
 
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านโคกไร่ใหญ่  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวดันราธิวาส 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

๑. ความเป็นมา/ พระราชด าริ 
เมื่อวันที่  ๔  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่วัดประชุมชลธาราบ้านควน หมู่ที่ ๖ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งก่อนหน้านั้นคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และชาวบ้านได้
ปรึกษากับกองงานในพระองค์ฯ ชุดที่ ๑ น าโดยพลเรือเอกนคร พิบูลย์สวัสดิ์ ซึ่งมีความต้องการให้ชาวบ้านใน
พ้ืนที่มีงานท า  คณะกรรมการหมู่บ้านได้น ากองงานในพระองค์ฯ ส ารวจดูพื้นที่ และได้น าเรื่องเสนอไปยังกอง
งานในพระองค์ฯ ชุดที่ ๒ น าโดยพลโทวีระ สินธุวงศานนท์ ทราบ จากนั้นพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองค
รักษ์  นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการส านักพระราชวัง และคณะ เข้าไปส ารวจพื้นที่อีกครั้ง  จึงให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการเพื่อจัดท าฟาร์มต่อไป โดยให้เจ้าหน้าที่ นพค. ๔๑ บ้านเจาะวา ไถบุกเบิก
พ้ืนที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ และท าการรับสมัครเกษตรกรและผู้ว่างงานในพ้ืนที่เข้าปฏิบัติงาน  เริ่ม
ด าเนินการวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘ โดยมีนักเกษตรในพระองค์ จ านวน ๓ คน  คอยควบคุม ดูแล โดยให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานร่วมเป็นผู้ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน 

๒. การสนองพระราชด าริ/ การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการ รับผิดชอบงานด้านพืชและเห็ด สนับสนุน
การวิจัยพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นท่ีโครงการฯ จัดหาพันธุ์พืชมาสนับสนุนเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  และให้ค าปรึกษา แนะน า การปลูกพืชและการเพาะเห็ด   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

-เพ่ือให้ราษฎรในพื้นที่มีงานท าและมีรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษในชุมชนและจังหวัดนราธิวาส 
-เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และการฝึกอาชีพการเกษตร 

 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถเลี้ยงตนเองได้และขยายผลความส าเร็จ
ไปสู่ไร่นาเกษตรกร  และให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้การท าการเกษตรด้านการเพาะเห็ด 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓  ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓  ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   กรมพัฒนาที่ดิน 
๕.๒ หน่วยงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 



 
๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปีงบประมาณ  ๒๕60  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๓๕,๐๐๐  บาท   
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ๗.๑.๑ แปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต 

ได้ด าเนินงานโครงการฯ  โดยการเข้าร่วมด าเนินการวางแผนการผลิตกับเจ้าหน้าที่ประจ าฟาร์มฯ 
และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์พืชไร่ และปุ๋ยเคมี ให้แก่เกษตรกร
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน ๑๐ ราย การจัดท าเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตพืชผัก – 
พืชไร่ ได้ด าเนินการบนพ้ืนที่ 10 ไร่ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 และได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล  ให้
ค าแนะน าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  จ านวน 8 ครั้ง ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80  
  ๗.๑.๒ การฝึกอบรม 

ได้ด าเนินงานโครงการฯ     โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชและการเพาะเห็ดแก่ 
เกษตรกรผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ แล้วได้มีจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” มีการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การปฏิบัติดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด และได้มีการติดตาม ให้ค าแนะน า 
โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน ๑๐ ราย ในวันที ่๑3 ธันวาคม 2559  ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง  ต าบลกะลูวอเหนือ อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล  ให้
ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  จากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดย
เกษตรกรผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฯ จ านวน ๑๐ ราย พบว่า เนื้อหาการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติกมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 10 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฯ เห็นว่าความเหมาะสมและความสามารถของวิทยากรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐  
ระดับมาก ๔ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐  ระดับมาก ๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐  
เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐  ระดับมาก ๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฯ เห็นว่าสถานที่จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมมากที่สุด ๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐  มีความ
เหมาะสมมาก ๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐  มีความการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม มี
ความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ระดับมาก ๔ ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๔๐  เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าเอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐   ระดับมาก ๘ ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐   การติดต่อ
ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ๕ ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๕๐ ระดับมาก ๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับก่อนการเข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ฯ อยู่ในระดับมาก ๑๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
เห็นว่าได้รับประโยชน์หลังการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ อยู่ในระดับมาก ๑๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   



๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ได้รับความรู้การเกษตรแผนใหม่ 

น าตัวอย่างไปประกอบอาชีพ ท าให้มีรายได้และมีความอยู่ดีกินดี 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการปลูก
และการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก, พืชไร่, ไม้ผล, การเพาะเห็ด และการแปรรูป 

๙. ปัญหา/ อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 

- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช, กีฏวิทยา และปฐพีวิทยา 

๑๐. ภาพกิจกรรม 
 

      
 

ภาพที่ ๑ การฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 

 


