
     

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ  วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานท าอยู่ในพ้ืนที่ได้
อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่ ต าบล
วังพญา และต าบลท่าธง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เพ่ือช่วยแก้ปัญหา สร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับ ราษฎร จากการ
ประชุมก าหนดภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้รับผิดชอบ
กิจกรรมการเพาะเห็ด  
 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน 

๓.วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

๓.๑.๑ ช่วยจ้างงานให้ราษฎรมีงานท า มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว 
๓.๑.๒ ให้ราษฎรได้เรียนรู้ท าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อย่างถูกหลักวิชาการ 
๓.๑.๓ ให้ราษฎรได้ร่วมกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้

พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย  
   ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

 ๓.๒.๑ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๓.๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด 
 ๓.๒.๓ ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเอง

ให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ  
 บริเวณพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร)  
           บริเวณกิจกรรมเพาะเห็ดในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : 
 ๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ 
 ๕.๒ หน่วยงานวชิาการ(กรมวิชาการเกษตร) 
  ๕.๒.๑. หน่วยงานหลัก:  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

๕.๒.๒ หนว่ยงานร่วมสนับสนนุ   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 
๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 



     

 ๖.๒ งบอ่ืน ๆ(ระบุ) 
๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมการเพาะเห็ด 
 ๑. ได้ด าเนินการสนับสนุนด้านวิชาการการเพาะเห็ดแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มตัวอย่าง   
 ๒. การด าเนินกิจกรรมผลิตเห็ดของฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง  สามารถผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมได้
ประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน  จากการด าเนินกิจกรรมเพาะเห็ดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสามารถสร้างงานสร้าง
รายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้จ านวน ๒๐ ราย  ตลอดจนได้เป็นแหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลสู่เกษตรกร
บริเวณใกล้เคียงด้วย  

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - การด าเนินงานด้านการเพาะเห็ดของฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง  สามารถขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณ 
ใกล้เคียงและนักศึกษาที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน  
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ    

 ไม่มี 

 
 

ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ดภายในฟาร์มตัวอย่างฯวังพญา-ท่าธง 
 

 

 

 



     

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ.เบตง จ.ยะลา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 

๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกไม้ดอกตาม
พระราชด าริในแปลงปลูกทดสอบไม้ดอกที่สวนยางเขาส านัก  ศูนย์การศึกษาพิกุลทอง และได้ทรงรับสั่งการขยายปลูก
ทดลองไปยังพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เขาสก  อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และที่หมู่บ้านปิยะมิตร ๒ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยให้ท าการศึกษาทดลองก่อน แล้วจึงน าไปถ่ายทอดให้เกษตรกร
ต่อไป 
 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มด าเนินโครงการ ปี ๒๕๓๗- ปัจจุบัน 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

๓.๑.๑ เพ่ือทดสอบและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว 
๓.๑.๒ เพ่ือสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
๓.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร 



     

 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พี้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

ในพ้ืนที่หมู่บ้านปิยะมิตร ๒  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
๕.๒ หน่วยงานวชิาการ(กรมวิชาการเกษตร) 
 ๕.๒.๑ หนว่ยงานหลัก :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 ๕.๒.๒ หนว่ยงานร่วมด าเนินการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 

 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๗.ผลการด าเนินงาน   
 ๗.๑ กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์  

ได้ด าเนินการดูแลรักษาความสวยงามทางภูมิทัศน์ของพ้ืนที่  โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสลับปรับเปลี่ยนลงใน
แปลงและป้องกันก าจัดวัชพืช นอกจากนี้ยังได้ขยายพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ิมเติมในบริเวณขอบพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน 

๗.๒ การขยายผลสู่เกษตรกร 

ได้ด าเนินการขยายผลงานวิจัยด้านการผลิตเบญจมาศสู่เกษตรกรในโครงการ จ านวน ๑๑ ครัวเรือน และได้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาดังนี้ 

๑.ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูก ดินขาดธาตุอาหารและมีการเสื่อมสภาพของดินจากการใช้พ้ืน
ที่มานาน อินทรียวัตถุมีน้อย จึงได้มีการแนะน าให้มีการเพ่ิมอินทรียวัตถุลงไปในดินปลูก 

