งานวิชาการเกษตร

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
มีหนาที่ในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหาเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ พื้ น ที่ พ รุ รวมถึ ง การถ า ยทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป ไดแก การปลูกยาง
พันธุดี การปลูกพืชรวมในสวนยางพารา การผลิตเห็ดแบบครบ
วงจร การสง เสริม การปลู ก พื ชชนิ ด ตา งๆ อาทิ การปลูก ผั ก ไร
สารพิษ การปลูกพริกไทย การปลูกผักไรดิน เปนตน นอกจากนี้
งานวิชาการเกษตรมีการดําเนินงานสนองพระราชดําริในการผลิต
เมล็ดพันธุเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต และการรวบรวม
พันธุกลวยพื้นเมืองภาคใต เพื่อเปนแปลงตนแบบใหแกผูที่สนใจ
เขามาศึกษาเรียนรู และนําไปประกอบอาชีพไดตอไป

ภารกิจหลักของงานวิชาการเกษตร
สาธิตการปลูกยางพันธุดี
งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัย
พัฒนาการปลูกยางพาราและการใชประโยชนในพื้นที่สวนยางพารา ในพื้นที่ 7 ไร โดย
ทดสอบใน 2 สายพันธุ คือ ยางพันธุ PR255 และพันธุ PB235
ยางพันธุ PR255 และยางพันธุ PB235 โดยยางพันธุ PR255 เป นพั นธุ ที่
ใหผลผลิตเนื้อยางและเนื้อไมสูง เปลือกหนานิ่มกรีดงายและตานลมคอนขางดี สวนยาง
พันธุ PB235 การเจริญเติบโตกอนเปดกรีดดีมาก ทําใหเปดกรีดไดเร็ว และระหวางกรีด
เจริญเติบโตปานกลาง ความสม่ําเสมอของขนาดลําตนดี มีจํานวนตนเปดกรีด ซึ่งการ
ใหผลผลิตของยางในปกรีดที่ 9 พบวาพันธุ PB235 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ PR255 โดย
ใหผลผลิต 315 และ 189.5 กก./ไร/ป ตามลําดับ
การปลูกและการดูแลรักษา วางแนวปลูกดวยระยะปลูก 3x7 เมตร (จํานวน 76 ตน/ไร) ในขณะที่ตนยางยังเล็ก
ใหใสปุยรอบโคนยางฝนรัศมีทรงพุมใบ สูตร 20-8-20 (พื้นที่ปลูกยางเดิม) สูตร 20-10-12 (พื้นที่ปลูกยางใหม) อัตรา
200 กรัม/ตน หลังจากตนยางมีอายุ 2 ปขึ้นไป ใสแถบ 2 ขางบริเวณรองแนวยางตามแนวทรงพุม โดยวิธีคราดกลบใหปูยอยู
ใตดินหรือขุดหลุมลึกประมาณ 15-30 ซม. จากผิวดิน จํานวน 2 หลุมตอตน ใชปุยอัตรา 300 กรัม/ตน ชวงกรีด 5 ปแรก
จะดําเนินการกรีดยางที่ระดับความสูง 2 ระดับ คือ 1 เมตร และ 1.5 เมตร และใชระบบกรีด 2 ระบบ คือ กรีดครึ่งลําตน
ทุก วัน และกรีดครึ่งลํา ต นวันเวนวัน หลังจากนั้ นจะปรับ ระบบกรีดทั้งหมดเป นกรีดครึ่งลํา ตน การใสปุ ยหลังกรีด อัตรา
2-4 กก./ตน/ป แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังจากยางผลัดใบ ขณะที่ใบเพสลาด ประมาณเม.ย.-พ.ค. และครั้งที่ 2 ประมาณ
เดือนส.ค.-ก.ย. โดยหวานหางจากโคนตนยาง 3 เมตร และกอนเปดกรีดประมาณ 7-10 วัน ควรใสปุย 20-8-20 หรือ
16-16-16 ทับหนาบางๆ อัตรา 200 กรัม/ตน เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํายาง

สาธิตการปลูกพืชรวมในสวนยางพารา
บริเวณพื้นที่วา งระหวา งแถวยางพารา สามารถปลูกพืชรวมที่สามารถ
เจริญเติบโตไดในสภาพรมเงา ซึ่งสวนใหญเปนพืชตระกูลปาลมไดแก ระกําหวาน
หวายตะคาทอง และหวายใหญ

