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การผลิตผักไร้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์เพื่อผลิตพืชผักให้เพียงพอ สาหรับ
นามาใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การผลิต
พืชผักไร้ดินให้กับเด็กนักเรียน ระยะเวลาการดาเนินการ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕ มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้ ๑.คัดเลือก
โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คือโรงเรียนที่มีพื้นที่การเกษตรน้อย สภาพพื้นที่หรือดินมีปัญหา ๒.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไร้ดินแก่ ครู
อาจารย์และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก และให้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปลงปลูกพื ชผักไร้ดิน (โรงเรือน)
ขนาดแปลง ๗.๒ x ๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ๓.ดาเนินการควบคุมการปลูกผัก และให้คาแนะนาในการ
ปลูกผักไร้ดิน การวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเก็บข้อมูลผลผลิต ๔.สรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งมี
ผลการดาเนินงาน ดังนี้ ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพระพุทธ
โรงเรียนบ้านไอโซร์ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านไอร์บือแต สรุปผลการผลิตผักไร้ดินของแต่ละโรงเรียน พบว่า โรงเรียนวัดพระพุทธสามารถผลิตผัก ๔ ชนิด
คือ คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักบุ้ง เพื่อให้นักเรียนบริโภคได้ ๗,๐๕๐ กิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่า ๒๑๑,๗๐๐
บาท/ปี และยังมีผักเหลือจาหน่าย ๕๐๐ กิโลกรัม/ปี ทาให้มีรายได้เพิ่ม ๑๔,๔๕๐ บาท/ปี โรงเรียนบ้านไอโซร์
สามารถผลิตผัก ๓ ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง ผลผลิตรวม ๖๖๐ กิโลกรัม/ปี ใช้บริโภค ๒๙๐ กิโลกรัม/ปี
มูลค่า ๙,๔๐๐บาท/ปี เหลือจาหน่าย ๓๗๐ กิโลกรัม/ปี มีได้รายเสริม ๑๑,๔๕๐ บาท/ปี โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง
ผลิตผัก ๓ ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง ผลผลิตรวมจานวน ๖๑๕ กิโลกรัม/ปี นาไปบริโภค ๒๑๕ กิโลกรัม/
ปี มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท/ปี ที่เหลือจาหน่าย ได้รายเสริม ๑๓,๔๗๕ บาท/ปี โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยาสามารถ
ผลิตผัก ๓ ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง ผลผลิตรวม ๖๔๐ กิโลกรัม/ปี นาไปบริโภคจานวน ๒๗๐ กิโลกรัม/
ปี มูลค่า ๘,๒๕๐ บาท/ปี และเหลือจาหน่าย ๓๗๐ กิโลกรัม/ปี มูลค่า ๙,๙๕๐ บาท/ปี และโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านไอร์บือแต สามารถผลิตผัก ๓ ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง ได้ผลผลิตรวม ๖๒๐ กิโลกรัม/ปี
นาไปบริโ ภคจานวน ๒๙๐ กิโ ลกรัม /ปี มูล ค่า ๘,๖๕๐ บาท/ปี และมีเหลื อจาหน่าย ๓๓๐ กิโลกรัม /ปี มูลค่า
๘,๘๕๐ บาท/ปี

