
    ๑ 

 
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯตามพระราชด าริฯ  วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 

๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อ
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานท า
อยู่ในพื้นท่ีได้อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างขึ้นที่ ต าบลวังพญา และต าบลท่าธง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา เพ่ือช่วยแก้ปัญหา สร้างงาน และสร้าง
อาชีพให้กับราษฎร จากการประชุมก าหนดภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรยะลาได้รับผิดชอบกิจกรรมการเพาะเห็ด  
 

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 และมีมาตรการระวังป้องกัน

ตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย  
   ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

 ๓.๒.๑ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๓.๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด 
 ๓.๒.๓ ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกัน

ตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
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 



    ๒ 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๖.๒ งบอ่ืน ๆ(ระบุ) 
 
 
๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมการเพาะเห็ด 
      ๗.๑.๑. ได้ด าเนินการสนับสนุนด้านวิชาการการเพาะเห็ดแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม
ตัวอย่าง  
      ๗.๑.๒. การด าเนินกิจกรรมผลิตเห็ดของฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง  สามารถผลิตเห็ดนางฟ้าและ
เห็ดนางรมได้ประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลกรัมต่อเดือน  จากการด าเนินกิจกรรมเพาะเห็ดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้จ านวน ๒๐ ราย  ตลอดจนได้เป็นแหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้ยัง
สามารถขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงด้วย 
              ๗.๑.๓.สนับสนุนเล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง    
          

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

 
 
 
 
 
 

 

    



    ๓ 

 
ภาพกิจกรรมการเพาะเห็ดภายในฟาร์มตัวอย่างฯวังพญา-ท่าธงและการศึกษาดูงาน 

 

โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ.เบตง จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 
๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกไม้
ดอกตามพระราชด าริในแปลงปลูกทดสอบไม้ดอกที่สวนยางเขาส านัก  ศูนย์การศึกษาพิกุลทอง และได้ทรงรับสั่ง
การขยายปลูกทดลองไปยังพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เขาสก  อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่หมู่บ้านปิยะมิตร ๒ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยให้ท าการศึกษาทดลองก่อน แล้วจึง
น าไปถ่ายทอดให้เกษตรกรต่อไป 
 

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 พืน้ที่เป้าหมายของโครงการ 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 
 ในพ้ืนที่หมู่บ้านปิยะมิตร ๒  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : 
๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัของโครงการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

   



    ๔ 

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  โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสลับ
ปรับเปลี่ยนลงในแปลงและป้องกันก าจัดวัชพืช นอกจากนี้ยังได้ขยายพ้ืนที่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ิมเติมในบริเวณขอบ
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

๗.๒ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๑๐ ราย 
 
 
 
 
 
 
๗.๓ การขยายผลสู่เกษตรกร 

ได้ด าเนินการขยายผลงานวิจัยด้านการผลิตเบญจมาศสู่เกษตรกรในโครงการ จ านวน ๑๑ ครัวเรือน และ
ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาดังนี้ 

๑.ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูก ดินขาดธาตุอาหารและมีการเสื่อมสภาพของดินจากการใช้
พ้ืนที่มานาน อินทรียวัตถุมีน้อย จึงได้มีการแนะน าให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินปลูก 

 ๒.ด้านโรคราสนิมของเบญจมาศ ซึ่งมีการพบโรคนี้ในช่วงที่มีความชื้นสูง จึงได้แนะน าให้
เกษตรกรหมั่นแปลงปลูกให้สะอาดไม่ควรไถกลบหรือฝังเศษซากพืชที่เป็นโรคไว้ในแปลง และพ่นสารก าจัดโรคพืช
ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 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 การ
ใส่ปุ๋ย การจัดการโรค-แมลง การจัดการแมลงที่เหมาะสม การเก็บเกี่ยว และเกษตรกรยอมรับพันธุ์เบญจมาศที่
แนะน าของกรมวิชาการเกษตรคือ พันธุ์เหลืองยะลา , สโนว์ดอนขาว , สโนว์ดอนเหลือง และพันธุ์เรโซมี 
ผลตอบแทนการผลิตดอกเบญจมาศของเกษตรใน ๑ รุ่นต่อ ๑ โรงเรือน มีพ้ืนที่ ๐.๕ ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย ๗๖,๐๖๐ 
บาท ผลผลิต ๑,๖๓๕ กิโลกรัม ราคาขาย ๘๐ บาท/กิโลกรัม รายได้ ๑๓๐,๘๐๐ บาท รายได้สุทธิ ๕๔,๗๔๐ บาท 

