
๑ 

 

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 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้เข้าร่วมด 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  



๒ 

 

 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๗. ผลการด าเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมการเพาะเห็ด 
 ๑. ได้ด าเนินการสนับสนุนด้านวิชาการการเพาะเห็ดแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มตัวอย่าง   
 ๒. กิจกรรมผลิตเห็ดของฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง ด าเนินการผลิตเห็ดนางฟ้าฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน และ
ก้อนเห็ด มีรายได้จากกิจกรรมเห็ดทุกเดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 276,613 บาท  
  

 7.2 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้ฟาร์มตามความต้องการของฟาร์ม มีดังนี้  ถุงพลาสติกเพาะช า ขนาด 
8x15 นิ้ว จ านวน 50 กิโลกรัม ประมาณ 1,150 ถุง ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 80 ต้น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 2 
กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี 3 กระสอบ สารชีวภัณฑ์BT 4 ขวด และสารล่อแมลงวันผลไม้(เมทธิลยูจินอล) 2 ขวด พร้อมทั้งตัวอย่าง
กับดักล่อแมลงวันผลไม้อย่างง่าย 1 ขวด 
๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 -การด าเนินงานด้านการเพาะเห็ดของฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ฟาร์ม รวมถึง
ขยายผลสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงและมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน  
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   -  
๑0. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ  ธารโต  อ.ธารโต  จ.ยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

๑.  ความเป็นมา/พระราชด าริ 
 สมาชิก อรบ.และราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอธารโต  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่  มีความ

ประสงค์ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
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 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้เข้าร่วมด 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  



๔ 

 

           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 หนว่ยงานร่วมสนับสนนุ :  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 

 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๗. ผลการด าเนินงาน 
 7.1 กิจกรรมการเพาะเห็ด 
 ให้ค าปรึกษา สนับสนุนด้านวิชาการการเพาะเห็ดแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในฟาร์มตัวอย่างฯ  ซ่ึง ส่งผลให้
เกิดรายได้ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ  โดยฟาร์มด าเนินการผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ก้อนเห็ด และเห็ดแปรรูป 
ท าให้มีรายได้จากกิจกรรมเห็ดทุกเดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 299,977 บาท 

7.2 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้ฟาร์มตามความต้องการของฟาร์ม คือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมระบบให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ที่ใช้ส าหรับให้น้ าแก่พืชผักที่ปลูกภายในโครงการฟาร์ม 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 2 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ และสารล่อแมลงวันผลไม้(เมทธิลยูจินอล) 2 ขวด พร้อมทั้ง 
ตัวอย่างขวดกับดักล่อแมลงวันผลไม้อย่างง่าย 1 ขวด 
๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
 - เกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   - 
 

๑0. ภาพกิจกรรม  

 
 

 



๕ 

 

  

 
 
 
 
 

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 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้เข้าร่วมด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน  

๓.วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
   ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

 ๓.๒.๑ เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๓.๒.๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตมะพร้าวน้ าหอมและพืชผัก 



๖ 

 

 ๓.๒.๓ ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะรวมกลุ่มท างาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเอง
ให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย 
 

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

   บริเวณกิจกรรมการปลูกไม้ผลและพืชผักในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 
 

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

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 

๗. ผลการด าเนินงาน   
 ๗.๑ กิจกรรมการดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ าหอม  ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ าหอม  
โดยแนะน าให้ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี 
 ๗.2 กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ   เจ้าหน้าที่ของฟาร์มตัวอย่างฯได้ด าเนินการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 
ผักกาดเขียวปลี ผักกาดดอก คะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักกาดหางหงส์และหน่อไม้ฝรั่ง นอกจากนี้ยังได้ขอจด
ทะเบียนเป็นแปลง GAP อีกด้วย  

7.3 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 5 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์พืชผัก   
ดังนั้นท าให้ฟาร์มมีรายได้จากการด าเนินการผลิตพืชผัก และ มะพร้าวน้ าหอม ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2560 – 

สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 257,054 บาท 
๘. ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 - เกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   - 

 
๑0. ภาพกิจกรรม  



๗ 

 

