
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 507 

 
ศูนยเรยีนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง 

Phatthalung Learning Center on Plant Production in line with His Majesty’s New Theory  
 

สําราญ  สะรุโณ1  ชะออน  พรหมสังคหะ1  บุญรัตน  เหมอืนยอด1   
ไพโรจน  สุวรรณจินดา2 นลินี  จาริกภากร2 และวิชัย  ใจภักดี 1 

Samran Saruno1,  Chaon  Promsangkaha1ม  Boonrat  Muanyud1  Pirong Suwanjindha2,   
Nalinee Jarikaphagon2  and  Wichai Chaipakdee1 

 
บทคัดยอ 

 
ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม เปนรูปแบบของการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

โดยการผสมผสานองคความรูดานการปลูกพืช และพระราชดําริทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงาน
ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ 45 ไร พบวา รูปแบบในการจัดการ
พื้นที่ที่ไดรับความสนใจจากผูเดินทางมาเย่ียมชม คือ การจัดแบงพื้นที่เปน 4 สวนตามแนวพระราช ดําริทฤษฎี
ใหม พรอมจัดสถานีการเรียนรูตามแนวความคิด 4 เสาหลักสูความพอเพียง ไดแก สถานีหัวใจพอเพียง เพื่อ
เรียนรูพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง สถานี 9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง เปนการเรียนรูการ
ปลูกพืช 9 กลุมเพื่อใหเกิดความพอเพียงในการดํารงชีพ ไดแก พืชรายได พืชอาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช พืชอนรัุกษดินและน้ํา พืชอาหารสัตว พืชพลังงาน พืชทองถ่ินพื้นเมืองอนุรักษ และ พืชใชสอย 
สถานีภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง เพื่อเรียนรูภูมิปญญาและเทคโนโลยี และสถานีดํารงชีพพอเพียง เพื่อเรียนรูการใช
ชีวิตแบบพอเพียงของครัวเรือนตัวอยาง รูปแบบการดําเนินงานดังกลาวทําใหศูนยเรียนรูเปนแหลงศึกษาดูงานและ
ทองเที่ยวของชุมชน  
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนยเรียนรู  ทฤษฎีใหม 

 
Abstract 

 
  Plant production along His Majesty new theory learning center is a model of agricultural 
development and transfer technology by combining knowledge of crop productions and the new 
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theory of sufficiency economy. Learning Center at Phatthalung province found that the farm 
management based on new theory and learning concept of “ 4 practices to the sufficiency economy” 
include of “sufficiency heart stations” for learning the royal speech of sufficient economy. “Nine 
plants and sufficiency integrated farming station” for learning how to grow 9 groups of crops 
for living. Including of income crops, food crops, health crops, pesticide crops, soil and water 
conservation crops, forage crops, native and wood crops. “Sufficient wisdom station” for learning 
wisdom and technology. And “sufficiency livelihood station” for learning how to live. All model of 
these operations made Phatthalung learning center became a place for visual education and 
agricultural eco-tourism. 

 
Key Words : sufficiency economy,  learning center, new theory 
 

บทนํา 
 

นับเปนเวลาหลายปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงมีกระแสพระราชดํารัสใหเปนแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของพสกนิกร รวมแลวกวา 2 พันเร่ือง โดยเฉพาะดานการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันไดมี
หลายภาคสวนนอมนําพระราชดําริมาเผยแพรและนําหลักปรัชญามาประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสม
กับเกษตรกรแตละพื้นที่ดวยรูปแบบตางๆ ซึ่งไดชวยใหปญหาสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไดบรรเทาและลด
ความเดือดรอนลง สนองพระราชประสงคที่ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนชาวไทย ในป 2552 ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง ไดมีการนําพระราชดําริมาเผยแพรแกประชาชนในรูปแบบของการจัดต้ังศูนยเรียนรูการ
ผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม โดยนําความรูวิชาการเกษตรและการปลูกพืชมาจัดรูปแบบผสมผสาน
ตามพระราชดําริทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมพื้นที่ ซึ่งคาดวาจะทําใหเกษตรกรสามารถ
เรียนรูวิชาการเกษตรและแนวพระราชดําริไปปรับใชในชีวิตไดผลดีย่ิงขึ้น  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช ตามแนวพระราชดําริ

ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวดัพัทลุง 
 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 

“ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม” เปนศูนยที่กรมวิชาการเกษตรจัดต้ังขึ้นทั่วประเทศ
รวม 17 ศูนย เปนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   
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“4 เสาหลักสูความพอเพียง” เปนวาทกรรมที่ใชในการขับเคล่ือนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคใต
ตอนลาง ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 ประกอบดวย “หัวใจพอเพียง” “ภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง” 
“9 พืช ผสมผสาน และเกษตรผสมผสานพอเพียง” และ “ดํารงชีพพอเพียง”  

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
 1. วัสดุ อุปกรณ : พันธุพืช ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารปรับปรุงดิน ปายเรียนรูพันธุพืชและหลักวิชาการ  
 2. วิธีการจัดทําแปลงผลิตพืช ใชพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 45 ไร ณ กลุมวิจัยและพัฒนา ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง หมูที่ 6 ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วิธีการวางแผนการจัดแบงพื้นที่ปลูกพืช
ใชหลักการจัดพื้นที่ตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎี ใหม คือ จัดพื้นที่เปน 4 สวน พื้นที่นาขาว พื้นที่น้ํา พื้นที่
ปลูกพืชอื่นๆ และที่อาศัย ในสัดสวนประมาณ 30-30-30-10 องคความรูในการปลูกพืช ใชแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP: Good agricultural practices ) เปนหลัก และวิธีการตามภูมิปญญาการเกษตรในพื้นที่ 
 3. วิธีการจัดการเรียนรู  ใชวิธีการบรรยาย นําศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมกลุม โดยจัดแบงจุดเรียนรู
เปน 4 สถานีตามแนวคิด “4 เสาหลักสูความพอเพียง” ประกอบดวย 
  สถานีที่ 1 “หัวใจพอเพียง” เปนการเรียนรู การเปดใจ การระลึก นอมรับ และนําพระราชดําริ ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต  
  สถานีที่ 2 “ภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง” เปนการเรียนรู การพัฒนาเทคโนโลยี ภูมิปญญา ความรูตางๆ 
ที่จะนําไปสูการพ่ึงตนเอง โดยเริ่มจากคนหาภูมิปญญาบรรพบุรุษด้ังเดิม คนหาภูมิปญญาปจจุบัน และผสมผสาน
พัฒนาสรางเปนภูมิปญญาใหม ดวยการนํามาทดลอง เก็บขอมูล สรุปบทเรียน ใหคุณคา สรางเปนภูมิปญญา 
และถายทอด  
  สถานีที่3 “9 พืช ผสมผสาน และเกษตรผสมผสานพอเพียง” เปนการเรียนรูการปลูกพืช 9 กลุม
ผสมผสาน ไดแก พืชอาหาร พืชรายได พืชสมุนไพรสุขภาพ  พืชสมุนไพรศัตรูพืช พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชอาหาร
สัตว พืชพลังงาน พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน พืชไมใชสอย และเกษตรผสมผสานเชน เพาะเห็ด ประมง ปศุสัตว  
  สถานีที่4 “ดํารงชีพพอเพียง” เปนการเรียนรู การใชชีวิตประจําวันของครอบครัวตัวอยาง โดยยึดหลัก 
คือ ความพอประมาณ การสราง ภูมิคุมกัน ความมีเหตุผล รอบรู และคุณธรรม 
 4. ระยะเวลา เร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2552 เปนตนไป  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
1.  การจัดทําแปลงผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.1 การจัดการพื้นที่ ตามแนวทางพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมไดแบงสัดสวนพื้นที่เปน 4 สวน สําหรับ 
แหลงน้ํา-นาขาว-พืชอื่น-ที่อาศัย ประมาณ 30-30-30-10 เปอรเซ็นต ในการวางแผนปรับพื้นที่ศูนยเรียนรูฯ ให
สอดคลองกับภูมิสังคมพื้นที่ คือ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพัทลุงที่เนนการปลูกขาว 
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มีฝนตกประมาณ 155 วัน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,906 มิลลิเมตรตอป และมีแหลงน้ําเสริมจากทะเลสาบ การแบง
พื้นที่ศูนยเรียนรูฯจึงเพิ่มสัดสวนพื้นที่นาและลดขนาดพ้ืนที่แหลงน้ํา ดังนี้ พื้นที่แหลงน้ํา 9.0 ไร (20 %) พื้นที่นาขาว 
18.0 ไร (40 %) พื้นที่พืชไร/พืชสวน 13.5 ไร (30 %) ที่อยูอาศัยและถนน 4.5 ไร (10 %) 
 1.2 การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ ลักษณะดิน เปนดินรวน-เหนียวปนทรายแปง ผลการวิเคราะหดิน พบวา 
ดินเปนกรดจัด-รุนแรง (pH 4.34-4.51) ปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า (O.M. 0.33-0.64 %) นอกจากนั้นพบปญหาการ
พังทลายของการยกรองแปลงปลูกพืชผักเน่ืองจากสภาพดินเปนทรายแปง การแกไขใชวิธีการปลูกแฝกรอบรอง
ผักเพื่อกันการพังทลายของหนาดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินดวยการเพิ่มปุยอินทรีย เชน ปุยคอก 
พืชสด และใสสารโดโลไมทปรับปรุงสภาพความเปนกรดของดิน   ผลการดําเนินการครบรอบ 1 ป พบวาการปลูก
แฝกรอบรองแปลงผักแลวตัดใบใสในแปลงเปนพืชปุยสดสามารถแกปญหาการพังทลายของดินรองผักไดดี  
 1.3 การจัดการพื้นที่และการผลิต  
  พื้นที่แหลงน้ํา 9 ไร (20 %) ผลจากการจัดใหมีแหลงน้ําแบบสระขนาดใหญ 2 สระ ขุดคูน้ํารอบ
แปลงและคูรองสวน ใหน้ําดวยระบบสปริงเกอรสูบน้ําจากสระ เพื่อปลูกพืชตลอดปในพื้นที่ประมาณ 13.5 ไร 
หรือเฉล่ีย 1,985 ลบ.ม./ไร ปรากฏวาน้ําในสระไมเพียงพอเนื่องจากปญหาการกระจายตัวของฝนในแตละเดือนมี
นอย จําเปนตองสูบน้ําจากทะเลสาบเขามาเติม                     
  พื้นที่นาขาว 18 ไร (40%) ผลการปลูกขาวพื้นที่ 13 ไร ใชพันธุเล็บนกปตตานี ปลูกวันที่ 12 กันยายน 
2552 ดวยวิธีหวานแหง เก็บเก่ียววันที่ 12 มีนาคม 2553 ไดผลผลิตรวม 4,075 กก./ไร หรือเฉลี่ย 314 กก./ไร 
ตนทุน 1,454.6 บาท/ไร และรายไดสุทธิ 896.4 บาท/ไร ภาพรวมถือใหผลผลิตตํ่ากวาคาเฉล่ียทั่วไป เนื่องจากดิน
อุดมสมบูรณตํ่า  
  พื้นที่พืชไร/พืชสวน 13.5 ไร (30%)  การปลูกพืชผสมผสาน 9 กลุม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มี
ดังนี้ 
  (1) พืชอาหาร เชน พืชกลุมพืชสวนครัว เคร่ืองแกง กลุมพืชรสชาติตางๆ  ฯลฯ 
  (2) พืชรายได  เชน พืชผัก พืชไร พืชสวน อายุส้ัน อายุปานกลาง และอายุขามป 
  (3) พืชสมุนไพรสุขภาพ เชน พืชสมุนไพรรักษาอาการพื้นฐานที่จําเปน    
  (4) พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช เชน พืชสมุนไพรที่นํามาใชทําสารสกัดปองกันกําจัดโรคแมลง  
  (5) พืชอาหารสัตว เชน พืชไรอาหารสัตว ออยอาหารสัตว ขาวฟางตนสด มันสําปะหลัง ขาวโพด
เล้ียงสัตว 
  (6) พืชอนุรักษดินและน้ํา ชน แฝก ปอเทือง ถ่ัวพรา  
  (7) พืชไมใชสอย เชน ไผ   
  (8) พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน เชน  ถ่ัวหรั่ง มันขี้หนู กระพอ  
  (9) พืชพลังงาน  เชน ปาลมน้ํามัน สบูดํา 
  ผลการปลูกพืชผสมผสานตามแนวคิด 9 พืชผสมผสานพอเพียงและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ปรากฏ
วามีพันธุพืชที่ปลูกประมาณ 300 ชนิด ไดเปนแหลงศึกษาเรียนรูของผูมาเย่ียมชม โดยกลุมพืชที่ไดรับความสนใจ
มากคือกลุมพืชสมุนไพร (ภาคผนวก)  
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  ที่อยูอาศัย 4.5 ไร (10%) จัดพื้นที่เปนที่พักอาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด เล้ียงผ้ึง ทําปุย
หมัก ผลิตสารสกัดทดแทนสารเคมี เปนตน  ผลการดําเนินงาน พบวาเปนกิจกรรมเสริมใหกับครัวเรือนไดดี 
2. การจัดการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยี และทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตร 
 การจัดการเรียนรูดูงานในสถานี 4 เสาหลักสูความพอเพียง โดยสรุปการจัดกิจกรรมในสถานีหัวใจพอเพียง 
เพื่อเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดําริ ใชวิธีการบรรยาย การศึกษาขอความพระราชดํารัส
จากปายขอความ และการจัดกิจกรรมกลุมรูปแบบตางๆ เพื่อกระตุนการนอมนําพระราชดํารัสไปใชในชีวิต “1 เดือน 
1 ถอยคํา นําชีวิตพอเพียง” สวนสถานีภูมิปญญาพอเพียง สถานี 9 พืชผสมผสานพอเพียง และเกษตรผสมผสาน
พอเพียง และสถานีดํารงชีพพอเพียง ใชวิธีการบรรยายและนําดูงานในแปลงปลูกพืช ดานการจัดการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษดานการเกษตร จัดกิจกรรมทองเที่ยวภายใตคําขวัญ “ลงเล เรียนรู พืชพรรณ พอเพียง” จัดทองเที่ยว
ทะเลสาบรวมกับชุมชน และนําชมความสวยงามของภูมิทัศนและแปลงปลูกพืช    
 ผลการจัดใหบริการศึกษาดูงาน มีผูเขาทองเที่ยว ศึกษา ดูงานในรอบป 3,887 คน จากการประเมิน
ความพึงพอใจพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหความรูและใหบริการอยูในระดับมาก แยกเปนสถานี
ตางๆคือสถานีหัวใจพอเพียง ระดับมาก สถานี 9 พืชผสมผสานพอเพียง ระดับมาก สถานีภูมิปญญาพอเพียง 
ระดับปานกลาง และสถานีดํารงชีพพอเพียง ระดับมาก (ตารางที่ 1) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากวัตถุประสงคของการดําเนินงานศูนยเรียนรูฯที่ตองการใหไดรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดย
ศึกษาในพื้นที่ศูนยเรียนรูฯ 45 ไร ผลการศึกษาสรุปไดวารูปแบบการจัดการพื้นท่ีตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม 
พรอมกับการจัดการเรียนรูตาม 4 เสาหลักสูความพอเพียง ไดแก สถานีหัวใจพอเพียง สถานีภูมิปญญาพอเพียง 
สถานี 9 พืชผสมผสานพอเพียงและเกษตรผสมผสานพอเพียง และสถานีดํารงชีพพอเพียง รวมกับการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตร เปนรูปแบบที่ไดรับความสนใจ ซึ่งทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ ทั้งใน
ความรูวิชาการเกษตร และดานการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม
  พัทลุง ป2552 (ตัวอยาง 484คน) 
ที่ แหลงการศึกษาดูงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 สถานีหัวใจพอเพียง 3.89 มาก 
 เศรษฐกิจพอเพียง 4.01 มาก 
 พระราชดํารัส 4.08 มาก 
 4 เสาหลัก 3.86 มาก 
2 สถานี 9 พืชผสมผสาน และเกษตรผสมผสาน 3.75 มาก 
 พืชรายได 4.02 มาก 
 พืชอาหาร 4.03 มาก 
 พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 4.08 มาก 
 สมุนไพรปองกันศัตรูพืช 3.88 มาก 
 พืชอนุรักษดินและน้ํา 3.73 มาก 
 พืชพลังงาน 3.63 ปานกลาง 
 พืชไมใชสอย 3.57 ปานกลาง 
 พืชอาหารสัตว 3.61 ปานกลาง 
 พืชอนุรักษพันธุกรรม 3.64 ปานกลาง 
 การเพาะเห็ด 3.62 ปานกลาง 
 กลวยไม 3.43 ปานกลาง 
 นาขาว 3.57 ปานกลาง 
 ผักไรดิน 3.86 มาก 
 เล้ียงผ้ึง 3.86 มาก 
3 สถานีภูมิปญญาพอเพียง 3.54 ปานกลาง 
 สารสกัด 3.53 ปานกลาง 
 ไสเดือน 3.54 ปานกลาง 
4 สถานีดํารงชีพพอเพียง 4.00 มาก 
5 การบริการ 4.19 มาก 
 การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 มาก 
 ภูมิทัศนและความสวยงาม 4.35 มาก 
 การบรรยายของวิทยากร 4.28 มาก 
 ระยะเวลาการดูงาน 3.89 มาก 

รวม  3.85 มาก 
หมายเหตุ ชวงคะแนน 1.00-2.33 = นอย 2.34-3.66 = ปานกลาง 3.67-5.00 = มาก 
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ภาพที่ 1  ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง 

 
เอกสารอางอิง 

 
กลุมวิชาการพัทลุง. 2551. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชจังหวัดพัทลุงป2551. พัทลุง : 
 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 กรมวิชาการเกษตร 
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ขาวโพดเทียน พันธุสุโขทัย 1  
ขาวโพดฝกออน พันธุเชียงใหม 90 
ขาวโพดเล้ียงสัตว พันธุนครสวรรค 1 
ขาวฟาง พันธุสุพรรณบุรี 1 
ขาวโพด พันธุ Pop.D.Chalung 01 
ดาหลา พันธุ ตรัง  1 
ดาหลา พันธุ ตรัง 2 
ดาหลา พันธุ ตรัง 3 
ปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎรธานี 2 
ถ่ัวลิสง พันธุ กาฬสินธุ 2 
 
 
 

 
 
ถ่ัวลิสง พันธุขอนแกน 5 
ถ่ัวลิสง พันธุขอนแกน 6 
ถ่ัวลิสง พันธุไทนาน 9 
ถ่ัวหร่ัง พันธุ สงขลา 1 
ถ่ัวเหลืองฝกสด พันธุ เชียงใหม 1 
ทุเรียน พันธุ จันทบุรี 1 
ทุเรียน พันธุ จันทบุรี 2 
ทุเรียน พันธุ จันทบุรี 3 
มันขี้หนู พันธุสงขลา  
มะพราว พันธุ ชุมพรลูกผสม 2 
 
 
 

 
 
มะพราว พันธุชุมพรลูกผสม 60  
มันเทศ พันธุ พิจิตร 206 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 227-6 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 265-1 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 283-31 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 65-16 
มันเทศ พันธุพิจิตร 94-1 
มันเทศ พันธุ พิจิตร290-9 
หมอน พันธุ บุรีรัมย 60 
หมอนผลสด พันธุ เชียงใหม 60 
ออย พันธุ 02-2-226 
ออยค้ันน้ํา พันธุสุพรรณบุรี 50 
ออยเค้ียว พันธุ สุรรณบุรี 72  

รายชื่อพืชอื่นๆ ปลูกในศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง  
กระพอ 
กะเพราขาว 
กะเพราแดง 
กัญชาเทศ 
กุยไช 
แกวมังกร 
โกฎจุฬาลําพา 
ขม้ิน 
ขม้ินชัน 
ขาแดง 
ขาเหลือง 
ขิง 
ขี้เหล็กบาน 
ขี้เหล็กหวาน 
คนที 
ค่ืนฉาย 
คูณ (ออดิบ) 
เจตมูลเพลิงดอกขาว 
เจตมูลเพลิงดอกแดง 
ชะพลู 

ชะมวง 
ชะอม 
ชุมเห็ดเทศ 
ดองดึง 
ดาวกระจาย 
ดาวเรือง 
ตนหอม 
ตรีชะวา 
ตะเคียนทอง 
ตะไคร 
ตะไครหอม 
ตะลิงปลิง 
ตําลึง 
เตยหอม 
ถ่ัวฝกยาว 
ถ่ัวพุม 
เถาคัน 
ทองพันชั่ง 
ทานตะวัน 
ทํามัง 

ทุเรียนเทศ 
เทียน 
นมแมว 
น้ําเตาจีน 
เนียง 
บวบเหล่ียม 
บอระเพ็ด 
บัว 
บัวบก 
บานบุรี 
ปอเทือง 
แปะตําตึง 
ผกากรอง 
ผักกาดเขียวกวางตุง 
ผักกูด 
ผักโขมขาว 
ผักโขมแดง 
ผักคราด  
ผักชีฝรั่ง 
ผักเส้ียน 

ผักหวานปา 
ผักหวานบาน 
ไผตง 
ไผลวก 
ไผหวาน 
แฝก 
พญาไรใบ 
พริก 
พริกขี้หนู 
พริกไทย 
พริกไทยพุม 
พันงูเขียว 
พิมเสนตน 
พุทธรักษา 
เพชรสังฆาต 
ฟกเขียว 
ฟกทอง 
ฟาทะลายโจร 
มหาหงษ 
มะกรูด 

มะกอก 
มะขาม 
มะขามปอม 
มะเขือเทศ 
มะเขือเปราะขาว 
มะเขือพวง 
มะนาว 
มะมวงเบา 
มะเมา 
มะยม 
มะระขี้นก 
มะระจีน 
มะรุม 
มะลิ 
มะแวงเครือ 
มะสัง 
มะฮอกกานี 
มังคุด 
มันเทศ พันธุ ลําปา 
แมงลัก 

ภาคผนวก  
รายชื่อพันธุพืชกรมวิชาการเกษตรท่ีปลูกใน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎใีหมพัทลุง   
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โมโฮกิยะ 
ไมเทายายมอม 
ยานาง 
ยาสูบ 
ย่ีโถ 
ย่ีหรา 
รางจืด 
ลองกอง 
ละหุง 
ลําโพง 

วานธรณีสาร 
วานหอยแครง 
วานหางจระเข 
วานเพชรหึง(หางชาง) 
วานฮก 
แวนดาใบรอง 
สบูดํา 
สบูเลือด 
สมแขก 
สมจุก 

สมโอหอมควนลัง 
สะเดา 
สะตอ พันธุ บานแร 
สะระแหน 
สับปะรด  
สาบเสือ 
สามโสก 
เสม็ดชุน 
เสลดพังพอน 
เสือ 11 ตัว 

หงอนไกไทย 
หญาเนเปยรแคระ 
หญาปกก่ิง 
หญาหนวดแมว 
หญาอะตราต๊ัม 
หนอนตายหยาก 
หนาวัว 
หนุมานนั่งแทน 
หนุมานประสาน-กาย 
หมาก 

หวาย 
หางไหล 
โหระพา 
ออยแดง 
ออยอาหารสัตว 
อัคคีทวาร 
อัญชัน 
เอื้องผ้ึง 
เอื้องหมายนา 
ไอยเรศ 

รายชื่อพันธุกลวย  94 พันธุที่ปลูกในศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมพัทลุง  
#113 
#144 
ABITSEENIA 
ITC 0504 
ITC 0505 
ITC 0506 
ITC 0643 
ITC 0712 
ITC 1123 
ITC 1264 
ITC 1296 
ITC 1307 
ITC 1332 
ITC 1344 
ITC 1441 
ITC 1442 
ITC 1443 
NEY Paster  
NEY PATA 
ONKNAWA 
กระเจาะเนินสุรินทร 
กลวยบัว 
กลวยฟู 
กลวยสา 
ขมบุรีรัมย 

ไขกําแพงเพชร 
ไขชุมพร 
ไขทองรวง 
ไขโนนสูง 
ไขแพร 
ไขมหาสารคาม 
ครอมฉายรงัสี 
จีนพัทลุง 
แซมา 
ตานี A 15 
ตานีทาใหมจันทบุรี 
ตานีบุรีรัมย 
ตานีหอมทอง 
ตานีอุบล 
ตีบ 1 
ตีบโตนดพัทลุง 
ตีบนครสวรรค 
ทหารพราน 
ทองดอกหมาก 
ทองแดงไพสาลี
นครสวรรค 
ทาแมจันเชียงราย 
ทิพรส 
เทพรส 
นครราชสีมา 

นมสาว
นครศรีธรรมราช 
นาคมุก 
นางกรายสุรินทร 
น้ํากาบดําจันทบุรี 
น้ําไทย 
น้ําฝาด 
น้ําฝาดโตนด 
น้ําวา 
น้ําวาคร่ัง 
น้ําวาดํา 
น้ําวาแดงนครพนม 
น้ําวานครพนม 
น้ําวานวลปาโมก
อางทอง 
น้ําวาปาโมกอางทอง 
น้ําวาพัทลุง 
น้ําวาแพร 
น้ําวามุกดาหาร 
นิ้วมือนางพะเยา 
ปลีหายเชียงราย 
ปานครราชสีมา 
ปาโตนดพัทลุง 
ปานครราชศรีมา 
ปานครลําปาง 

ปานครศรีธรรมราช 
ปานาเงินแพร 
ปาบานแคระยอง 
ปาใบไมกระ 
ปาแพร 
ปามูเซอตาก 
พาโลกาฬสินธุ 
แมฮองสอน 
รอยหวี 
ลูกไสดํากําแพงเพชร 
ลูกไสแดงกําแพงเพชร  
เล็บชางกุด 
สมชัยภูมิ 
สามเดือน 
หอมกาฬสินธุ 
หอมจําปา 
หอมตาก 
หอมเล็กยโสธร 
หักมุกเขียว 
อองชัยภูมิ 
อีงาวทาชางอุบล 
อีงาวอุบล