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  --- 



    ๕ 

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

ภาพกิจกรรมโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ.เบตง จ.ยะลา 
 



    ๖ 

     
    

       

    



    ๗ 

 
 

ภาพกิจกรรมภายในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ.เบตง จ.ยะลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     



    ๘ 

 
 
 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ  ธารโต  อ.ธารโต  จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 
๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 

 สมาชิก อรบ.และราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอธารโต  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่  มี
ความประสงค์ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในพ้ืนที่อ าเภอธารโต  เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  แหล่งรายได้  ศูนย์การ
เรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่  จึงรวมตัวกันจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม  บริเวณบ้านธารโต หมู่ที่ ๑ ต.
ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา  เสนอคณะท างานฯ ชุดที่ ๑ จังหวัดยะลา  เพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างธาร
โตและจากการประชุมก าหนดภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยะลาได้รับผิดชอบกิจกรรมการเพาะเห็ด 

 

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 และมีมาตรการระวังป้องกัน

ตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
 

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) 



    ๙ 

 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  ซ่ึง
การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่งผลให้เกิดรายได้ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ  ตลอดจนได้เกิดการขยายผลสู่
เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงด้วย  อีกท้ังยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้จ านวน ๑๐ ราย  
 ตารางผลผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตของฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา – ท่าธง อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

เดือน ผลผลิตเห็ดโคน
ญี่ปุ่น ( ก.ก.) 

ผลผลิตเห็ดนางฟ้า 
( ก.ก.) 

ผลผลิตเห็ดหูหน ู
( ก.ก.) 

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 
( จ านวนก้อน ) 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๕ ๒๙๐ - ๑,๕๐๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๐ ๒๑๑ - ๒,๐๐๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒๗ ๓๑๘ ๓๕ - 
มกราคม ๒๕๖๐ ๒๕ ๓๓๐ ๔๐ - 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๗ ๓๔๕ ๕๕ - 
มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๒ ๒๗๕ ๒๓ ๑,๒๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๐ ๒๐ ๔๕๐ ๒๐ - 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๘ ๒๔๕ ๔๕ ๑๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๙๐ ๑๖๒ - 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๖ ๙๕ ๔๕๐ ๒๐๐ 

 ๑๕๐ ๒,๙๔๙ ๘๓๐ ๕,๐๔๐ 
รายได้รวม (บาท ) ๔๕,๐๐๐ ๑๔๗,๔๕๐ ๔๑,๕๐๐ ๓๕,๒๘๐ 
รายได้รวมทั้งสิ้น 

(บาท ) 
  ๒๖๙,๒๓๐  

  หมายเหตุ  ราคาขายเห็ดโคนญี่ปุ่น ราคากิโลกรัมละ ๓๐๐ บาท 
                ราคาขายเห็ดนางฟ้า  ราคากิโลกรัมละ  ๕๐ บาท 
                ราคาขายเห็ดหูหนู  ราคากิโลกรัมละ  ๕๐ บาท 
                ราคาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า  ราคาก้อนละ  ๗  บาท 
 



    ๑๐ 

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  --- 
 - การด าเนินงานด้านการเพาะเห็ดของฟาร์มตัวอย่างฯธารโต สามารถขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณ
ใกล้เคียงและนักศึกษาที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน  
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   ---- 
 
 

 
 
 
 
 

  

   
 

 
 
ภาพกิจกรรมการภายในฟาร์มตัวอย่างฯธารโตและการเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการยะลา 
 
 
 
 
 



    ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 
๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราษฎรหลายหมู่บ้านได้ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานท าอยู่ใน
พ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชด าริให้ จัดตั้งโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่ บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ ๒ ต าบลเบตง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่และการจ้างงานของราษฎร  
 จัดซื้อท่ีดินบริเวณบ้านจาเราะปูโง๊ะ  หมู่ที่ ๒ ต าบลเบตง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  จากราษฎรที่อพยพ
ออกจากพ้ืนที่และประสงค์ขายที่ดินจ านวน ๑๒๔ ไร่  
 จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๓๐ ครอบครัว  ในลักษณะหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงชายแดน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้รับผิดชอบงานด้านวิชาการการผลิตมะพร้าวน้ าหอมและพืชผักใน
พ้ืนที่ฟาร์มตัวอย่างเบตง 
 

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

  

๓.วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
   ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

 ๓.๒.๑ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 



    ๑๒ 

 ๓.๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตมะพร้าวน้ าหอมและพืชผัก 
 ๓.๒.๓ ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกัน

ตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
 

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  ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะพร้าว
น้ าหอม  โดยได้แนะน าให้ใส่ปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๗.๒ กิจกรรมการดูแลรักษาต้นมะม่วง ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะม่วง  ซึ่งมีหนอน
เจาะก่ิงและล าต้น  โดยได้แนะน าให้ใช้ชีววิธี (Biocontrol) โดยใช้เชื้อราเขียว (เมตาไรเซี่ยม) ตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตรโดยใช้เชื้อคลุกเคล้ากับกองล่อ หรือแหล่งที่พบการระบาดเพ่ือท าลายหนอนที่อยู่ในดิน 
เนื่องจากภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯเบตง ไม่มีแผนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
 ๗.๓ กิจกรรมปลูกมะนาวในปล้องบ่อ  เนื่องจากให้ผลผลิตมานานหลายปีแล้วท าให้ต้นโทรม ได้แนะน า
การตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นโดยใส่ปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้มะนาว 
กลับมามีความสมบูรณ์และพร้อมให้ผลผลิต   
   ๗.๔ กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  เจ้าหน้าที่ของฟาร์มตัวอย่างฯได้ด าเนินการผลิตผักกาดเขียวปลี  
ผักกาดดอก  คะน้า  ข้าวโพด  ถั่วฝักยาว  ถั่วแป๊บ  ผักบุ้ง  จิงจูฉ่าย  ผักหวานบ้าน  ผักกาดหัว  บวบเหลี่ยม  
ผักกาดหางหงส์และหน่อไม้ฝรั่ง  นอกจากนี้ยังได้ขอจดทะเบียนเป็นแปลง GAP อีกด้วย  
 ๗.๕ กิจกรรมการปลูกอินทผลัม  เริ่มด าเนินการปลูก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน ๘๖ ต้น  ได้ให้ค าแนะน า
ด้านการดูแลรักษาต้นอินทผลัม  โดยการถากหญ้ารอบๆโคน  ตัดใบแห้งและเป็นโรค  พร้อมใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-



    ๑๓ 

๑๕-๑๕  จ านวน ๐.๕ กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยมูลสัตว์  นอกจากนี้ยังพบว่าต้นอินทผลัมเริ่มออกดอก  โดยพบว่าเป็นต้น
ตัวผู้มากกว่า ๗๐%และลักษณะการปลูกจะปลูกริมคันดินส่งผลให้เมื่อใส่ปุ๋ยต้นจะไม่ได้รับปุ๋ยท าให้ต้นไม่สมบูรณ์ 
         ๗.๖ สนับสนุนเล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง  
         ๗.๗ สามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้จ านวน ๑๐ ราย   
๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  --- 

 - การด าเนินงานด้านการการผลิตมะพร้าวน้ าหอม มะนาวในปล้องบ่อและพืชผักสามารถขยายผลสู่
เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงและนักศึกษาที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน  
 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   ---- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๔ 

 
 

 
  

  
 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างฯเบตงและการเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการยะลา 
 



    ๑๕ 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   
บดินทรเทพยวรางกูร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 

๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาตจัดท าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไ ว้ในพระบรม
โอรสาธิราชและทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ใน เครื่องหมายตราสัญลักษณ์
โครงการ 
 ในปี ๒๕๔๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการก าหนดแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชาชานุเคราะห์โดยให้จังหวัดจัดงานปีละ ๔ ครั้ง(ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) และให้มีการติดตามการให้บริการ
ต่อเนื่อง (Follow up) กับเกษตรกรที่ได้เข้ารับบริการจากคลินิกต่างๆ เน้นเกษตรกรรายที่มีปัญหาชัดเจนและ
ส าคัญ 
          การใช้เทคโนโลยีการเกษตร  หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม  เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะ
ช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกร
เป้าหมายที่จะต้องน าความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel) ต่างๆ ที่
สามารถให้บริการตรงตามความต้องการและ ทันต่อเหตุการณ์ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถท าให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง เร็วขึ้น  ซึ่งการ
ด าเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชากรแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ  
โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจให้กับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้ตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ รับผิดชอบดูแลการด าเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ ในพื้นที่ ๗จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีรูปการจัดงานคือ การให้บริการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค
และแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการให้ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพืชทั้งระบบ เพ่ือให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่และผลิตผลทางการเกษตรของตนเองต่อไป 
 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
         หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร  รับผิดชอบและเข้าร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรด้านพืช รวมทั้งแจกจ่าย
เอกสารค าแนะน า พันธุ์พืช สารสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง และสารจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช แก่เกษตรกรผู้ที่เข้า
รับบริการฯ และมีการติดตามผล ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเกษตรกร 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 



    ๑๖ 

๑ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ 

๒ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน 

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

๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (คลินิก ๐๕) 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ เกษตรใช้บริการ ติดตามต่อเนื่อง 

(คลินิก ๐๕) 
๑ ๒๕/ก.ค/๖๐ ศฑก.อ าเภอกาบัง ๔๔  
๒ ๒๗/ก.ค/๖๐ ศพก.อ าเภอเมือง ๕๒  
๓ ๒/ส.ค/๖๐ ศพก.อ าเภอบันนังสตา ๔๔  

     
  รวม ๑๔๐ ๖๐ 
 

๒ ข้อมลูการขอรับค าปรึกษาของเกษตรกรรายจังหวัด 
ปัญหาของเกษตรกรที่พบจากการปฏิบัติงานการให้บริการต่อเนื่อง (คลินิก ๐๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ชนิดพืช ปัญหาท่ีพบ วิธีการให้บริการ 
กล้วย ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ๑. ก าจดัต้นกล้วยท่ีเป็นโรคทิ้ง โดยการฉีดสารเคมีก าจดัวัชพืช เช่น ไกลโพเสทจ านวน  ๓ จดุ/ 

ภายในล าต้นมีน้าเยอะ ต้นจุดละ ๒๐ ซี.ซี  พร้อมโรยปูนขาวบริเวณกอกล้วย ๕ กิโล/กอ ท้ิงไว้ประมาณ๑๐ – ๑๕ วัน 
และมสีีด า ผลแคระ ๒.ตัดต้นและทางใบกองรวมภายในกอ ราดด้วย พด.๓ ทิ้งไว้ ๑ เดือน 

แกร็นและมีสดี าที่ผล ๓.ฆ่าเชื้อในดินบริเวณกอกล้วย โดยใช้ยูเรียผสมกับปูนขาว อัตรา ๑:๑๐ โดยน้ าหนักใสบริเวณ 



    ๑๗ 

 กอกล้วย กอละ ๕กโิลกรัม โรยรอบๆกอกล้วยแล้วขุดดินกลบ และรดน้ าให้ชุ่มทิ้งไว้ ๓ สัปดาห ์
ทุเรียน โรครากเน่าโค่นเนา่ ๑.ถากเปลือกให้ถึงบริเวณเนื้อไม้แล้วทาสารเคมเีมทาแล็กซิล อัตรา ๕๐ – ๖๐ กรมั/น้ า ๑ลติร 

 ๒..ใช้สารชีวภณัฑ์ เช่น BS 
  

   
  

 

๘.  ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
            สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ทันสถานการณ์และมีการบูรณการระหวา่งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หน่วยงานต่างกระทรวง 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   ---- 
 
 

 
 
 

 

 



    ๑๘ 

 

 

ภาพการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรฯของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