ระกําหวาน เปนพืชตระกูลปาลม เจริญเติบโตในพื้นที่ดอน ลุม และชุมชื้นชอบรมเงาปกคลุม ดังนั้นชาวสวน
จึงนิยมปลูกพืชขนาดใหญอื่น ๆ ใหรมเงาแกระกําหวานใชระยะเวลาในการเก็บผลผลิตตั้งแตติดผลจนถึงผลสุก 8 เดือน
ผลผลิตเฉลี่ย 4-6 กิโลกรัม/กอ/ป
การปลูกและดูแลรักษา ปลูกกึ่งกลางระหวางแถวยาง ใชระยะปลูกระหวางตน 5 เมตร ดูแลรักษาโดยการใสปุย
คอกหรือปุยหมัก อัตรา 2-3 กก./ตน/ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง/ป เมื่อเริ่มใหผลผลิตปรับมาใสปุยคอกอัตรา 10-15 กก./ตน/
ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง/ป ควรมีการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ และมีการเสริมปุยเคมีทางดินดวยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ตน/
ป แบงใส 4 ครั้ง/ป และควรตัดแตงทางใบ ตนที่ใหผลผลิตแลวควรมีทางใบไมเกิน 15-20 ทางใบ และไมควรตัดแตงทางใบ
ที่รองรับทะลายผล
หวายตะคาทอง และหวายใหญ เปนพืชตระกูลปาลม เจริญเติบโตในบริเวณที่ชุม และน้ําทวมขัง เปนหวาย
เลื้อย ยาวไดมากกวา 6 เมตร ลําตนขนาดเทาหัวแมมือ เนื้อหวายเหนียว ทนทาน นิยมใชจักสานงานหัตถกรรมทุกชนิด
เมล็ดใชทํายา พบมากในจังหวัดภาคใต เมื่อนํามาปลูกรวมในสวนยางพารา พบวา ผลผลิตหวายมีจํานวนเสน 36 เสน/กอ
มีความยาวเฉลี่ย 17.47 เมตร
การปลูกและดูแลรักษา ปลูกกึ่งกลางระหวางแถวยาง ใชระยะปลูกระหวางตน 5 เมตร ใหน้ําอยางสม่ําเสมอ และ
ใสปุยคอกหรือปุยหมักบํารุงตนเปนประจํา

การผลิตเห็ดแบบครบวงจร
“...ใหนํารูป แบบการเพาะเห็ดฟางแบบตูไปขยายผลในพื้นที่สลัม ที่อยูในโครงการ
พระราชดําริและขยายผลสูโรงเรียน...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

“…ใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ใหชวยเหลือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ใหโรงเรียน ทั้งดานการปรับสภาพดินทรายโดยใชปุยหมัก การสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง
การสนับสนุนกอนเชื้อเห็ดใหเพียงพอตอการประกอบอาหารของโรงเรียนรวมทั้งสงเสริมการ
ปลูกมะมวงเบาในโรงเรียน...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕

งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดศึกษาการนําเชื้อเห็ดมาเพาะเลี้ยง โดยการนําวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร ไดแก ขี้เลื่อยไมยางพารา ฟางขาว ผักตบชวา มาใชเปนวัสดุสําหรับเพาะเห็ด พบวา วัสดุเหลานี้ สามารถ
นํามาใชเปนวัสดุในการเพาะเห็ดไดเป นอยางดี จึงไดมีก ารสงเสริมใหเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยชนิดเห็ดที่สงเสริม
คือ เห็ดนางฟา และเห็ดฟาง
การเพาะเห็ ดนางฟ า และเห็ ดนางรม ส งเสริ ม ใหเ กษตรกรเพาะเห็ ดในถุ งพลาสติ ก เนื่ อ งจากการเพาะเห็ ด
ในถุงพลาสติก เป นการเลียนแบบธรรมชาติ ปรับ สภาพแวดลอมใหเหมาะกั บ ชนิ ดของเห็ดแตล ะสายพั นธุได โดยใช
ผลิตภัณฑจากไมเปนวัสดุเพาะ คือ ขี้เลื่อยไมยางพารา
ขั้นตอนการเพาะเห็ด นําขี้เลื่อยแหง 100 กิโลกรัม รําละเอียด 3-5 กิโลกรัม ดีเกลือ(ละลายน้ํา) 0.2 กิโลกรัม
และปู นขาว 1 กิ โลกรัม ผสมน้ํา ใหมีค วามชื้น 60-70% คลุก เคลา ใหเขา กัน แลวนํา มาอัดใสถุงพลาสติกทนรอนสูง
ประมาณ 2/3 ของถุง รวบปากถุงสวมคอพลาสติกแลวพับปากถุงพากลงมาปดดวยฝาปด นําไปนึ่งฆาเชื้อดวยหมอนึ่ง
ไมอัดความดัน อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง นําถุงวัดสุที่ผานการนึ่งออกมาปลอยใหเย็น ใสเชื้อเห็ด
โดยดึง สํ า ลีอ อกลนไฟปากขวดหั วเชื้ อ เทลงถุ ง ประมาณ 10-15 เมล็ด ป ดจุ ก แลว นํ า ไปวางในที่สํ า หรับ บ ม เส น ใย
อุณหภูมิอยูระหวาง 25-32 องศาเซียส
การเปดดอกในโรงเรือน สังเกตเมื่อเสนใยเห็ดเดินเต็มถุงมีสีขาวนวล ประมาณ 1-1.5 เดือน ใหถอดสําลี และ
คอขวด นํากอนเชื้อไปวางในโรงเรือนเพื่อใหเกิดดอก และรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 24-28 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ 70-80% โรงเรือนเพาะเห็ด มีขนาด 3 x 4 x 2.5 เมตร สามารถบรรจุกอนเชื้อเห็ดได 1,500 กอน
การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต รักษาความชื้นภายในโรงเรือน การฉีดพนน้ําเพื่อสรางความชื้นไมควรใหน้ํา
ขังอยูภายในกอนเชื้อ และไมควรใหน้ําถูกดอกเห็ดโดยตรง และตองรักษาความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรค
และแมลง หากพบกอนเชื้อที่ติดเชื้อราสีดํา สีเขียว หรือสีสม ควรนํากอนเชื้อนั้นออกไปทําลาย ระยะเวลาการเก็บผลผลิต
ประมาณ 90 วัน/ครั้ง โดย 1 ป สามารถเก็บผลผลิตได 3 ครั้ง (ใชกอนเชื้อ 4,500 กอน) ผลผลิตเฉลี่ย 300 กรัม/กอน
เชื้อ หรือ 1,350 กิโลกรัม/ป