  

  
 
  
 
 
 

 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



๘ 

 

แมลงศัตรูพืช ตลอดจนการให้ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพืชทั้งระบบ เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่และผลิตผลทางการเกษตรของตนเองต่อไป 
 

๒. การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้เข้าร่วมด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 ๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร(กรมวิชาการเกษตร) 

๑ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
๒ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 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 หนว่ยงานร่วมสนับสนนุ :  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘  จ.สงขลา 

๖. งบประมาณที่ได้รับ  
 งบปกติกรมวิชาการเกษตร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผลการด าเนินงาน  
 ๗.๑ ผลการด าเนินงานคลินกิเกษตร 
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ร่วมด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามแผนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยให้บริการวิชาการด้านพืชและร่วมจัดนิทรรศการ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ
คลินิกพืช (คลินิกเกษตร 02) จ านวน 284 ราย ดังตารางที่ 1  
 
 
 
 ตารางท่ี 1 การให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดยะลา ปี 2561 
ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ จ านวนเกษตรกร (ราย) 

1 11 มกราคม 2561 สนามหน้าอ าเภอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา                                            115 
2 14 มีนาคม 2561 ศพก. อ.ธารโต จ.ยะลา 50 
3 9 พฤษภาคม 2561 ศพก. ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 49 
4 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 70 

รวมเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งสิ้น 284 
 



๙ 

 

โดยทางหน่วยงานได้ให้ค าแนะน า วิเคราะห์วินิจฉัยโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
และการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมทั้งแจกเอกสารค าแนะน า และปุ๋ยหมักเติม
อากาศ แก่เกษตรกรที่มาเข้ารับบริการ ส าหรับเกษตรกรที่มีปัญหาต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปติดตามใน
พ้ืนที่ โดยแนะน าให้ปฏิบัติตามค าแนะน า เพ่ือป้องกันก าจัดโรคและแมลงในพืชนั้นๆ จากนั้นได้มีการติดตามให้บริการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร (คลินิกเกษตร 05) จ านวน 60 ราย ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 การติดตาม ประเมินปัญหา และให้บริการในคลินิกเกษตร 05 จังหวัดยะลา ปี 2561 
ชนิดพืช ปัญหาท่ีพบ วิธีการให้บริการ 
1. ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า ให้ค าแนะน าด้านการใช้สารป้องกนัก าจัดโรค 

 ใช้เมตาแลกซลิ ทาแผล ใช้ฟอสเอทธิล อะลูมินัมฉีดพ่นทางใบ 
 ใช้กรดฟอสฟอรัส อัดเข้าล าต้น หรือฉีดพ่นทางใบ 

2. กล้วย โรคเหีย่ว ให้ค าแนะน าด้านการใช้สารป้องกนัก าจัดโรค แนะน าให้ใช้สารชีวภณัฑ์ BS – DOA 24 
 ดูแลรักษาแปลงปลูกใหส้ะอาด  

 

๘.  ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ   
         -เกษตรกรทีเ่ข้ารับบริการฯ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้วน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และพัฒนาอาชีพของ
ตนเองให้ดีขึ้น 

         - เกษตรกรทีเ่ข้ารับบริการฯ ได้รับค าแนะน าทางวิชาการแล้ว และได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีความรู้และ
ทักษะในการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก และไม้ผล อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๙. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
        - เกษตรกรที่มารับบริการส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวอย่างพืชมาด้วย ท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
 

๑0. ภาพกิจกรรม  

  

 

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

 

๑ ความเป็นมา 
สืบเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพ่ือเป็นพืชศึกษาทดลองด้าน

การอนุรักษ์ดิน น้ า และสภาพแวดล้อม โดยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งต่างสังกัดและในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



๑๐ 

 

รับผิดชอบเรื่องนี้ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้กลุ่มปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
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 อ.เมือง จ.ยะลา 

๗.๒  เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
๘. การขยายผลสู่เกษตรกร(ถ้ามี)/การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการ      --- 
 ได้พันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มีแผนการขยายพันธุ์ และสนับสนุนให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง เป็นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เกษตรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
9. ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 


