
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
พลเอกนวล-คุณหญิงบานช่ืน จันทร์ตรี 

รายงานรอบ ๑๒ เดอืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
๑. ความเป็นมา / พระราชด าริ 

เนื่องจากปัญหาความยากจน และความทุกยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่พอเพียง  และการบริโภคไม่ถูกต้อง ท าให้
เยาวชนในพ้ืนที่ดังกล่าว เติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายอ่อนแอด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ด้วยทรงพระเมตตาที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะน าไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา และอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เด็กเติบโตอย่างคนมีคุณภาพ เป็นก าลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชน
ของตนเองและประเทศชาติต่อไป 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็ก นักเรียน และ
เยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต ทรงมีด าริว่า “เยาวชนเหล่านี้ควรจะได้บริโภคอาหาร
อย่างถูกหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขึ้นภายในโรงเรียน หรือสถานที่ใกล้เคียง 
เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนตลอดไป” 
ทรงเริ่มต้นจากการด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมท าการเกษตรในโรงเรียนแล้วน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหาร
กลางวัน ซึ่งนอกจากช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
โภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป 
 
๒. การสนองพระราชด าริ / การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

ตามท่ีส านักงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตั้งอยู่ที่บ้านแก
แดะ หมู่ ๕ ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้ายย้อย จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันไปยังกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือขอให้ศูนย์วิจัยพืชไร่
สงขลาสนับสนุนการปลูกพืช และองค์ความรู้เพ่ือท าการปลูกพืชอาหารบนพ้ืนที่ ๑ ไร่ ร่วมกับการฝึกปฏิบัติของ
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กรมวิชาการเกษตรโดยรองอธิบดี วีณา 
พงศ์พัฒนานนท์ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาด าเนินการปลูกพืชในพ้ืนที่แปลงเกษตรของโรงเรียน 
และขยายการเพาะปลูกไปยังบ้านเรือนของนักเรียน และให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญเป็นกรณี
พิเศษ ในปี ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ด าเนินการต่อ
จนถึงปัจจุบัน 
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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 วตัถปุระสงคเ์ฉพาะในสว่นของกรมวชิาการเกษตร 
๓.๒.๑ เพ่ือผลิตพืชอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่นักเรียน  และครูในโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๓.๒.๒ เพ่ือฝึกหัดให้ครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาพืชชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

แก่วัยของนักเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปลูกในครัวเรือนของนักเรียน 
๓.๒.๓ เพ่ือนักเรียนได้เกิดความรักในอาชีพเกษตร ได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพืชประกอบใน

วิชาเรียนของนักเรียนได้ 
๓.๒.๔ เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายผลผลิตที่เกินความต้องการของโรงเรียนแก่ประชาชนที่ 

อยู่ใกล้เคียง และน ารายได้มาใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้ออาหารที่จ าเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้ในโรงเรียน เพ่ือเป็น
อาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป 
 
๔. พื้นที่เป้าหมาย 

๔.๑ พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตั้งอยู่ที่ บ้านแกแดะ 

หมู่ ๕ ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้ายย้อย จังหวัดสงขลา 
๔.๒ พ้ืนที่เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร 

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

 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 

๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
๕.๑.๑  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

๕.๒ หน่วยงานวิชาการ 
๕.๒.๑ หน่วยงานหลัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
๕.๒.๒ หน่วยงานร่วมด าเนินการ : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ 
 

๖. งบประมาณ 
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๗. ผลการด าเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๗.๑.๑ แปลงต้นแบบ / แปลงสาธิต 
        สืบเนื่องจากการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเพาะปลูก และแจกจ่ายภายในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนนั้น ไม่สามารถเพาะพันธุ์ไม้ดังกล่าวได้ จึงปรึกษากับทางคณะครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและได้
ลงความเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องสร้างโรงเรือนเพาะช า และควรด าเนินการปลูกผัก บนชั้นเหล็ก เพ่ือน ามาเป็น
อาหารกลางวันและช่วยสนับสนุนให้เด็กได้ทานผัก เพ่ือเพ่ิมวิตามิน แร่ธาตุและใยอาหารให้กับเด็ก ทั้งนี้ได้
ด าเนินงาน สร้างชั้นเหล็กส าหรับเพาะปลูกจ านวน ๓ ชั้น  

 
 
 

 
๗

.
๑
.
๒ 

 
 
 ๗.๑.๒ โรงปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 

สืบเนื่องจากการเพาะปลูกผักภายในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนั้น สิ่งที่เป็นต้อง
ด าเนินการคือ แหล่งปุ๋ยหมักซึ่งท าให้โรงเรียนไม่จ าเป็นต้องซื้อปุ๋ยในราคาที่แพง สามารถลดต้นทุนได้ รวมทั้ง
สามารถสอนเด็กให้มีความรู้และกลับไปท าที่บ้านได้ จึงได้สนับสนุนให้สร้างโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ ขนาดความจุ 
๘ ตัน  
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๗.๒ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ ๘๔-๑  และถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา ๑  เพ่ือเป็นอาหาร

กลางวันส าหรับโรงเรียน 
 
 

 
 
๘. ปัญหา / อุปสรรค 

๑. พ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงภัย 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงครู/เจ้าหน้าที ่ผู้ดูแลบ่อย ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 