การเพาะเห็ดฟาง สามารถเพาะไดตลอดทั้งป มีอายุการเพาะสั้นประมาณ 10-15 วัน วัสดุที่นํามาเพาะเห็ดฟาง
มีหลากหลาย เชน ทะลายปาลมน้ํามัน ผักตบชวา ตนกลวยสับแหง ขี้เลื่อย ฟางขาว ตอซังขาว หรือขี้เลื่อยที่ผานการเพาะ
เห็ดถุงมาแลว เปนตน มีการสงเสริมใหเกษตรกรเพาะเห็ดฟางใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การเพาะเห็ดฟางในตะกรา เปนนวัตกรรมใหมในการพัฒนาวิธีเพาะเห็ดฟางที่งายตอการปฏิบัติใชเทคโนโลยี
ที่ไมยุงยาก สะอาดปลอดภัย ตนทุนการผลิตต่ํา ใหผลตอบแทนสูงมาก ใชวัสดุเพาะที่หาไดงายในทองถิ่น
ขั้นตอนการเพาะ นําเชื้อเห็ดฟาง 1 ถุง มาฉีก เปนชิ้นเล็กๆ ผสมกั บอาหารเสริม (แปงสาลีหรือแป ง
ขา วโพดหรือรํา ละเอียด 1-2 ชอนโตะ ผสมใหเขา กั น แบ งเชื้อเห็ดฟางเป น 6 กอง สํา หรับ เพาะได 2 ตะกรา ๆ ละ
3 กอง จากนั้นนําวัสดุเพาะ (ผักตบชวา) วางกนตะกรา หนาประมาณ 2-3 ตาของตะกรา นําเชื้อเห็ดฟางวางรอบตะกรา
และโรยมู ลวัวหรือมู ลม า บนเชื้อเห็ดฟาง และใสขี้เลื้อยซอนทับ อีกชั้น ทํา ซ้ํา จนครบ 3 ชั้น ชั้นสุดทา ยปดดวยขี้เลื่อย
คลุมดวยพลาสติกหรือเขาในโรงเรือน
การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต ตองควบคุมอุณหภูมิอยูประมาณ 37-40 องศาเซลเซียส ในชวง
1-4 วันแรกในชวงฤดูรอนและฤดูฝน แตถาฤดูหนาว 7-8 วัน จากนั้นเปดถุงพลาสติกอยางนอย 2-3 ชั่วโมงเพื่อใหอากาศ
ถายเทถาแหงเกินไปควรรดน้ํา และปดไวเชนเดิม รักษาอุณหภูมิไวที่ 28-32 องศาเซลเซียส สามารถเก็บเกี่ยวเมื่อดอก
เห็ดมีขนาดนิ้วหัวแมมือหรือประมาณ 8-9 วัน (ฤดูรอน) 12-15 วัน (ฤดูหนาว) สามารถเก็บผลผลิตได 2-5 ครั้ง ผลผลิต
เฉลี่ย 1 กิโลกรัม/ตะกรา
2) การเพาะเห็ ดฟางกองเตี้ย เหมาะสํา หรับ เกษตรกรที่ป ลูก ยางพารา สามารถใช ป ระโยชนพื้ นที่ระหวา ง
รองแปลง
ขั้นตอนการเพาะ คัดเลือกเชื้อเห็ดฟางที่มีเสนใยเจริญดี จัดทําไมแบบสําหรับทํากองเห็ดเปนรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู ใหหัวทายของกองเพาะอยูในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพื่อไดรับแสงสวางและความรอนสม่ําเสมอตลอด
กอง ขนาดความกวาง 30/25 เซนติเมตร (ขอบลาง/ขอบบน) ยาว 100 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ใสขี้เลื่อยไม
ยางพาราที่ผ า นการแชน้ํา ประมาณ 1.5 กิ โลกรัม หรือสูง 3 เซนติเมตร แลวใสผัก ตบชวาลงบนขี้เลื่ อยบริเวณขอบ
ประมาณเศษหนึ่งสวนสามของไมแบบ โรยทับดวยมูลวัวบางๆ และโรยดวยเชื้อเห็ดฟางที่แบงไวเปนชั้นที่ 1 ทําซ้ําจนครบ
3 ชั้น ปดทับหลังกองดวยขี้เลื่อยไมตองใสเชื้อเห็ดฟาง กดทับใหแนน รดน้ํา 1 บัวรดน้ํา นําแบบออกและเริ่มตั้งกองใหม
ถัดไปทางดานขาง หาง 15-30 เซนติเมตร หลังจากทํา กองเสร็จใชพลาสติกคลุมกองทั้งหมดเพื่อรักษาความชื้นและ
อุณหภูมิ
การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิต หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิในแปลงทุกๆ วันหลังจากเพาะอุณหภูมิไมควร
เกิน 37-38 องศาเซลเซียส หมั่นระบายอากาศประมาณ 10-15 นาที ในชวง 6 โมงเชาและ 6 โมงเย็น ถาความชื้นใน
แปลงเพาะไมเพียงพอใหพรมละอองน้ําลงบนพื้นดินหรือบริเวณแปลงที่แหง ภายใน 3-5 วัน เสนใยเห็ดฟางเริ่มรวมตัวเปน
ดอกเห็ด สามารถเก็บดอกเห็ดไดภายใน 8-10 วัน อุณหภูมิจะตองอยูระหวาง 28-32 องศาเซลเซียส ระยะนี้ควรหมั่น
ระบายอากาศรอนและกาซเสียตางๆ ออกจากแปลงเพาะใหมากที่สุด และเพิ่มน้ําในแปลงเพาะใหมีความชื้นเพียงพอและ
ชวยลดอุณหภูมิภายในกองได ระยะเวลาการเก็บผลผลิตประมาณ 25 วัน/รุน โดยเฉลี่ยสามารถเก็บได 4 รุน/ป ซึ่งพื้นที่
สวนยางพารา 1 ไร สามารถเพาะเห็ดฟางไดจํานวน 360 กอง ผลผลิต 1 กก./กอง

แปลงสาธิตพืชอื่น ๆ
การปลูกพริกไทย งานวิชาการเกษตร ดําเนินการศึก ษา ทอลอง และ
จัดทําแปลงสาธิตปลูกพริกไทยพันธุแบบขึ้นคางโดยใชคางที่มีลักษณะที่แตกตางกัน
3 แบบ คือ คางซีเมนต คางแกนไมตําเสา คางตนยอปา ผลปรากฏวา การปลูกแบบ
คางซีเมนตสามารถปลูกพริกไทยและเก็บผลผลิตไดระยะเวลานานกวา เนื่องจากแกน
ไมตําเสา และตนยอปาเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 ป จะเกิดการผุพังตามธรรมชาติ
การดูแลตนไมไทยจะตองมีการเปลี่ยนคางใหม อาจทําใหรากตนพริกไทยขาด สงผล
ใหตนตายและผลผลิตที่ไดลดลง
ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา โดยการไถพรวนดินลึก 40-60 ซม.
หวานปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร ตากดิน 15 วัน จัดทําหลุมปลูกกวาง
40 ซม. x ลึ ก 40 ซม. ป ก ค า งห า งจากหลุ ม 15 ซม. ระยะปลู ก 2x2 เมตร
(400 ค า ง/ไร) 1 หลุม ควรปลูก ตนพริกไทยอยา งนอย 2 ตน หลังปลูก ควรใหน้ํา
ทุกวัน เมื่อพริกไทยตั้งตัวไดใหน้ํา 2-3 วัน/ครั้ง เมื่อปลูกได 30-50 วัน เริ่มแตกยอด
เลือกยอดที่สมบูรณไวตนละ 3 ยอด จัดเรียงขนานขึ้นรอบคาง ใชเชือกผูกใหแนบติด
คา งผูก ขอเวนขอ ใสปุ ยคอกป ละ 1 ครั้ง ใสปุ ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 400
กรัม/คาง แบงใส 3 ครั้ง/ป เมื่อมีอายุ 2 ป ใสปุยเพิ่มเปน อัตรา 1 กก./คาง แบงใส
3 ครั้ ง /ป พริ ก ไทยอ อ นเก็ บ เกี่ ย วหลั ง ติ ด ผล 3-4 เดื อ น พริ ก ไทยดํ า เก็ บ เกี่ ย ว
หลังติดผล ผลผลิตเฉลี่ย 60 กิโลกรัม/คาง/ป

การปลูกผักปลอดสารพิษ ดําเนินจัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักปลอด
สารพิษ พื้นที่ 1 ไร มีการปลูกสลับหมุนเวียนกันในพื้นที่ ไดแก ถั่วพู บล็อกโคลี่ คะนา
กวางตุง ขาวโพด มะเขือ โดยภายในแปลงมีการสาธิตการกําจัดแมลงดวยกับดักกาว
เหนียว งดการใชสารเคมีกําจัดแมลง ใชปุยเคมีตามความจําเปน เสริมดวยการใชปุย
หมัก ปุยคอกและฉีดพนน้ําหมักชีวภาพทุกสัปดาห เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต
ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา เตรียมแปลงพรวนดินใหลึก หวานปุย
หมักและปุยคอกผสมคลุกเคลาใหเขากัน เตรียมเมล็ดพันธุผัก ปลูกดวยระยะปลูกที่
เหมาะสม การใสปุย สําหรับผักกินใบเนนการใหปุยไนโตรเจน สูตร 18-8-8 สวนผัก
กินดอก ฝก และผลหรือหัว เนนการใหปุยโพแทสเซียม 13-13-21 และเพิ่มผลผลิต
โดยใชน้ําหมักชีวภาพฉีดพนสัปดาหละ 1 ครั้ง สวนการปองกันและกําจัดแมลง ใชสาร
สกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไลแมลง เนนสะเดา พริก ตะไครหอมฉีดพนรวมกับการใชกับดัก
กาวเหนียว วางไวใหทั่วแปลง สามารถชวยลดแมลงศัตรูพืชลงไดในระดับหนึ่ง พืชผัก
ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ อาจมีคุณภาพของผลผลิตดอยกวาผักที่ปลูกโดยใชสารเคมี
อาจมีรอยกัดแทะของแมลงศัตรูพืชที่เขาทําลายบาง แตมีความปลอดภัยสําหรับการ
บริโภค

