
 
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านรอตันบาตู    

อ าเภอเมือง  จังหวดันราธิวาส 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

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

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์กับ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ  
องคมนตรี และพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ พระต าหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ให้ด าเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรม
จากการกระท าของผู้ก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน ๒๐ ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อที่ดินในการจัดตั้งโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ที่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

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

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 

- เพ่ือสร้างหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการ 
กระท าของผู้ก่อความไม่สงบ  เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย 

- เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระท าของผู้ก่อความ
ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- เป็นแหล่งสร้างแรงงานให้ราษฎร 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
- เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 

 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถเลี้ยงตนเองได้และขยายผลความส าเร็จ
ไปสู่ไร่นาเกษตรกร  และให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เรียนรู้การท าการเกษตรด้านการเพาะเห็ด 

๔. พื้นที่เป้าหมาย 
 ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

บ้านรอตันบาตู  หมู่ที่ ๗ ต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 ๔.๒ พื้นที่เป้าหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

บ้านรอตันบาตู  หมู่ที่ ๗ ต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  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  ๕๐,๐๐๐  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 เพ่ือจัดท าเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตพืชผัก – 
พืชไร่ แล้วได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง พืชผัก – พืชไร่ที่ปลูก  ได้แก่  
ข้าวโพดหวาน  มะระ ผักบุ้ง ฯลฯ 
  ๗.๑.๒ การฝึกอบรม 

ได้ด าเนินงานโครงการฯ     โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชและการเพาะเห็ดแก่ 
เกษตรกรผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ แล้วได้มีจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก” มีการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การปฏิบัติดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด และได้มีการติดตาม ให้ค าแนะน า 
โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน ๑๐ ราย ในวันที่ ๑3 ธันวาคม 2559  ณ งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง  ต าบลกะลูวอเหนือ อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล  ให้
ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  จากการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดย
เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน ๑๐ ราย พบว่า เนื้อหาการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติกมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 5 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  5๐ ระดับมาก 5 ราย หรือคิดเป็นร้อย
ละ 5๐   เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าความเหมาะสมและความสามารถของวิทยากรอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๐ ระดับมาก ๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 
เห็นว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐  ระดับ
มาก ๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐  เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในถ่ายทอดความรู้ฯ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐  ระดับมาก ๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐
เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าสถานที่จัดการถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ๔ 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐  ระดับมาก ๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐ มีความการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ๔ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐  
ระดับมาก ๖ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐  เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าเอกสารประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐   ระดับมาก ๘ ราย  



หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐   การติดต่อประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ฯ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ๓ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ระดับมาก ๗ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ความคาดหวังเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับก่อนการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ อยู่ในระดับมาก ๑๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
และเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์หลังการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ อยู่ในระดับ
มาก ๑๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มีอาชีพ มีรายได้  และมีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการปลูก
และการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก, ไม้ดอก, การเพาะเห็ด และการแปรรูป 

๙. ปัญหา/ อุปสรรค 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ 

- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคพืช, กีฏวิทยา และปฐพีวิทยา 

๑๐. ภาพกิจกรรม 

     
 

        
   
 
 
 


