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บทคัดยอ 
 

การศึกษาการดําเนินงานศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบน 
ภายใตการรับผิดชอบของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร ซึ่งดําเนินการในพื้นที่ คือ 
จ.สุราษฎรธานี และ จ.ระนอง ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดยแบงทําการศึกษาเปน 4 สวน 
คือ 1.การจัดสรรพื้นที่ดําเนินการ 2. ความสามารถในการดําเนินงานดานการผลิตพืชตามวัตถุประสงคของศูนย
เรียนรูฯ 3. ความสามารถดานการถายทอดเทคโนโลยีตามนโยบายของหนวยงาน และ 4. ความพึงพอใจของผู
เขาเย่ียมชมศูนยเรียนรูฯ พบวา 1. มีการจัดสรรพื้นที่ดําเนินการทั้ง 2 ศูนยเรียนรูฯ มีการจัดแบงพื้นที่ไดใกลเคียง
ตามหลักเกณฑเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ คือ พื้นที่แหลงน้ํา 25% พื้นที่นาขาว 25% พื้นที่พืชผสมผสาน 
40% และพื้นที่ที่อยูอาศัย 10% ของพื้นที่ทั้งหมดของศูนยเรียนรูฯ  และท้ัง 2 ศูนยเรียนรูฯ ไดรวบรวมพันธุพืชและ
ใชเทคโนโลยีการผลิตพืชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรไดอยางเหมาะสมกับพื้นที่ โดยศูนยเรียนรูฯ จังหวัด
สุราษฎรธานี  ปลูก ดูแลรักษาพืช 118 สายพันธุ และใชเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมฯ 9 เทคโนโลยี ศูนยเรียนรู
ฯ จังหวัดระนอง ปลูก ดูแลรักษาพืช  58สายพันธุ และใชเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมฯ 7 เทคโนโลยีการผลิต
พืช และไดดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีไดตามนโยบายของกรมฯ โดยศูนยเรียนรูฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดทํา
การฝกอบรม จํานวน 3 หลักสูตร ใหกับเกษตรกร 60 ราย ใหความรูแกผูสนใจทั่วไป จํานวน  3,168 ราย ศูนย
เรียนรูฯ จังหวัดระนอง ฝกอบรม จํานวน 2 หลักสูตร ใหกับเกษตรกร 25 ราย ใหความรูแกผูสนใจทั่วไป จํานวน 
2,092 ราย และจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขาเย่ียมชมศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 2 จังหวัด มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก   
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Abstract 
 

Studies on an operation of learning center producing plants along the new theory has 
undertaken by OARD 7, department of agriculture in surat-thani and ranong provinces during period 
of june 2009 to june 2010. Study is divided into four parts: 1. the allocation of space 2. the ability of 
plant operations and maintenance 3. the ability to transfer technology and 4. the satisfaction of visitor 
learning center. The results shows that the both learning centers (surat-thani and ranong) divide the 
area close to new theory criteria by his Majesty the King i.e. the area of water 25%, area of paddy 
crop 25%, mixed crops 40% and residential area 10% of the total area of the learning center. And 
two learning centers have collected plants and using suitable production technology according to 
the advisory of the department of agriculture for the upper southern area. The surat-thani learning 
center planted 241 species of plant and demonstrated 10 production technologies of department of 
agriculture .The ranong learning center also planted 79 species of plant and demonstrated 10 
production technologies. Learning center surat-thani and ranong have trained 60 and 25 farmers in 
three and two courses of agricultural production. And there are 3,168 and 2,092 visitors, 
respectively. A survey of the satisfaction of the visitors, there were very satisfied. 

 
Key Words : new theory agricultural, department of agriculture, agricultural productive learning 
 center of plants along the new theory 
 

บทนํา 
 
เกษตรทฤษฎีใหม เปนแนวทางการทําเกษตรกรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตรไดทรงพระราชทาน ในการแกปญหา
ใหกับเกษตรกร เปนแนวทางท่ีทรงมีพระราชดําริและทรงคํานวณตามหลักวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสูงสุด หลักการ “ทฤษฎีใหม” มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 พอเพียงเล้ียงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด 
ขจัดการใชจาย ขั้นที่ 2 รวมพลังในรูปกลุมเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการดานสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนา
สังคม และขั้นที่ 3 สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือ
กับภาคธุรกิจ องคกรในดานเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการ และขาวสารขอมูล (นิรนาม, 2552)  

ในป 2552 กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายใหหนวยงานภายในสังกัดจัดต้ังศูนยเรียนรูหลักการทําการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเปนแหลงสาธิตและเผยแพรหลักการเกษตรทฤษฎีใหม และนําเทคโนโลยีการผลิตพืช
ของกรมวิชาการเกษตรมาบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยจัดต้ังในชื่อ ศูนยเรียนรูการผลิตพืช
ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม ซึ่งในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบนของกรมวิชาการเกษตรไดจัดต้ังศูนยเรียนรูฯ ใน 2 
พื้นที่ คือ จ. สุราษฎรธานี และ จ.ระนอง โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 และศูนยวิจัยและพัฒนา 
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การเกษตรระนอง เปนผูรับผิดชอบดูแลและเผยแพรใหกับเกษตรกรในพื้นที่ ตามลําดับ และวัตถุประสงคของศูนย
เรียนรูฯ เพื่อถายทอดหลักการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และเพื่อเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตรใหกับเกษตรกร และกรมวิชาการเกษตร
ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูฯ ทั้งส้ิน 16 ศูนย โดยใหสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1-8 เปนผูรับผิดชอบ เขตละ 2 
พื้นที่ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 รับผิดชอบดําเนินการเขตภาคใตตอนบนดําเนินการใน 2 พื้นที่ 
คือ จ.สุราษฎรธานี และ จ.ระนอง  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1. เพื่อทราบศักยภาพการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ ของกรมวิชาการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบน 
 2. เพื่อทราบความพึงพอใจของเกษตรกรภายในพื้นที่ในการจัดต้ังและการจัดการศูนยเรียนรูฯ ของ
กรมวิชาการเกษตรในเขตพ้ืนที่ภาคใตตอนบน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 
 จากสถิติประชากรของประเทศไทย ป 2551 พบวา ประกอบอาชีพภาคการเกษตรไมนอยกวา 60% 
ของประชากรทั้งประเทศ และสวนใหญเปนแรงงาน ซึ่งมีอายุเฉล่ียสูงขึ้นเร่ือย มีการศึกษานอยลง วัยแรงงานยาย
ออกนอกพ้ืนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตทางธรรมชาติ น้ําทวม ฝนแลง พื้นที่ทํากินนอย ทํา
ใหมีรายไดไมเพียงพอและตอเนื่องสําหรับการดํารงชีพ ดังนั้น เพื่อใหประชากรกลุมนี้ซึ่งมีจํานวนมาก มีกินมีใช  
มีรายได  ดํารงอยูไดตามอัตภาพ อยูไดอยางเพียงพอ กรมวิชาการเกษตรซ่ึงมีหนาที่เก่ียวของทางการเกษตร จึง
ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวมาจัดต้ัง
เปนแปลงสาธิต เร่ือง เกษตรทฤษฎีใหม  มาเปนแนวปฏิบัติและเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในพื้นที่   
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 1. รวบรวมขอมูลหลักการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเจาอยูหัว  

2. สอบถามความเปนมา วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ ในพื้นที่ภาคใตตอนบน
ของกรมวิชาการเกษตร 

3. เก็บขอมูลทางกายภาพดานดินและน้ํา เชน ลักษณะดิน อินทรียวัตถุ ความเปนกรด-ดางของดิน
และน้ํา ขอมูลอากาศ เชน ปริมาณนํ้าฝน  จํานวนวันฝนตก ของศูนยเรียนรูฯ  
 4. วางแผนการเก็บขอมูลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ โดยแบงเปนขอมูล 4 ดาน คือ 
  4.1 ดานการจัดสรรพ้ืนที่ดําเนินงาน   
  4.2 ดานการผลิตพืชตามวัตถุประสงคของศูนยเรียนรูฯ     
  4.3 ดานการถายทอดเทคโนโลยีตามนโยบายของหนวยงาน 
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  4.4 ดานความพึงพอใจของผูเขาเย่ียมชม   
 5. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบงเปน 5 สวน คือ 

 5.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังและการจัดสัดสวนพื้นที่โครงการฯ 
 5.2 การนําเสนอหลักการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
 5.3 การนําเสนอเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 5.4 การนําเสนอเทคโนโลยีดานพันธุพืช   
 5.5 การใหบริการความรูจากเจาหนาที่ 

 6. เก็บขอมูลตามแผน เดือนละ 1 คร้ัง และสุมสัมภาษณความพึงพอใจผูเขาเย่ียมชมจากสมุดลงทะเบียน 
จํานวน 100 ราย 

7. วิเคราะห และสรุปผล 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมในพื้นที่ภาคใตตอนบนของกรมวิชาการเกษตร 

ประกอบดวย 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดระนอง จากการเก็บขอมูลสภาพพื้นที่ของศูนยเรียนรูฯ 
พบวา ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.สุราษฎรธานี พื้นที่ดําเนินงาน 19 ไร สภาพพื้นที่
เปนที่ราบลุม  ดินมีลักษณะ เปนรวนปนทราย มีการระบายน้ําดี (ชุดดินคอหงส) ความเปนกรด-ดาง 6.72 และมี
อินทรียวัตถุ 1.62% แหลงน้ํามีความเปนกรด-ดาง 7.03 ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม 
จ.ระนอง พื้นที่ดําเนินงาน 22 ไร สภาพพื้นที่เปนเนินเขา  ดินมีลักษณะรวนปนเหนียว มีการระบายน้ําดี (ชุดดิน
ลําภูรา) ความเปนกรด-ดาง 4.49 และมีอินทรียวัตถุ 2.54% แหลงน้ํามีความเปนกรด-ดาง 7.3  ซึ่งมีความ
เหมาะสมตอการเพาะปลูก  

การศึกษาการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ แบงเปน 4 ดาน คือ 1. การจัดสรรพื้นที่ดําเนินงาน 2. การผลิต
พืชตามวัตถุประสงคของศูนยเรียนรูฯ 3. การถายทอดเทคโนโลยีตามนโยบายของหนวยงาน และ 4. ความพึงพอใจ
ของผูเขาเย่ียมชม  พบวา  
 1. ดานการจัดสรรพื้นที่ดําเนินงาน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัด  
สุราษฎรธานี มีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 19 ไร ซึ่งแบงเปนพื้นที่ทํากิจกรรม เปน 4 สวน คือ 1. พื้นที่แหลงน้ํา 4.75 ไร  
สามารถจุน้ําได  10,000 ลูกบาศกเมตร การดําเนินงานในพ้ืนที่สวนนี้ คือ การเล้ียงปลากดในกระชัง จํานวน 
1,000 ตัว ปลูกหญาแฝกและกลวย (84 สายพันธุ) ริมสระน้ํา เพื่อเสริมความแข็งแรงริมตล่ิง ดังภาพที่ 1 และ
รายละเอียดภาคผนวกที่ 1  
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ภาพที่ 1 การดําเนินงานพื้นที่แหลงน้ํา ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.สุราษฎรธานี 
 
 2. พื้นที่นาขาว 4.75 ไร ไดดําเนินการทํานาดําโดยใชขาวพันธุพืชรับรอง (สุวิทย และคณะ, 2552) 
ไดแก ขาวพันธุปทุมธานี ขาวพันธุชัยนาท หลังทํานาปลูกพืชหลังนา ไดแก ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ขาวโพด เปนตน บน
คันนาปลูกพืชเสริมรายได ไดแก พืชผัก กลวยเล็บมือนาง มะละกอ เปนตน  ในคูน้ําริมคันนา เล้ียงปลาดุกและ
ปลานิล ดังภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  การดําเนินงานพื้นที่นาขาว ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.สุราษฎรธานี 
 

 2. พื้นที่พืชผสมผสาน 7.75 ไร  ไดดําเนินการปลูกพืชเปน 3 กลุม คือ 1.) พืชผัก ปลูกสลับหมุนเวียน
กัน สําหรับการบริโภคและจําหนายใหกับบุคคลากรในหนวยงาน ไดแก คะนา ผักบุง กวางตุง มะเขือเปราะ พริก
ขี้หนู แตงกวา ผักหวาน ชะอม เปนตน 2.) พืชไรพืชสวน  ไดแก ปาลมน้ํามัน ยางพารา กาแฟโรบัสตา มะนาว 
ผลไม  เปนตน 3.) พืชสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณเพื่อบํารุงสุขภาพ รักษาโรค และปองกันกําจัดแมลง ดังภาพที่ 3 
และรายชื่อพืชในภาคผนวกที่ 2 และการปลูกและดูแลรักษาพืชในพื้นที่ในสวนนี้ไดดําเนินการตามเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชและเกษตรดีที่เหมาะสมพืช ของกรมวิชาการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การดําเนินงานพื้นที่พืชผสมผสาน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.สุราษฎรธานี 
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 4. พื้นที่อยูอาศัย 1.75 ไร  ไดดําเนินการสรางบานพัก โรงเก็บวัสดุ  ศาลาเรียนรู  เลาไก และโรงเพาะเห็ด 
ดังภาพท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การดําเนินงานพื้นที่อยูอาศัย ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.สุราษฎรธานี 
 

ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดระนอง มีพื้นที่ดําเนินการท้ังหมด 
22 ไร ซึ่งแบงเปนพื้นที่ทํากิจกรรม เปน 4 สวน คือ 1. พื้นที่แหลงน้ํา 5.5 ไร สามารถจุน้ําได 10,000 ลูกบาศกเมตร  ได
ดําเนินการการเลี้ยงปลากินพืช จํานวน 2,000 ตัว ปลูกผักน้ํา ไดแก ผักหนาม ผักบุง ผักกระเฉด และปลูกหญา
แฝกรอบสระนํ้าชวยเสริมความแข็งแรงริมตล่ิง ดังภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การดําเนินงานพื้นที่แหลงน้ํา ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.ระนอง 
 
 2. พื้นที่นาขาว 5.5 ไร ไดดําเนินการปลูกขาวไรดอกพะยอม ซึ่งเปนพันธุขาวพื้นเมืองทางภาคใต และ
เหมาะสมตอการปลูกในที่ดอน ดังภาพท่ี 6  
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ภาพที่ 6 การดําเนินงานพื้นที่นาขาว ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.ระนอง 
 
 3.  พื้นที่พืชผสมผสาน 9 ไร ไดดําเนินการปลูกพืชเปน 4 กลุม คือ 1.) พืชผัก ไดแก กวางตุง ผักบุง 
คะนา ผักเส่ียน แตงกวา เปนตน 2.)พืชไรพืชสวน ไดแก ปาลมน้ํามัน ยางพารา กาแฟโรบัสตา ผลไม 3.) พืช
สมุนไพร และ4. หญาแฝก ปลูกเพื่อสาธิตพันธุหญาแฝก ดังภาพท่ี 7 และรายชื่อพืชในสวนนี้ดังภาคผนวกท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 การดําเนินงานพื้นที่พืชผสมผสาน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.ระนอง 
 
 4. พื้นที่อยูอาศัย 2 ไร ไดดําเนินการสรางบานพัก โรงเก็บวัสดุ ศาลาเรียนรู เลาไก และยุงฉาง ดังภาพที่ 8 
 
สําหรับทํากิจกรรมภายในศูนยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 การดําเนินงานพื้นที่อยูอาศัย ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.ระนอง 
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 ซึ่งจากการศึกษาการจัดสรรพื้นที่ของทั้ง 2 ศูนยเรียนรูฯ มีการแบงสัดสวนพื้นที่ทั้งหมด ตามหลัก
การเกษตรทฤษฎีใหม คือ แหลงน้ํา นาขาว พืชผสมผสาน และที่อยูอยูอาศัย โดยมีการจัดแบงเนื้อที่โดยประมาณ 
เทากับ 25% : 25% : 40% : 10% ตามลําดับ การแบงพื้นที่ทํากิจกรรม 
 2. ผลิตพืชตามวัตถุประสงคของศูนยเรียนรูฯ พบวา ศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 2 แหง มีการแบงผลิตพืช เปน  
2 แบบ คือ 1) ผลิตพืชที่ผานการรับรองพันธุจากกรมวิชาการเกษตรและพืชทั่วไปที่เปนที่นิยมเพื่อการบริโภคภายใน
พื้นที่ และ 2) ผลิตพืชตามเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร โดยศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหมจังหวัดสุราษฎรธานี ปลูกและดูแลรักษาไวทั้งหมด 118 ชนิด แบงตามพื้นที่กิจกรรม (ภาคผนวกที่ 2) 
ดังนี้  
  - พื้นที่แหลงน้ํา ผลิตพืชทั่วไป 4 ชนิด คือ หญาแฝก 1 สายพันธุ กลวย 84 สายพันธุ ผักหนาม ผักกูด 
  - -พื้นที่นาขาว ผลิตพืชรับรองพันธุ 6 ชนิด คือ ขาว 2 สายพันธุ ถ่ัวลิสง 1 สายพันธุ ขาวโพดขาว
เหนียว 1 สายพันธุ มะละกอ 1 สายพันธุ  มะเขือเปราะ 1 สายพันธุ  พริก 1 สายพันธุ และพืชทั่วไป 2 ชนิด คือ 
ขาวโพดหวาน ตะไคร  
  -พื้นที่พืชผสมผสาน ผลิตพืชรับรองพันธุ 9 ชนิด คือ ปาลมน้ํามัน 6 สายพันธุ ยางพารา 9 สายพันธุ 
กาแฟ 3 สายพันธุ ทุเรียน 3 สายพันธุ สัปปะรด 1 สายพันธุ ดาหลา 5 สายพันธุ  มะเขือเปราะ 1 สายพันธุ พริก
ขี้หนู 1 สายพันธุ ถ่ัวฝกยาว 1 สายพันธุ และปลูกพืชทั่วไป 92 ชนิด คือ มะนาว ผักเหรียง ชะอม คะนา กวางตุง 
มะเขือยาว บวบ แตงกวา สมุนไพร 84 ชนิด   
  - พื้นที่อยูอาศัย ผลิตพืชทั่วไป 5 ชนิด คือ เห็ด พริกไทย กระเพราะ  โหระพา พาโหม และผลิตพืช
ตามเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 9 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน เทคโนโลยีการ
ผลิตยางพารา เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ เทคโนโลยีการผลิตผัก เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับทุเรียน เกษตรดีที่เหมาะสม
สําหรับสัปปะรด เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับกลวย มะนาวนอกฤดูในบอซิเมนต การใชผลิตภัณฑชีวภาพ 
   ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดระนอง ปลูกและดูแลรักษาไวทั้งหมด 
118 ชนิด แบงตามพื้นที่กิจกรรม (ภาคผนวกที่ 2) ดังนี้ 
  - พื้นที่แหลงน้ํา ผลิตพืชทั่วไป 5 ชนิด คือ หญาแฝก 1 สายพันธุ ผักบุง ผักกระเฉด ผักบุง ผักกระเฉด  
  - พื้นที่นาขาว ผลิตพืชรับรองพันธุ 4 ชนิด คือ ขาว 1 สายพันธุ  ถ่ัวลิสง 1 สายพันธุ ขาวโพดขาว
เหนียว 1 สายพันธุ  ถ่ัวหร่ัง 1 สายพันธุ   
  - พื้นที่พืชผสมผสาน ผลิตพืชรับรองพันธุ 2 ชนิด คือ ปาลมน้ํามัน 6 สายพันธุ ยางพารา 6 สาย
พันธุ และปลูกพืชทั่วไป 44 ชนิด คือ กาแฟโรบัสตา  ทุเรียน 2 สายพันธุ  กลวย 4 สายพันธุ เงาะ 1 สายพันธุ  
มังคุด สัปปะรด 1 สายพันธุ ออย 1 สายพันธุ  มะพราว 1 สายพันธุ ผักกวางตุง ผักบุง คะนา ผักเส่ียน แตงกวา 
ถ่ัวฝกยาว ขา ตะไคร  ผักหวาน สมุนไพร 26 ชนิด และหญาแฝก 28 สายพันธุ  
  - พื้นที่อยูอาศัย ผลิตพืชทั่วไป 3 ชนิด คือ ตะไคร พริกขี้หนู มะละกอ และผลิตพืชตามเทคโนโลยี
การผลิตของกรมวิชาการเกษตร 7 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ เทคโนโลยีการผลิตผัก เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวหรั่ง เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสัปปะรด 
เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับกลวย   
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 3. การถายทอดเทคโนโลยีตามนโยบายของหนวยงาน พบวา มีการถายทอดความรูในสองลักษณะ คือ 
1. ใหการฝกอบรมเกษตรกร และใหความรูแกผูที่มาเย่ียมชมทั่วไป โดย ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหมจังหวัดสุราษฎรธานี มีการฝกอบรมแลว 3 หลักสูตร คือ 1) เกษตรทฤษฎีใหมและเทคโนโลยีการผลิต
ปาลมน้ํามัน 2) เกษตรทฤษฎีใหมและเทคโนโลยีการผลิตขาว 3) เกษตรทฤษฎีใหมและเทคโนโลยีการผลิต
มะนาวในบอซิเมนต ใหกับเกษตรกร 60 ราย และใหความรูแกผูมาเย่ียมชม จํานวน 3,168 ราย 
  ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดระนอง มีการฝกอบรมแลว 2 หลักสูตร 
คือ 1) เกษตรทฤษฎีใหมและเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน 2) เกษตรทฤษฎีใหมและการผลิตปุยหมัก ใหกับ
เกษตรกร  25 ราย และใหความรูแกผูมาเย่ียมชม จํานวน 2,092 ราย 
 4.  ความพึงพอใจของผูเขาเย่ียมชม จากแบบสอบถามแบงเปนความพึงพอใจ 5 สวน คือ 1) สถานที่ต้ัง
และการจัดสัดสวนพื้นที่โครงการฯ 2) การนําเสนอหลักการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 3) การนําเสนอ
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รายไดใหกับตนเองและครอบครัวสามารถอยูไดอยางพอเพียง ตามหลักการทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 คือ มีความพอเพียง
เล้ียงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใชจาย (นิรนาม, 2552) และศูนยเรียนรูฯ มีการถายทอด
เทคโนโลยี ดวยการใหความรูและฝกอบรมเก่ียวกับการผลิตพืชสูเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่เขาเย่ียมชมไดอยาง
เหมาะสมและเปนจํานวนมาก ซึ่งจากการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 2 จังหวัด ทําใหเกษตรกรภายในพื้นที่มี
ความพึงพอใจอยูในเกณฑที่ดี 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาการดําเนินงานศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมในเขตรับผิดชอบ
ภาคใตตอนบนของกรมวิชาการเกษตร ทั้ง 2 จังหวัด ในรอบ 1 ป พบวา มีศักยภาพในการดําเนินงานไดตาม
วัตถุประสงคของศูนยเรียนรูฯ คือ มีการจัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม  และสามารถ
เปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ ของกรมวิชาการเกษตรได และ
เปนที่พึงพอใจของผูเขาเย่ียมชม แตจากการศึกษาศูนยเรียนรูฯ ทั้ง 2 จังหวัด พบวา ยังขาดความตอเนื่องในการ
ถายทอดเทคโนโลยี ใหกับเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมในบางครั้ง เนื่องจากไมมีนักวิชาการเกษตรคอยใหความรูตลอดเวลา 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องจึงควรมีการเผยแพรเทคโนโลยีทั้งพันธุพืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชในรูปแบบ
แผนพับ ปาย และโปสเตอร เพิ่มขึ้น เพิ่มการประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตรการฝกอบรมภายในศูนยเรียนรูฯ 
กับหนวยงานทองถ่ินและควรมีการสํารวจความตองการความรูหรือปญหาทางเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อ
จัดหลักสูตรการฝกอบรมที่สามารถแกปญหาใหกับเกษตรกรไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ชาย โฆรวิส  สุรกิตติ, ศรีกุล  อรรัตน  วงศศรี,  ศิริชัย  มามีวัฒนะ,  ภิญโญ  มีเดช,  เกริกชัย  ธนรักษ,   
 ทวีศักด์ิ  ชโยภาส, ศรีสุรางค  ลิขิตเอกราช,  พวงทอง  บุญทรง,  เกรียงศักด์ิ  หามะฤทธ์ิ, 
 พัชรินทร  วณิชยอนันตกุล,  สุพร  ฆังคมณี,  วัชรี ศรีรักษา  และ วิชณีย  ออมทรัพยสิน. 2548. 
 เอกสารวิชาการปาลมน้ํามัน. สุราษฎรธานี: ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี  สํานักวิจัยและ 
 พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร. 
ณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ. 2541. เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริจากทฤษฎีสูการปฏิบัติเพื่อเศรษฐกิจแบบ
 พอเพียง. เชียงใหม: สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 กรมวิชาการเกษตร. 
นิรนาม. 2552. เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). 
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 การเกษตรเขต 8  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
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 เหมาะสมสําหรับยางพารา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. 
นรินทร  พูลเพิ่ม. 2544. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต. จดหมายขาว ผลิใบ กาวใหมการวิจัย
 และพัฒนาการเกษตร. 7:2-4. 
ผานิต  งานกรณาธิการ,  ปยนุช  นาคะ,  สุรีรีตน  ทวนทวี  และ ยุพิน  กสินเกษมพงษ. 2548. การปฏิบัติทาง
 การเกษตรทีด่สํีาหรับกาแฟโรบัสตา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 
ศุกร  เก็บไว,  สุนันท  ถีราวุฒิ และ อานุภาพ  ธีระกุล. 2540. เขตนิเวศเกษตรภาคใตตอนบนของประเทศไทย.           
 สุราษฎรธานี: สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร. 
สุวิทย  ชัยเกียรติยศ,  พิสมัย  จันทนมัฎฐะ,  วิยวรรณ  บุญทัน,  วีระยุทธ  ทาเวียง,  วิมล ฤทธิศุภผล และ  
 โกมินทร   วิโรจนวัฒนกุล. 2552. พันธุพืชเดน 36 ป. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร. 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. “ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
 แรงงานเกษตร ป 2549-2550”. [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา http://www.oae.go.th/more_ 
 new.php.  
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ภาคผนวกที่ 1 สายพันธุกลวย ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎใีหม จ.สุราษฎรธานี 84 สายพันธุ 
ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด 

1 กลวยพันธุ ไขกําแพงเพชร 29 กลวยพันธุ หวานทับแมว 57 กลวยพันธุ แมฮองสอน 
2 กลวยพันธุ ไขแพร 30 กลวยพันธุ อีงาวอุบล 58 กลวยพันธุ สมชัยภูมิ 
3 กลวยพันธุ ไขชุมพร 31 กลวยพันธุ อีงาวทาชางอุบล 59 กลวยพันธุ สมลําปาง 
4 กลวยพันธุ ไขทองรวงนครศรีธรรมราช 32 กลวยพันธุ ปาโตนดพัทลุง 60 กลวยพันธุ นางพญา 
5 กลวยพันธุ ไขโนนสูง 33 กลวยพันธุ ปานครศรีธรรมราช 61 กลวยพันธุ เล็บชางกุด 
6 กลวยพันธุ ไขมหาสารคาม 34 กลวยพันธุ ปาบานแครระยอง 62 กลวยพันธุ หักมุกนาล 
7 กลวยพันธุ NEY PATA 35 กลวยพันธุ ปาแพร 63 กลวยพันธุหักมุกนวล 
8 กลวยพันธุ NEY Paster นครราชสีมา 36 กลวยพันธุ ปานาเงิกแพร 64 กลวยพันธุ หักมุกเขียว 
9 กลวยพันธุปา ABITSEENIA 

นครราชสีมา 
37 กลวยพันธุ ปามูเซอตาก 65 กลวยพันธุ พาโลอุบล 

10 กลวยพันธุ ABITSEENIA 38 กลวยพันธุ ปานครลําปาง 66 กลวยพันธุ พาโลจันทบุรี 
11 กลวยพันธุ OKINAWA 39 กลวยพันธุ ปาใบไมกระ 67 กลวยพันธุ ปลีหาย

เชียงราย 
12 กลวยพันธุ ตานี A 15 40 กลวยพันธุ น้ําวามุกดาหาร 68 กลวยพันธุ กลวยบัวสีชมพู 
13 กลวยพันธุ ตานีบุรีรัมย 41 กลวยพันธุ น้ําวาอุบล 69 กลวยพันธุ ตีบ1 
14 กลวยพันธุ ตานีอุบล 42 กลวยพันธุ น้ําวานครพนม 70 กลวยพันธุ ตีบ2 
15 กลวยตานีทาใหมจันทบุรี 43 กลวยน้ําวาแดงนครพนม 71 กลวยพันธุ ตีบโตนดพัทลุง 
16 กลวยตานีนครศรีธรรมราช 44 กลวยน้ําวานครศรีธรรมราช 72 กลวยพันธุ ขมบุรีรัมย 
17 กลวยพันธุ ตานีหอมทอง 45 กลวยน้ําวาคอมฉายรังสี 73 กลวยพันธุ น้ําไท 
18 กลวยพันธุ นาคมุก 46 กลวยพันธุ น้ําวาพัทลุง 74 กลวยพันธุ ทิพรส 
19 กลวยพันธุ ทองดอกหมาก 47 กลวยพันธุ น้ําวาแดงนครพนม 75 กลวยพันธุ แซมา 
20 กลวยพันธุ จีนพัทลงุ 48 กลวยพันธุ น้ําพัทลงุ 76 กลวยพันธุ เขียว 
21 กลวยพันธุ นิ้วมือนางพะเยา 49 กลวยพันธุ นาวาคร่ัง 77 กลวยพันธุ ทหารพราน 
22 กลวยพันธุ กลวยฟู 50 กลวยพันธุ น้ําวานวล 78 กลวยพันธุนางกรายสุรินทร 
23 กลวยพันธุ นมสาวนครศรีธรรมราช 51 กลวย น้ําวาปาโมกอางทอง 79 กลวยพันธุ หอมกาฬสินธุ 
24 กลวยทองแขกไพสาลีนครศรีธรรมราช 52 กลวยน้ําวานวลปาโมกอางทอง 80 กลวยพันธุ หอมเล็กยโสธร 
25 กลวยพันธุ ทาแมจันเชียงราย 53 กลวยพันธุ น้ําวาขาวแพร 81 กลวยพันธุ หอมตาก 
26 กลวยพันธุ ลูกไสแดงกําแพงเพชร 54 กลวยพันธุ น้ํากาบดําจันทบุรี 82 กลวยพันธุ หอมทองผลสั้น 
27 กลวยพันธุ ลูกไสดํากําแพงเพชร 55 กลวยพันธุ อองชัยภูมิ 83 กลวยพันธุ หอมจําปา 
28 กลวยพันธุกระเจาะเนิกสุรินทร 56 กลวยพันธุ สากกะเบือ 84 กลวยพันธุ กลวยบัวสีสม 
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ภาคผนวกที่ 2 ชนิดพืชผสมผสาน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.สุราษฎรธานี 
 
 ปาลมน้ํามัน 6 สายพันธุ (พันธุพืชรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) : พันธุสุราษฎรธานี 1-6  
 ยางพารา 9 สายพันธุ  (พันธุพืชรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) : 

กลุมที่ 1 ผลผลิตน้ํายาง  3 สายพันธุ คือ สถาบันวิจัยยาง 251 สถาบันวิจัยยาง 405 สถาบันวิจัยยาง 406 
 กลุมที่ 2 ผลผลิตเนื้อไม  3 สายพันธุ คือ ฉะเชิงเทรา 50 สถาบันวิจัยยาง 401 BPM 1 
 กลุมที่ 3 ผลผลิตน้ํายางและเน้ือไม  3 สายพันธุ คือ สถาบันวิจัยยาง 404 สถาบันวิจัยยาง 407 สถาบันวิจัย
ยาง 408 
 กาแฟ 3 สายพันธุ (พันธุพืชรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) : พันธุชุมพร 1-3 
 มะนาว 1 สายพันธุ : พันธุพิจิตร 1 
 ผลไม  7 สายพันธุ  : ทุเรียนพันธุ จันทบุรี 1-3 (พันธุพืชรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) เงาะพันธุนาสาร 
และ เงาะสีทอง  
 สัปปะรดพันธุเพชรบุรี (พันธุพืชรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) (แซมยางพารา) กลวย พันธุเล็บมือนาง 
(แซมปาลมน้ํามัน) กลวยโตนพัทลุง กลวยหอม กลวยเทพรส กลวยน้ําวาดํา กลวยไขทองรวง กลวยน้ําวาขาวแพร  
กลวยเขียว กลวยทองเอย กลวยน้ําฝาด  
 พืชผัก 10 ชนิด : คะนา ผักบุง กวางตุง มะเขือเปราะ มะเขือยาว พริกขี้หนู แตงกวา บวบ ถ่ัวฝกยาว 
ชะอม  ผักหวาน 
 พืชสมุนไพร  80 ชนิด 
ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด 

1 กระชาย 21 ตะไคร 41 วานน้ํา 61 ขาเล็ก 
2 กระชายดํา 22 ตาเปนตาไก 42 วานเพชรนอย 62 ดอกเขาพรรษา 
3 กระทือ 23 ธรรมรักษา 43 วานมหาเมฆ 63 ชุมเห็ดเทศ 
4 กระเพราขาว 24 นางแยม 44 วานหางชาง 64 ไพล 
5 กระวาน 25 ยี่หรา 45 แพงพวยฝร่ัง 65 ยอปา 
6 กาหลง 26 แปะตําปง 46 สบูดํา 66 เพชรสังฆาต 
7 โกศจุฬา 27 ผักไห 47 สบูเลือด 67 ดาหลา 
8 ขม้ินขาว 28 พญามือเหล็ก 48 หนุมานนั่งแทน 68 พิมเสนตน 
9 ขม้ินดํา 29 พญาไรใบ 49 หนอนตายหยากราชบุรี 69 สลัดไดปา 

10 ขม้ินฤษี 30 ไพลเหลือง 50 ออกนก 70 กําลังหนุมาน 
11 ขา 31 ฟาทะลายโจร 51 อัคคีทวาร 71 เข็มขาว 
12 คันธมาลา 32 มะตูม 52 คลุม 72 บอระเพ็ด 
13 วานชักมดลูก 33 มะรุม 53 นมแมว 73 วานหางจระเข 
14 แคขาว 34 สามสิบ 54 พญายอ 74 ขาเหลือง 
15 แคแดง 35 ยานาง 55 สาวหลง 75 ขี้หนอน 
16 จักรนารายณ 36 รางจืด 56 วานงาชาง 76 เปราะหอมแดง 
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ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด 
17 เฉียงพราดํา 37 เร็ดหนู 57 พาโหม 77 ใบชะพลู 
18 เฉียงพรามอญ 38 อัญชัน 58 เพกา 78 ผกากรอง 
19 เฒาลืมแก 39 เรว 59 เจตมูลเพลิงแดง 79 ดาวเรือง 
20 ดองดึง 40 เล็บครุฑ 60 เตยหอม 80 สาบเสือ 

 
ภาคผนวกที่ 3 ชนิดพืชผสมผสาน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม จ.ระนอง 
 ปาลมน้ํามัน 6 สายพันธุ : พันธุสุราษฎรธานี 1-6  
 ยางพารา 6 สายพันธุ : พันธุ RRIT 251, BPM 24, GT 1, PB 260, RRIC 100, PB 235  
 กาแฟโรบัสตา 
 ผลไม  7 ชนิด : ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนกานยาว  กลวยไข  กลวยนํ้าวา กลวยเล็บมือนาง กลวยหอม 
เงาะโรงเรียน มังคุด สัปปะรดพันธุปตตาเวีย ออย มะพราวน้ําหอม  
 พืชผัก 9 ชนิด : กวางตุง  ผักบุง คะน้ํา ผักเส่ียน  แตงกวา  ถ่ัวฝกยาว ขา ตะไคร ผักหวาน  
 พืชสมุนไพร  26 ชนิด 
ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด 

1 สะเดา 8 พิลังกาสา 15 ล้ินงูเหา 22 ตะไครหอม 
2 ขี้เหล็ก 9 สมอพิเภก 16 จินเจีย 23 ออยแดง 
3 มะรุม 10 เปลานอย 17 อัคคีทวาร 24 โนรา 
4 เพกา 11 หญาหนวดแมว 18 วานสาวหลง 25 ยางนองเถา 
5 อบเชย 12 ฟาทะลายโจร 19 วานชักมดลูก 26 สังกรณี 
6 กานพลู 13 เสลดพังพอน 20 กระวาน   
7 มะแวง 14 ชุมเห็ดเทศ 21 กระทือ   

หญาแฝก   28 สายพันธุ 
ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด ลําดับ ชนิด 

1 แฝกที่ลุม เชียงราย 8 ตรัง 2 15 กําแพงเพชร 1 22 หวยขาแขง 
2 แมฮองสอน 9 สงขลา 1 16 ชัยภูมิ 23 จันทบุรี 
3 เชียงใหม 10 สงขลา 2 17 นครพนม 1 24 สระบุรี 1 
4 ศรีลังกา 11 สงขลา 3 18 นครพนม 2 25 สระบุรี 2 
5 กําแพงเพชร 2 2 แฝกที่ดอน พิษณุโลก 19 รอยเอ็ด 26 ราชบุรี 
6 สุราษฎรธานี 13 เลย 20 อุดรธานี 1 27 กาญจนบุรี 
7 ตรัง 1 14 นครสวรรค 21 อุดรธานี 2 28 ประจวบคีรีขันธ 

 
 
 