 ๒.ด้านโรคราสนิมของเบญจมาศ ซึ่งมีการพบโรคนี้ในช่วงที่มีความชื้นสูง จึงได้แนะน าให้เกษตรกรหมั่น
แปลงปลูกให้สะอาดไม่ควรไถกลบหรือฝังเศษซากพืชที่เป็นโรคไว้ในแปลง และพ่นสารก าจัดโรคพืชตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร เช่น Azoxystrobin 5% sc อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร Trizole อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เบญจมาศของกรมวิชาการเกษตร เช่น การเตรียมต้นกล้า การเตรียมดิน ระยะปลูก การให้แสง การเด็ดดอก การใส่ปุ๋ย 
การจัดการโรค-แมลง การจัดการแมลงที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยว และเกษตรกรยอมรับพันธุ์เบญจมาศที่แนะน าของกรม
วิชาการเกษตรคือ พันธุ์เหลืองยะลา , สโนว์ดอนขาว , สโนว์ดอนเหลือง และพันธุ์เรโซมี ผลตอบแทนการผลิตดอก
เบญจมาศของเกษตรใน ๑ รุ่นต่อ ๑ โรงเรือน มีพ้ืนที่ ๐.๕ ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย ๗๖,๐๖๐ บาท ผลผลิต ๑,๖๓๕ กิโลกรัม 
ราคาขาย ๘๓ บาท/กิโลกรัม รายได้ ๑๓๕,๐๒๕ บาท รายได้สุทธิ ๕๘,๙๖๕ บาท 

 
 
๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  



     

 - การด าเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว สามารถขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงกว่า ๑๑  ครัวเรือน
และมีประชาชน นักเรียน นักศึกษาสนใจมาท่องเที่ยว ศึกษาดูงานจ านวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อเดือน 
               - เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
               - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน    
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ    
 ๙.๑ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๙.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ.เบตง จ.ยะลา 
 



     

         

       
  

  



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

  



     

 
 
 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ  ธารโต  อ.ธารโต  จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

 
๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 

 สมาชิก อรบ.และราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอธารโต  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่  มีความ
ประสงค์ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในสมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ในพื้นที่อ าเภอธารโต  เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  แหล่งรายได้  ศูนย์การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่  จึงรวมตัวกันจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม  บริเวณบ้านธารโต หมู่ที่ ๑ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา  
เสนอคณะท างานฯ ชุดที่ ๑ จังหวัดยะลา  เพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างธารโตและจากการประชุมก าหนด
ภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้รับผิดชอบกิจกรรมการ
เพาะเห็ด 

 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑.วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
   ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

 ๓.๒.๑ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๓.๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด 
 ๓.๒.๓ ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเอง

ให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ  

 บริเวณพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างธารโต บ้านธารโต หมู่ที่ ๑ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา   
๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร  

           บริเวณกิจกรรมเพาะเห็ดในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างธารโต บ้านธารโต ม.๑ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา   
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ 
๕.๒ หน่วยงานวชิาการ(กรมวิชาการเกษตร) 
 ๕.๒.๑ หนว่ยงานหลัก :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 



     

 ๕.๒.๒ หนว่ยงานร่วมด าเนินการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 
 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมการเพาะเห็ด 
 ๑. ได้ด าเนินการสนับสนุนด้านวิชาการการเพาะเห็ดแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มตัวอย่าง  ซ่ึงการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่งผลให้เกิดรายได้ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ  ตลอดจนได้เกิดการขยายผลสู่เกษตรกร
บริเวณใกล้เคียงด้วย  อีกท้ังยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้จ านวน ๑๐ ราย   
 
 

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
 - การด าเนินงานด้านการเพาะเห็ดของฟาร์มตัวอย่างฯธารโต สามารถขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง
และนักศึกษาที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน  
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 
 

ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ดภายในฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต 

  
 

 
  
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

 
๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานท าอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่าง
ปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่ บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ ๒ ต าบลเบตง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่และ
การจ้างงานของราษฎร  
 จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านจาเราะปูโง๊ะ  หมู่ที่ ๒ ต าบลเบตง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  จากราษฎรที่อพยพออก
จากพ้ืนที่และประสงค์ขายท่ีดินจ านวน ๑๒๔ ไร่  
 จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๓๐ ครอบครัว  ในลักษณะหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงชายแดน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้รับผิดชอบงานด้านวิชาการการผลิตมะพร้าวน้ าหอมและพืชผักในพ้ืนที่
ฟาร์มตัวอย่างเบตง 
 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มด าเนินโครงการ ปี ๒๕๕๓-ปัจจุบัน 

  

๓.วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
   ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

 ๓.๒.๑ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๓.๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตมะพร้าวน้ าหอมและพืชผัก 



     

 ๓.๒.๓ ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเอง
ให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ  
 บริเวณพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร  

   บริเวณกิจกรรมการปลูกไม้ผลและพืชผักพืชในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ 
๕.๒ หน่วยงานวชิาการ(กรมวิชาการเกษตร) 
 ๕.๒.๑ หนว่ยงานหลัก :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 ๕.๒.๒ หนว่ยงานร่วมด าเนินการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

๗. ผลการด าเนินงาน   
 ๗.๑ กิจกรรมการดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ าหอม  ไดใ้ห้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ าหอม  
โดยได้แนะน าให้ใส่ปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๗.๒ กิจกรรมการดูแลรักษาต้นมะม่วง  ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะม่วง  ซึ่งมีหนอนเจาะกิ่ง
และล าต้น  โดยได้แนะน าให้ใช้ชีววธิี (Biocontrol) โดยใช้เชื้อราเขียว (เมตาไรเซี่ยม) ตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรโดยใช้เชื้อคลุกเคล้ากับกองล่อ หรือแหล่งที่พบการระบาดเพ่ือท าลายหนอนที่อยู่ในดิน เนื่องจากภายในโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯเบตง ไม่มีแผนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
 ๗.๓ กิจกรรมปลูกมะนาวในปล้องบ่อ  ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะนาว  โดยได้แนะน าให้ใส่ปุ๋ย
หมักเพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๗.๔ กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ   เจ้าหน้าที่ของฟาร์มตัวอย่างฯได้ด าเนินการผลิตผักกาดเขียวปลี  
ผักกาดดอก  คะน้า  ข้าวโพด  ถั่วฝักยาว  ถั่วแป๊บ  ผักบุ้ง  จิงจูฉ่าย  ผักหวานบ้าน  ผักกาดหัว  บวบเหลี่ยม  ผักกาดหาง
หงส์และหน่อไม้ฝรั่ง  นอกจากนี้ยังได้ขอจดทะเบียนเป็นแปลง GAP อีกด้วย  
 ๗.๕ กิจกรรมการปลูกอินทผลัม  เริ่มด าเนินการปลูก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน ๘๖ ต้น  ได้ให้ค าแนะน าด้านการ
ดูแลรักษาต้นอินทผลัม  โดยการถากหญ้ารอบๆโคน  ตัดใบแห้งและเป็นโรค  พร้อมใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕  จ านวน 
๐.๕ กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยมูลสัตว์  นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอินทผลัมเริ่มออกดอก  โดยแทงช่อดอกตัวผู้จ านวน ๓ ต้น  
 ๗.๖ สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้จ านวน ๑๐ ราย   
 

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  



     

 - การด าเนินงานด้านการการผลิตมะพร้าวน้ าหอม และพืชผักสามารถขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงและ
นักศึกษาที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน  
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างฯ เบตง 



     

 

 

 

  
 

 
 

  

 
 
 

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 



     

 
๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบ
บังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมโอรสาธิราช
และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ 
 ในปี ๒๕๔๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการก าหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชาชานุเคราะห์โดยให้จังหวัดจัดงานปีละ ๔ ครั้ง(ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) และให้มีการติดตามการให้บริการต่อเนื่อง 
(Follow up) กับเกษตรกรที่ได้เข้ารับบริการจากคลินิกต่างๆ เน้นเกษตรกรรายที่มีปัญหาชัดเจนและส าคัญ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ รับผิดชอบดูแลการด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ ในพ้ืนที่ ๗จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีรูปการจัดงานคือ การให้บริการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคและ
แมลงศัตรูพืช ตลอดจนการให้ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพืชทั้งระบบ เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่และผลิตผลทางการเกษตรของตนเองต่อไป 
 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

๑ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
๒ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ /พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 
  ได้มีแผนด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จ านวน ๔ ครั้ง  

ครั้งที่ ๑. สถานที่จัด ณ. สนามหน้าเทศบาลต าบลโกตาบารู บ้านมะดือลง หมู่ที่ 2 ต าบลโกตาบารู อ าเภอรามัน
จังหวัดยะลา (ด าเนินการแล้ว) 

 ครั้งที่ ๒.สถานที่จัด ณ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ หมู่ที่ 4 ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(ด าเนินการแล้ว) 

ครั้งที่ ๓ สถานที่จัด ณ. โรงเรยีนสันติวิทยา  ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (ด าเนินการแล้ว)   
 ครั้งที่ ๔ สถานที่จัด ณ. โรงเรียนบ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : 

๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ 
๕.๒ หน่วยงานวชิาการ(กรมวิชาการเกษตร) 
 ๕.๒.๑ หนว่ยงานหลัก :   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 



     

 ๕.๒.๒ หนว่ยงานร่วมด าเนินการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 
 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ ผลการด าเนินงานคลินกิเกษตร 

๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (คลินิก ๐๕) 
จังหวัด แผน ผล % การด าเนินงาน 
ยะลา ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 

๒ ข้อมลูการขอรับค าปรึกษาของเกษตรกรรายจังหวัด 
ปัญหาของเกษตรกรที่พบจากการปฏิบัติงานการให้บริการต่อเนื่อง (คลินิก ๐๕) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ชนิดพืช ปัญหาท่ีพบ วิธีการให้บริการ 
ยางพารา หน้ายางแห้ง ไม่ควรกรีดติดต่อกันหลายวันและดูแลรักษาต้นให้สมบูรณ์ 