สรุปภาพรวมในการผลิตผักไร้ดินเพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนใน ๕ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตผักรวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐,๐๘๕ กิโลกรัม/ปี มูลค่า ๓๐๓,๑๗๕ บาท/ปี ซึ่งโรงเรียนนาไปเพื่อบริโภค
รวม ๘,๑๑๕ กิโ ลกรัม /ปี มูล ค่า ๒๔๕,๐๐๐ บาท/ปี และส่ วนที่เหลื อจากบริโภคนาไปจาหน่าย ผลผลิ ตรวม
๑,๙๗๐ กิโลกรัม/ปี มูลค่า ๕๘,๑๗๕ บาท/ปี ซึ่งบางโรงเรียนได้นาไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนาไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
การนาไปใช้ประโยชน์ทาให้โรงเรียนมีผลผลิตพืชผัก สาหรับนามาใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนได้
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นักเรียนและครู อาจารย์ได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทาให้สุขภาพดีและแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน นอกจากนี้มีการขยายผลโดยการถ่ายทอดให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิต และการ
ปฏิบัติดูแลรักษาการปลูกผักไร้ดินแก่ครู อาจารย์และเด็กนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนราธิวาส เท่ากับเพิ่ม
จานวนโรงเรียนและนักเรียนที่จะมีผักไว้บริโภคเป็นอาหารกลางวันมากยิ่งขึ้นต่อไป
1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร
2/ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร
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คานา
การปลูกพืชผักตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนของจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมานั้น ส่วน
ใหญ่ประสบกับปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอที่จะนามาใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่
เพาะปลูกพืชผักของโรงเรียนไม่เหมาะสม บางโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีปัญหาพื้นที่เพาะปลูกพื ชผักเกิดน้า
ท่วมซ้าซากและดินเปรี้ยว บางโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สูง (บนภูเขา) มีปัญหาพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชัน
และลักษณะดินเป็นหินกรวด และบางโรงเรียนไม่มีพื้นที่สาหรับเพาะปลูกพืชผัก นอกจากนั้นแล้วการปลูกพืชผักยัง
ประสบกับปัญหาโรคแมลงเข้าทาลาย จึงทาให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยเพียง ๒๐ – ๓๐% ดังนั้น ในปี ๒๕๕๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เสด็จฯ เยี่ยม
โรงเรียนบ้านไอโซร์ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดาริกับนายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง
ผู้ อานวยการโรงเรี ย นบ้ า นไอโซร์ นายสง่า เดชารัต น์ เกษตรจัง หวัดนราธิว าส และนายวาริน ทร์ บุ ษบรรณ
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
“การปลูกพืชผักในโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนมีพื้นที่การเกษตรน้อย สภาพพื้นที่หรือดิ นมีปัญหา ให้ทาการ
ปลูกพืชผักโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน) ทดลองปลูกเพื่อเปรียบเทียบให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาด้วย ถ้าเป็นไปได้ให้
ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาทดลองทา เช่น ไม้ไผ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตพืชผักจัดทาอาหารกลางวันได้เพียงพอ”

ภาพที่ ๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนบ้านไอร์โซ หมู่ที่ 5 ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
และในวันเดียวกันได้เสด็จฯ ทรงงานและทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่บ้านโต๊ะเหม ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ทรงมีพระราชดาริกับนายไพโรจน์ ลิ้มจารูญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายยงยุทธ รัตนพันธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗ว. สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และนายพรเทพ เศียรสุวรรณ ผู้อานวยการ
โรงเรียนวัดพระพุทธ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
“ให้ดาเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดให้โรงเรียนวัดพระพุทธ ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนนาร่อง”
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จังหวัดนราธิวาสได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อสนองพระราชดาริ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนราธิวาสจึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการเสนอของบประมาณจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ และใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานที่ได้จัดสรร
จากกรมวิชาการเกษตร โดยได้ดาเนินงานโครงการตามที่ได้มีพระราชดาริไว้ และให้มีการขยายผลไปยังโรงเรียน
อื่นๆ ในปีถัดไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลิตพืชผักให้เพียงพอ สาหรับนามาใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
๒. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การผลิตพืชผักไร้ดินให้กับเด็กนักเรียน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. คัดเลือกโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยพิจารณาตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คือ เป็นโรงเรียนทีม่ ีพื้นที่การเกษตรน้อย สภาพพื้นที่หรือดินมีปัญหา
๒. ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตและการดูแลรักษาแก่ค รู อาจารย์และเด็กนักเรียน ในเรื่องของการ
ปลูกผักไร้ดิน และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน(โรงเรือน) ขนาดแปลง ๗.๒x๒ เมตร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. ดาเนิ น การผลิ ต ควบคุม ผั กไร้ ดิน ติดตามให้ คาแนะน า และจัดเก็บ ข้ อมูล ผลการด าเนินงาน เช่ น
ผลผลิตที่ผลิตได้ ผลผลิตที่นาไปบริโภค เป็นต้น
๔. สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๕ ปี
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จานวน ๕ โรงเรียนของจังหวัดนราธิวาส
ดังนี้
(๑) โรงเรียนวัดพระพุทธ หมู่ที่ ๓ ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(๒) โรงเรียนบ้านไอโซร์ หมู่ที่ ๕ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
(๓) โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง หมู่ที่ ๒ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
(๔) โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา หมู่ที่ ๓ ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(๕) โรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ ๔ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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ผลและวิจารณ์ผลการดาเนินงาน
๑. ผลของการคัดเลือกได้โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จานวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไอโซร์และโรงเรียนวัดพระพุทธ(ปี ๒๕๕๐) โรงเรียน
พิทักษ์วิทยากุมุง(ปี ๒๕๕๑) โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา(ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓) และโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านไอร์บือแต(ปี๒๕๕๓)
๒. ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตและการดูแลรักษาแก่ครู อาจารย์และเด็กนักเรียน ในเรื่องของการ
ปลูกผักไร้ดินในแต่ละโรงเรียน และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน(โรงเรือน) ขนาด
แปลง ๗.๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมเน้นให้ครู อาจารย์และ
นักเรียนสามารถผลิตผักไร้ดินตามเทคโนโลยี ดังนี้
- การเตรียมแปลงปลูก
- การเตรียมกล้าและการเลือกชนิดผักที่เด็กนักเรียนชอบบริโภค
- แผนการปลูก สลับหมุนเวียนการปลูกผักแต่ละชนิด
- การปฏิบัติ ดูแล และรักษาระหว่างการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน
เพาะเมล็ด
๒ - ๓ วัน

