งานสงเสริมการเกษตร

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งานสงเสริมการเกษตร เปนหนวยงานรวมของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ มีภารกิจในการนําองคความรูหรือผลสําเร็จจากการศึกษา
วิจัย ทดลอง ไปสงเสริมพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล
ให อ ยู ดี กิ น ดี อ ย า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ง านส ง เสริ ม การเกษตรยั ง มี จุ ด
ฝ ก อบรม และส ง เสริ ม ความรู ท างการเกษตรตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง การปลู ก ผั ก สวนครั ว และแปลงสาธิ ต การปลู ก บอนสี ใ น
รูปแบบตางๆ

ภารกิจหลักของงานสงเสริมการเกษตร
จัดแสดงจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
งานสงเสริมการเกษตรไดจัดทํา จุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเปนจุดเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9
ไดพระราชทานไว โดยมีการสาธิตการปลูกพืชในรูปแบบตางๆ เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปไดเขามาเรียนรู
ตัวอยางการปลูกพืชในจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกมะนาวในบอซีเมนต เปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ตองการให
มะนาวสามารถออกลู ก นอกฤดู กาลได สามารถปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพดิ น
ไมเหมาะสม งายตอการควบคุมการใหน้ําเพื่อบังคับใหออกลูกนอกฤดูกาลสามารถ
จัดการดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตไดงาย ควบคุมกําจัดวัชพืชงาย สะดวกใน
การตัดแตงกิ่งและการเก็บผลผลิต รวมถึงลดปญหาของเชื้อโรคในดินไดดีโดยบ อ
ซีเมนตที่ใชมีขนาดกวาง 80 ซม. สูง 50 ซม. ดานลางสุดใชฝาปดทอรอง หรือไม
หรือวัสดุอื่นๆ ที่น้ําสามารถไหลซึมผานได ตนพันธุมะนาวที่ปลูกควรเปนพันธุที่ทน
ตอสภาพอากาศ ทนตอโรค ใหผลผลิตเร็ว ผลดก ใหน้ํามะนาวมาก ซึ่งพันธุมะนาว
ที่สงเสริมใหปลูกในบอซีเมนต ไดแก มะนาวแปนพวง มะนาวพันธุพื้นบาน

การปลูกผักในภาชนะ เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดหรือมีสภาพดินไมเหมาะสม โดยชนิดพืช
ที่นํามาปลูกใชหลักการที่วา “ปลูกสิ่งที่กิน กินสิ่งที่ปลูก” อาทิ ผักสลัด คะนา กวางตุง พริก ผักชี เปนตน ซึ่งภาชนะที่เลือกใช
สามารถหาไดภายในบาน อาจจะเปนตะกรา กะละมัง แกวน้ําที่เหลือใช นอกจากนี้สามารถใชอุปกรณไฟฟาภายในบานหรือ
อุปกรณอื่นๆ ที่ไมใชงานมาประยุกตใชเปนภาชนะปลูกผักได เชน ฝาครอบพัดลม ทีวีเกา โครงเหล็กเกา ลอ รถ กระเบื้อง
หลังคา กระสอบ รองเทา ฯลฯ การปลูกผักในภาชนะเหลือใชนอกจากจะทําใหประหยัดพื้นที่ในการปลูกพืชแลว ยังสามารถ
แปลงแปลงปลูกผักเปนสวนประดับที่สวยงาม เปนการนําของเหลือใชมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

การสาธิตการอนุรักษและขยายพันธุพันธุบอนสี
“...ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีบอนสีเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมาย ทั้งในปาและในสวนยางพารา เนื่องจากมี
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงบอนสีไดเปนอยางดี…”
พระราชเสาวนีย พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑

บอนสี มีชื่อวิทยาศาสตร วา Caladium bicolor อยูในวงศ Araceae เปนไมประดับที่มีใบสวยงาม
มี สั น แปลกตา และเป น เอกลั ก ษณ จนได รั บ การขนานนามว า “ราชิ นี แ ห ง ไม ใ บ” งานส ง เสริ ม
การเกษตรไดสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง โดยดําเนินการรวบรวมพันธุบอนสีในจังหวัดนราธิวาสและนํามาขยายพันธุสงเสริมการ
ปลูกโดยเฉพาะในโรงเรียนมีการจัดโครงการสงเสริมการปลูกและอนุรักษพันธุบอนสีในโรงเรียนรวมทั้ง
จัดทําจุดสาธิตการอนุรักษและขยายพันธุบอนสีขึ้นในพื้นที่ของงานสงเสริมการเกษตรเพื่อเปนจุดสาธิต
และใหผูสนใจไดลงมือปฏิบัติการขยายพันธุบอนสี

ประเภทของบอนสี สามารถแบงตามรูปแบบของใบเปน 5 ลักษณะ
1. บอนใบไทย (thai-Native Leaf Caladium) รูปรางใบคลายหัวใจ กานใบ
อยูกึ่งกลางใบ ปลายใบแหลมหรืออาจมนบาง และมีหูใบฉีกไมถึงสะดือ (กาน
ใบ)

2. บอนใบยาว (Lang-Leaf Caladium) รูปใบเรียวหรือปอม ปลายใบเรียว
แหลม กานใบอยูตรงรอยหยักบริเวณโคนใบพอดีและมีหูใบฉีกถึงสะดือ (กาน
ใบ)

3. บอนกลม (Round-Leaf Caladium) รูปรางใบคอนขางกลมหรือรีปลาย
ใบมนสม่ําเสมอ กานใบสวนใหญจะอยูกึ่งกลางใบพอดี

4. บอนใบกาบ (Sheath-Leaf Caladium) รูปรางของกานใบจะแผแบน
ตั้งแตโคนใบถึงหูใบ ลักษณะคลายใบผักกาด

5. บอนใบไผ ใบแคบเรียวยาวเปนเสนปลายใบเรียวแหลมหูใบสั้นคลายใบไผ
การเลี้ยงบอนสี ควรเลี้ยงในเรือนเพาะชําที่มีความชื้นพอเหมาะ และมีแสงแดดเพียงพอ หรือสามารถปลูก
กลางแจงไดแตตองใหค วามชื้นสูง กรณีปลูกเป นไมกระถางหรือประดับใชดินทั่วๆ ไป หรือดินขุยไผผสมใบไมผุ เชน
ใบทองหลาง ใบมะขาม ใบกามปู อัตราสวน 1:2 แตถาปลูกลงแปลงเพื่อขายหัวพันธุควรใชดินรวนปนทรายผสมปุยคอก
แกลบดินและขุยมะพราว อัตราสวน 1:1:1:1 หรือดินรวนปนทรายผสมปุยคอกอัตราสวน 1:1 (พื้นที่ 1 ไร ใชปุยคอก
อัตรา 1,000 กิโลกรัม) สามารถขยายพันธุ ได 4 วิธี คือ การแยกหนอ การผาหัว การผสมเกสร และการแยกเขี้ยว

หลักสูตรการจัดอบรมและการสงเสริมกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน
นอกจากนี้ มี ก ารส ง เสริ ม การปลู ก และการอนุ รั ก ษ บ อนสี
ในโรงเรียน และการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพในโรงเรียน

