
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

 
๑. ความเป็นมา / พระราชด าริ 

เนื่องจากปัญหาความยากจน และความทุกยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่พอเพียง  และการบริโภคไม่ถูกต้อง  ท า
ให้เยาวชนในพื้นท่ีดังกล่าว  เติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ  ร่างกายอ่อนแอ 

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  ด้วยทรงพระเมตตาที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะน าไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ทั้ง
ร่างกาย  สติปัญญา  และอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ท าให้เด็กเติบโตอย่างคนมีคุณภาพ  เป็นก าลังที่จะ
ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไป 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน และเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต ทรงมีด าริว่า “เยาวชนเหล่านี้ควรจะได้
บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขึ้นภายในโรงเรียน หรือ
สถานที่ใกล้เคียง เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนตลอดไป” ทรงเริ่มต้นจากการด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และขยายผลต่อไปยัง
โรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองร่วมท าการเกษตรในโรงเรียนแล้วน าผลผลิตที่
ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน  ซึ่งนอกจากช่วยแก้ปัญหา  การขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว  ยังท าให้
นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป 

๒. การสนองพระราชด าริ / การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
ตามท่ีส านักงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตั้งอยู่ที่ 

บ้านแกแดะ หมู่ ๕ ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้ายย้อย จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันไปยังกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือขอให้ศูนย์วิจัย
พืชไร่สงขลาสนับสนุนการปลูกพืช และองค์ความรู้เพ่ือท าการปลูกพืชอาหารบนพ้ืนที่ ๑ ไร่ ร่วมกับการฝึก
ปฏิบัติของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กรมวิชาการเกษตรโดยรอง
อธิบดี วีณา พงศ์พัฒนานนท์ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาด าเนินการปลูกพืชในพ้ืนที่แปลงเกษตร
ของโรงเรียน และขยายการเพาะปลูกไปยังบ้านเรือนของนักเรียน และให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้
ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสงขลา ด าเนินการต่อ 



 

 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

๓.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบตามเกณฑ์  
ตลอดช่วงการศึกษา 

๓.๑.๒ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร  โภชนาการ  การแปรรูปและถนอมอาหารแก่ครู  
นักเรียน  และผู้ปกครอง 

๓.๑.๓ เพ่ือสร้างทักษะทางด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไป 
๓.๑.๔ เพ่ือสร้างแหล่งพันธุ์ดีของชุมชน 

๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร 
๓.๒.๑ เพ่ือผลิตพืชอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่นักเรียน และครูในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๓.๒.๒ เพ่ือฝึกหัดให้ครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาพืชชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมแก่

วัยของนักเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปลูกในครัวเรือนของนักเรียน 
๓.๒.๓ เพ่ือนักเรียนได้เกิดความรักในอาชีพเกษตร ได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพืชประกอบในวิชา

เรียนของนักเรียนได้ 
๓.๒.๔ เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายผลผลิตที่เกินความต้องการของโรงเรียนแก่ประชาชนที่

อยู่ใกล้เคียง และน ารายได้มาใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้ออาหารที่จ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้ในโรงเรียน เพื่อเป็น
อาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
๔.๑ พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตั้งอยู่ที่ บ้านแกแดะ หมู่ ๕ 
ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้ายย้อย จังหวัดสงขลา 

๔.๒ พ้ืนที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตั้งอยู่ที่ บ้านแกแดะ หมู่ ๕ 

ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้ายย้อย จังหวัดสงขลา และหมู่บ้านประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 



๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

๕.๒ หน่วยงานวชิาการ 
๕.๒.๑ หนว่ยงานหลัก    : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
๕.๒.๒ หนว่ยงานร่วมด าเนินการ : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ 

๖. งบประมาณ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

๗. ผลการด าเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๗.๑.๑ แปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต 
สืบเนื่องจากการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเพาะปลูก และแจกจ่ายภายในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนนั้น ไม่สามารถเพาะพันธุ์ไม้ดังกล่าวได้ จึงปรึกษากับทางคณะครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
และได้ลงความเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องสร้างโรงเรือนเพาะช า และควรด าเนินการปลูกผักและพืชตระกูลถั่ว 
บนชั้นเหล็ก เพ่ือน ามาเป็นอาหารกลางวันและช่วยสนับสนุนให้เด็กได้ทานผัก เพ่ือเพ่ิมวิตามิน แร่ธาตุและใย
อาหารให้กับเด็ก ทั้งนี้จึงได้ด าเนินงาน สร้างชั้นเหล็กส าหรับเพาะปลูกจ านวน ๓ ชั้น (ดังภาพ)  
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพ่ือปลูกผัก และพืชตระกูลถั่ว โดยในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม เป็นช่วงปิดภาค
เรียน จึงเริ่มเพาะปลูก พืชส าหรับแจกจ่ายเกษตรกร ผู้ปกครอง และปลูกผักและพืชตะกูลถั่วบนชั้น ในเดือน 
พฤษจิกายน ต่อไป 
 
๘. ปัญหา / อุปสรรค 
 เนื่องด้วยพื้นที่แปลง ทาง อบต. ธารคีรี ได้ขอคืนพ้ืนที่ จึงไม่สามารถท าแปลงสาธิตพืชไร่ 
และอยู่ในการด าเนินการเพ่ือหาพื้นที่อ่ืน   จึงได้เปลื่ยนเป็นกิจกรรมการปลูกผักบนชั้นเหล็ก 
 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

     

      

 

   

 