การปลูกผักไรดิน งานวิชาการเกษตร จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผัก
ไรดิ น โดยจั ดทํา เป นโรงขนาด 3x5 เมตร จํา นวน 3 โรง เพื่อ เป น ตน แบบให
เกษตรกรและผูสนใจที่มีพื้นที่นอย หรือดินไมเหมาะสมตอการปลูกพืช สามารถ
นําไปเปนแบบอยา งในการปลูกพืชของตนเองได โดยพืชสงเสริม ใหป ลูก ไดแก
คะนา กวางตุง ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม ผักบุง เปนตน
ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา เพาะเมล็ดผักโดยนําเมล็ดผักใสใน
รอยบากของฟองน้ําสําหรับเพาะแชน้ําทิ้งไว 2-3 วัน เมื่อตนกลางอก นํามาปลูก
แปลงเพาะ เตรียมสารละลาย A และ B อัตราสวน 5 กิโลกรัมตอน้ํา 20 ลิตร
ผสมแยกชุด A 10 ลิตร ชุด B 10 ลิตร ใสชุด A ลงกอนทิ้งไว 10-20 นาที เติม
สารละลายB ระบบน้ําควรจะวนอยูตลอดเวลา มีการถายเทอากาศดี โดยผักแตละ
ชนิดใหปริมาณผลผลิต/แปลงปลูกโดยประมาณ คือ ผักคะนา 60-70 กิโลกรัม/
แปลง/ครั้ง ผัก กวางตุง 50-70 กิ โลกรัม/แปลง/ครั้ง ผัก กาดขาวปลี 40-50
กิ โ ลกรั ม /แปลง/ครั้ง ผั ก กาดเขี ย วปลี 50 กิ โ ลกรั ม /แปลง/ครั้ ง ผัก กาดหอม
30-50 กิโลกรัม/แปลง/ครั้ง และผักบุง 30-40 กิโลกรัม/แปลง/ครั้ง

การสนองพระราชดําริ
การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต
“...ปจจุบันสภาวะแวดลอมมีความแปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบอยครั้ง สรางความเสียหายใหกับผลผลิตและ
ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร ดังนั้นเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร (Food Seurity) และเสริมสรางการพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืน ศูนยศึกษาฯ ทุกแหงจึงควรพิจารณาจัดทําแหลงปลูกและเก็บสํารองเมล็ดพันธุ อาทิ เมล็ดพันธุขาว เมล็ดพันธุ
ถั่ว/ธัญพืชตางๆ และเมล็ดพันธุผัก เปนตน เพื่อสํารองพืชใหแกเกษตรกรในยามวิกฤต...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556

ดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยการจัดทําโครงการผลิตเมล็ดพันธุสํารองเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ
ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เริ่มตนโครงการผลิตเมล็ดพันธุจากขอมูลการปลูกพืชผักของเกษตรกร พบวา สวนใหญปลูกพืชผักพืช
ไรบนพื้นที่วางบริเวณบาน ปลูก ในพื้นที่นาหลังหลังฤดูการเก็บเกี่ยว และปลูกในพื้นที่ระหวางแถวยางพาราปลูกใหม
ไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือกินจึงจําหนาย ซึ่งปจจุบันไดผลิตเมล็ดพันธุผัก จํานวน 10 ชนิด ไดแก พริกหยวก
กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ถั่วพู ถั่วหรั่ง พริกชี มันขี้หนู ฟกแฟง น้ําเตา ถั่วฝกยาว และเมล็ดพันธุขาว จํานวน 2 ชนิด
ไดแก ขาวซีบูกันตัง5 และขาวหอมกระดังงา59 สําหรับเปนเมล็ดพันธุสํารองยามเกิดภัยแลง หรือน้ําทวมที่ชาวบา น
ไม ส ามารถเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ เ องได และหากป ใ ดไม มี เ หตุ ก ารณ วิ ก ฤต เมล็ ด พั น ธุ ดั ง กล า ว ได ส นั บ สนุ น ให กั บ โรงเรี ย น
ในโครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น และเกษตรกรในพื้ น ที่ ข ยายผลของศู น ย ศึ ก ษาฯ หรื อ เกษตรกรทั่ ว ไปที่ มี
ความตองการนําไปเปนเมล็ดพันธุตอไป

การสนองพระราชดําริ
โครงการรวบรวมพันธุกลวยพื้นเมือง ตามพระราชดําริ

“...ขอใหรวบรวมพันธุกลวยหายาก ตามรายชื่อพันธุกลวยที่มีอยูในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไวที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐

แปลงรวบรวมพันธุกลวยพื้นเมือง ตามพระราชดําริ เริ่มดําเนินการในป 2560
ดํา เนิ นการปลูก ในพื้ นที่ 2.1 ไร เพื่ อศึ ก ษาและรวบรวมพัน ธุก ลว ยพื้น เมื อ ง
ภาคใต จากการรวบรวมพั นธุ ก ล วยในพื้ นที่ จัง หวั ดนราธิ วาส จัง หวั ดสงขลา
จังหวัดตรัง สามารถรวบรวมพันธุกลวยไวจํานวน 36 สายพันธุ ซึ่งสามารถแยก
ชื่อตามชื่อวิทยาศาสตรและลักษณะทางพฤกษศาสตรได 29 พันธุ และรอการ
จําแนก 7 พันธุ
พันธุกลวยที่สามารถจําแนกสายพันธได จํานวน 29 พันธุ ไดแก
ชื่อที่จําแนก

ชื่อพันธุ (ชื่อทองถิ่น)

สถานที่พบพันธุกลวย

ชื่อที่จําแนก

ชื่อพันธุ (ชื่อทองถิ่น)

สถานที่พบพันธุกลวย

กลวยนมสาว

กลวยนมสาว
(ปแซซูซู)

โครงการสวนยางเขาสํานัก
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยหักมุก

กลวยหักมุก
(ปแซอาบู)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยลือเมาะมานิ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยขนุน

กลวยขนุน
(ปแซนากอ)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยหิน

กลวยหิน
(ปแซบาตู)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยตานี

กลวยตานี
(ปแซฆาลอ)

บานจาเราะสโตร
ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยน้ําวาเตี้ย
บานโคกอิฐ-โคกใน
(ปแซละบาระแปแนะ) ต.พรอนอ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยมังคลา

บานโคกชุมบก
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยนาก

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส

กลวยน้ําฝาด
(ปแซฆือละไอย)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยน้ําโว
กลวยนาก
(ปแวอูแด)

กลวยเปรี้ยว

กลวยน้ําดี
(ปแซไอยมอและ)

บานโคกอิฐ-โคกใน
ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยสม
(ปแซลีมา)

บานโคกชุมบก
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยงาชาง

กลวยหอมเขียว
(ปแซบูงอมาเลย)

บานพิกุลทอง
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยงาชาง
(ปแซฆาเด็งฆาเยาะ)

บานโคกไผ
ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยปา

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

กลวยหอมจันทร
(ปแซบูงอบูหลัน)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยปา
(ปแซอูแต)

กลวยหอมทอง
(ปแซบูงอมัง)

บานโคก
ต.จวบ อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส

กลวยปามวง
(ปแซอูแต)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยเถื่อน
(ปแซอูแต)

อ.นาทวี จ.สงขลา

กลวยหอมคอม
(ปแซบอเกาะ)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยหอมตนสูง กลวยคอแข็ง
(ปแซตือเฆาะฆือรอ)

กลวยเล็บมือนาง
(ปแซยารีบายอ)

บานพิกุลทอง
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยรอยหวี

กลวยน้ํา

กลวยหอม

กลวย
เล็บมือนาง

กลวยไข

กลวยน้ํา
(ปแซไอย)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยไข
(ปแซตือลอ)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยนางพญา กลวยนางพญา

บานโคกอิฐ-โคกใน
ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยน้ําวา

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยน้ําวา
(ปแซฆือละบาระ)

กลวยน้ําวาขาว
บานพิกุลทอง
(ปแซฆือละบาระปุเตฮ) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยรอยหวี
(ปแซลือราโตะซีฆะ)

บานตาเซะ
ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

กลวยพื้นเมืองที่รอการจําแนกสายพันธุ จํานวน 7 พันธุ
ชื่อพันธุ (ชื่อทองถิ่น)

สถานที่พบพันธุกลวย

กลวยฝาย (ปแซกาปะห)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยหนอน (ปแซอูละ)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยยือลาบราแง

บานปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยแกง (ปแซฆูลา)

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

กลวยเตาเมือก

บานโคกอิฐ-โคกใน ต.พรอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยเภา (ปแซลายา)

บานปลักปลา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

กลวยเวาะ (ปแซอาเวาะ)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลวยเตาเมือก

กลวยนางพญา

กลวยน้ําฝาด

กลวยน้ําหวาขาว