เมล็ดงอก ๘๐%
นาไปลอยในโรงเพาะ
๓ – ๔ วัน

ย้ายลงปลูกในรางปลูก (ตอนเย็น)
ตอนเช้า

เติมปุ๋ยครั้งที่ ๑
วัดค่า EC, pH ทุกวัน ถ้า EC ลดลง
ให้เติมปุ๋ยตามที่พืชต้องการและเมื่อพืช
มีอายุ ๑๐–๑๒ วัน (พืชสูงประมาณ ๑๕ ซม.)

ปลดสะดือน้า (ตอนเย็น)
ตอนเช้า

เติมปุ๋ยครั้งที่ ๒ (วัด EC, pH ก่อนเติม)
ตรวจสอบค่า EC, pH ถ้า EC ลดลง
ให้เติมปุ๋ยตามที่พืชต้องการ และ
ก่อนเก็บเกี่ยว ๑ สัปดาห์ให้ลด
ความเข้มข้นปุ๋ย

ก่อนเก็บเกี่ยวผลิต ๑–๒ วัน ให้ปล่อย
น้าปุ๋ยออกสู่ระบบ Substrate Culture
พร้อมกับปล่อยน้าเข้าแทนที่ในรางปลูก

เก็บเกี่ยว
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ซึ่งจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไร้ดินดังกล่าว ทาให้ครู อาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมสามารถ
ดาเนินการปลูกผักได้
๓. ดาเนินการ ควบคุมการผลิตผักไร้ดิน ติดตามให้คาแนะนาและจัดเก็บข้อมูล ผลการดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงานในแต่ละปี มีดังนี้
ในปี ๒๕๕๐ ได้เริ่มดาเนินงานตามโครงการฯ ใน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ านไอโซร์ ตาบลช้างเผือก
อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนวัดพระพุทธ ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยให้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน(โรงเรือน) ขนาดแปลง ๗.๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ โรงเรียนละจานวน ๒ แปลงปลูกในปี ๒๕๕๐ และเพิ่มอีกโรงเรียนละ ๒ แปลง ในปี ๒๕๕๑ สาหรับพืชผักที่
ทาการผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว และผักบุ้ง โดยทาการผลิตพืชผักทั้ง ๔ ชนิด แบบ
สลับหมุนเวียน ซึ่งผลการดาเนินงาน พบว่า โรงเรียนวัดพระพุทธสามารถผลิตผัก(๔ แปลง) จานวน ๑๖ ครั้ง/ปี
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นบริ โ ภคได้ ๗,๐๕๐ กิ โ ลกรั ม /ปี โดยเป็น คะน้ า ๓,๕๐๐ กิ โ ลกรั ม กวางตุ้ ง ๓,๔๖๐ กิ โ ลกรั ม
ผักกาดขาว ๓๐ กิโลกรัม และผักบุ้ง ๖๐ กิโลกรัม และยังมีผักเหลือจาหน่าย ๕๐๐ กิโลกรัม/ปี ทาโรงเรียนมีรายได้
เพิ่ม ๑๔,๔๕๐ บาท/ปีอีกด้วย (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ ปริมาณผลผลิตพืชผักที่ผลิตได้ของโรงเรียนวัดพระพุทธ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ชนิดพืชผัก จานวนครั้ง/ปี ปริมาณผลผลิต/ปี ผลผลิตที่บริโภค/ปี ผลผลิตที่จาหน่าย/ปี
(ครั้ง)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
คะน้า
๔
๓,๖๐๐
๓,๕๐๐
๑๐๐
กวางตุ้ง
๔
๓,๖๐๐
๓,๔๖๐
๑๔๐
ผักกาดขาว
๒
๑๔๐
๓๐
๑๑๐
ผักบุ้ง
๖
๒๑๐
๖๐
๑๕๐

