุ�บอนสี

การเล้ียงบอนสี ควรเล้ียงในเรือนเพาะชําท่ีมีความชื้นพอเหมาะ และมีแสงแดดเพียงพอ หรือสามารถปลูก
กลางแจ$งได$แต�ต$องให$ความชื้นสูง กรณีปลูกเป�นไม$กระถางหรือประดับใช$ดินท่ัวๆ ไป หรือดินขุยไผ�ผสมใบไม$ผุ เช�น           
ใบทองหลาง ใบมะขาม ใบก$ามปู อัตราส�วน 1:2 แต�ถ$าปลูกลงแปลงเพ่ือขายหัวพันธุ�ควรใช$ดินร�วนปนทรายผสมปุ_ยคอก
แกลบดินและขุยมะพร$าว อัตราส�วน 1:1:1:1 หรือดินร�วนปนทรายผสมปุ_ยคอกอัตราส�วน 1:1 (พ้ืนท่ี 1 ไร� ใช$ปุ_ยคอก
อัตรา 1,000 กิโลกรัม) สามารถขยายพันธุ� ได$ 4 วิธี คือ การแยกหน�อ การผ�าหัว การผสมเกสร และการแยกเข้ียว 

ประเภทของบอนสี สามารถแบ�งตามรูปแบบของใบเป/น 5 ลักษณะ 
1. บอนใบไทย (thai-Native Leaf Caladium) รูปร�างใบคล$ายหัวใจ ก$านใบ
อยู�กึ่งกลางใบ ปลายใบแหลมหรืออาจมนบ$าง และมีหูใบฉีกไม�ถึงสะดือ (ก$าน
ใบ)

2. บอนใบยาว (Lang-Leaf Caladium) รูปใบเรียวหรือปEอม ปลายใบเรียว
แหลม ก$านใบอยู�ตรงรอยหยักบริเวณโคนใบพอดีและมีหูใบฉีกถึงสะดือ (ก$าน
ใบ)

3. บอนกลม (Round-Leaf Caladium) รูปร�างใบค�อนข$างกลมหรือรีปลาย
ใบมนสม่ําเสมอ ก$านใบส�วนใหญ�จะอยู�กึ่งกลางใบพอดี

4. บอนใบกาบ (Sheath-Leaf Caladium) รูปร�างของก$านใบจะแผ�แบน
ต้ังแต�โคนใบถึงหูใบ ลักษณะคล$ายใบผักกาด

5. บอนใบไผ� ใบแคบเรียวยาวเป�นเส$นปลายใบเรียวแหลมหูใบส้ันคล$ายใบไผ�



กิจกรรมการดําเนินงานในป/งบประมาณ 2563

สาธิตการปลูกฝร่ังกิมจู

ส�งเสริมการปลูกผักยกแคร�

 งานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได$ดําเนินการจัดทําโครงการสาธิตการปลูกฝร่ัง
พันธุ�กิมจู  ณ งานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส ให$แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีหมู�บ$านรอบศูนย� ศูนย�สาขาและพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชดําริให$ดําเนินการของศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 5 ราย โดยชี้แจงทําความเข$าใจและให$คําแนะนําในการจัดทําแปลงสาธิตการปลูกฝร่ัง
กิมจูพร$อมถ�ายทอดความรู$เร่ืองการปลูกฝร่ังกิมจู  พร$อมท้ังสนับสนุนต$นพันธุ�ฝร่ังกิมจู จํานวน 60 ต$นต�อราย ปุ_ย
คอก (มูลไก�) จํานวน 70 กระสอบต�อราย และปุ_ยอินทรีย�อัดเม็ด จํานวน 20 กระสอบต�อราย เพ่ือให$เกษตรกรได$
ดําเนินการทําแปลงสาธิตอย�างมีประสิทธิภาพ

 งานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได$ดําเนินการจัดทําโครงการส�งเสริมการปลูกผัก
ยกแคร�ในบริเวณบ$าน  ให$แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนย�สาขาและพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชดําริให$ดําเนินการของศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 8 ราย โดยได$ส�งเสริมให$ความรู$และคําแนะนําการปลูกผักแบบยกแคร�บริเวณบ$านให$แก�
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ พร$อมท้ังสนับสนุนปGจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ�บวบเหล่ียม เมล็ดพันธุ�ผักกาด
กวางตุ$ง ปุ_ยคอก (มูลวัว) พลาสติกดําคลุมดิน กาบมะพร$าวสับ ถาดเพาะกล$า รวมถึงสาธิตการติดต้ัง และสนับสนุน
วัสดุก�อสร$างอุปกรณ�ยกแคร� 



ส�งเสริมการปลูกพืชผักในบริเวณบ#านเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

 งานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได$ดําเนินการจัดทําโครงการส�งเสริมการปลูก
พืชผักในบริเวณบ$านเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ให$แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนย�สาขาและพ้ืนท่ีท่ีมีพระราชดําริให$
ดําเนินการของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 20 ราย โดยได$ส�งเสริมให$ความรู$และคําแนะนําการปลูกผัก
บริเวณบ$าน พร$อมท้ังสนับสนุนปGจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ�ผักกาดกวางตุ$ง เมล็ดพันธุ�กะหลํ่าดอก เมล็ดพันธุ�ฟGก
เขียว ปุ_ยคอก ปุ_ยเคมีสูตร 15-15-15  เพ่ือให$เกษตรกรได$ดําเนินการปลูกผักในบริเวณบ$านได$อย�างมีประสิทธิภาพ

ส�งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในโรงเรียน

 งานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได$ดําเนินการจัดทําโครงการส�งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในโรงเรียน ให$แก�ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือให$ครูและนักเรียน
ได$รับความรู$ในเร่ืองการปลูก การดูแลรักษา และการใช$ประโยชน�จากพืชสมุนไพร โดยได$นําพันธุ�พืชสมุนไพร 
จํานวน 20 ชนิด สนับสนุนให$ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 480 ต$น เพ่ือเป�นแปลงเรียนรู$ด$านการเกษตรพอเพียง
และการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ



ส�งเสริมการอนุรักษ�บอนสีในโรงเรียน

 งานส�งเสริมการเกษตร ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได$ดําเนินการจัดทําโครงการส�งเสริมการอนุรักษ�
บอนสีในโรงเรียน ให$แก�ครูและนักเรียนในโรงเรียนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือให$ครูและนักเรียนได$รับ
ความรู$ในเร่ืองการปลูก และการขยายพันธุ�บอนสี โดยได$นําหัวพันธุ�บอนสีลูกผสมและหัวพันธุ�บอนสีพ้ืนเมือง 
สนับสนุนให$ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 ต$น เพ่ือเป�นแปลงเรียนรู$ด$านการเกษตรพอเพียงและการอนุรักษ�พันธุ�
บอนสี

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต�างๆ ประชาชนท่ัวไปและเกษตรกร เข!ามาศึกษาดูงานในบริเวณงานส�งเสริม 
การเกษตร โดยมีวิทยากรบรรยายให!ความรู!เกี่ยวกับทําการเกษตรแบบพอเพียง