เปลือกแห้ง ให้ใส่ปุ๋ยบ ารุง และให้กรีดยางตามค าแนะน าทางวิชาการเกษตร 
โรครากขาว ราดไซโพรโคนาโซล ๑๐ % SL อัตรา ๑๐-๒๐ มลิลลิิตรต่อน้ า ๒ ลติรต่อต้น,โพรพิโคนาโซล  

๒๕% EC อัตรา ๓๐ มลิลลิิตรต่อน้ า ๓ ลิตรต่อต้น ราดรอบโคนต้น ทุก ๖ เดือน 

ยางให้ผลผลติน้อย ให้ใส่ปุ๋ยบ ารุง และให้กรีดยางตามค าแนะน าทางวิชาการเกษตร 

ปลวกกัดราก ราดฟิโพรนลิ ๕% SC อัตรา ๘๐ มิลลลิิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร ราดรอบต้นยางท่ีถูกปลวกท าลาย
และต้นข้างเคยีง ต้นละ ๑-๒ ลิตร 

ลองกอง หนอนชอนเปลือก ตัดแต่งก่ิงภายในทรงพุ่มใส่ปุ๋ยและให้น้ าที่เพียงพอ    ก็จะท าให้ต้นลองกองแข็งแรงสามารถ
ทนทานต่อการเข้าท าลายของหนอนชอนเปลือกไดั 

หนอนเจาะกิ่งและล าต้น ฉีดคลอไพรีฟอส ในอัตราเข้มข้นฉดีเข้าบรเิวณรอยเจาะรูปริมาณ ๓-๕ ซีซ ี
ต้นไมส่มบรูณ ์ ตัดแต่งก่ิงภายในทรงพุ่มใส่ปุ๋ยและให้น้ าที่เพียงพอ    

ทุเรียน โรครากเน่า,โคนเน่า เอาส่วนท่ีเป็นโรคออกแล้วทาด้วยเมตาแลกซิล ๒๕%WPในอัตรา ๕๐-๖๐ กรัมต่อน้ า ๑ ลิตร 
และให้ใช้อัตรา ๒๐๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร ราดใต้ทรงพุ่มหรือใช้เชื้อราไตรโคเดอรม์าน าไป
หว่านในพ้ืนท่ีรัศมีทรงพุ่ม 

ตายยอด แนะน าให้ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น เพื่อให้ตน้แข็งแรง 
 

๘.  ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ    
 



     

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โรงเรียนสันติวิทยา ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 



     

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โรงเรียนสันติวิทยา ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 
 



     

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โรงเรียนสันติวิทยา ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 

 



     

 
 

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

 
 

๑ ความเป็นมา 
สืบเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพ่ือเป็นพืชศึกษาทดลองด้าน

การอนุรักษ์ดิน น้ า และสภาพแวดล้อม โดยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งต่างสังกัดและในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบเรื่องนี้ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้กลุ่มปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ทาง
การเกษตร และกองแผนงานและวิชาการร่วมด าเนินการศึกษาค้นคว้าการวิจัยหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าใน
ระดับไร่นา และจัดท าแปลงสาธิตขยายพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานต่อไป 

โครงการหญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานจึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ส าหรับ ๒ ปีแรก 
(๒๕๓๖ และ ๒๕๓๗) ใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) และในปีต่อๆ มา กรมวิชาการเกษตรจึงได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในงบโครงการพิเศษ (โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) จนถึงปัจจุบัน 
 

๒.วัตถุประสงค์ของกรมวิชาการเกษตร 
 ๒.๑ เพ่ือรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 ๒.๓ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในพ้ืนที่ ๓ จังชายแดนภาคใต้ 
 

 ๓. เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร 
 ๓.๑ ได้แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก 
 ๓.๒ ได้พันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

๓.๓ ได้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในพ้ืนที่ ๓ จังชายแดนภาคใต้ 
 

๔. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร 
 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  - 
๗. ผลส าเร็จของโครงการหรือรายกิจกรรม 

๗.๑. ได้ด าเนินการปลูกอนุรักษ์และปลูกเป็นแนว  เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรยะลา  พื้นที่ธารโต และภายในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เบตง จ.ยะลา 



     

๗.๒.  เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

8. การขยายผลสู่เกษตรกร(ถ้ามี)/การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการ      
 ได้พันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มีแผนการขยายพันธุ์ และสนับสนุนให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เกษตรต่อไป 
 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ    
 
 
 

ภาพโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

 

 

    

  
 

 
 
 
 