รายได้
(บาท)
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๒,๒๐๐
๕,๒๕๐

หมายเหตุ : มี ๔ แปลงปลูก

สาหรั บ โรงเรี ยนบ้านไอโซร์ สามารถผลิ ตผั ก ๓ ชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง จานวน ๑๔ ครั้ง
ผลผลิ ตรวม ๖๖๐ กิโ ลกรั ม /ปี ใช้ บ ริ โ ภค ๒๙๐ กิโ ลกรัม /ปี เหลื อจ าหน่ า ย ๓๗๐ กิโ ลกรัม /ปี มีไ ด้รายเสริ ม
๑๑,๔๕๐ บาท/ปี (ตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ ปริมาณผลผลิตพืชผักที่ผลิตได้ของโรงเรียนบ้านไอโซร์ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ชนิดพืชผัก จานวนครั้ง/ปี ปริมาณผลผลิต/ปี ผลผลิตที่บริโภค/ปี ผลผลิตที่จาหน่าย/ปี
(ครั้ง)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
คะน้า
๖
๓๐๐
๑๕๐
๑๕๐
กวางตุ้ง
๒
๑๕๐
๕๐
๑๐๐
ผักบุ้ง
๖
๒๑๐
๙๐
๑๒๐

รายได้
(บาท)
๕,๒๕๐
๒,๐๐๐
๔,๒๐๐

หมายเหตุ : มี ๒ แปลงปลูก
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ปี ๒๕๕๑ ได้ขยายผลโครงการฯ เพิ่มอีก ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ตาบลช้างเผือก อาเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ดาเนินการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน ขนาดแปลง
๗.๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จานวน ๒ แปลงปลูก ผลการดาเนินงานโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงผลิตผัก
๓ ชนิดจานวน ๑๔ ครั้ง/ปี ผลผลิตจานวน ๖๑๕ กิโลกรัม/ปี นาไปบริโภคเฉพาะผักคะน้า ๑๘๐ กิโลกรัม และ
กวางตุ้ง ๓๕ กิโลกรัม ส่วนผักบุ้งขายทั้งหมด ๒๔๕ กิโลกรัม มีรายได้เสริม ๑๓,๔๗๕ บาท/ปี (ตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ ปริมาณผลผลิตพืชผักที่ผลิตได้ของโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ชนิดพืชผัก จานวนครั้ง/ปี ปริมาณผลผลิต/ปี ผลผลิตที่บริโภค/ปี ผลผลิตที่จาหน่าย/ปี
(ครั้ง)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
คะน้า
๖
๓๐๐
๑๘๐
๑๒๐
กวางตุ้ง
๑
๗๐
๓๕
๓๕
ผักบุ้ง
๗
๒๔๕
๒๔๕

รายได้
(บาท)
๔,๒๐๐
๗๐๐
๘,๕๗๕

หมายเหตุ : มี ๒ แปลงปลูก

ในปี ๒๕๕๒ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส มีความสนใจการผลิตพืช ผักโดยวิธีนี้เป็นจานวนมาก และ
ได้ขอความอนุเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านมะนังกาหยี ตาบลมะนังตายอ อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านปอเนาะ ตาบล
ปะลุรู อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านตือระ ตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ฯลฯ เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ไม่มีงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนตามที่ ขอความ
อนุเคราะห์มาได้ทั้งหมด จึงได้ให้ความอนุเคราะห์ในบางโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ตาบลมะนังตายอ
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยได้ดาเนินการให้การสนับสนุนแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน ขนาดแปลง ๗.๒x ๒ เมตร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จานวน ๒ แปลงปลูก
และในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดาเนินการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน
ขนาดแปลง ๗.๒x๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จานวน ๒ แปลงปลูก ให้กับโรงเรีย นจรรยาอิสลามวิทยา
ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตาบล
ช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตและการดูแลรักษาแก่ครู
อาจารย์และเด็กนักเรียน รวมทั้งได้มีการติดตามให้คาแนะนา และทางโรงเรียนได้ทาการผลิตพืชผักชนิด ต่างๆ
ตามแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง โรงเรีย นจรรยาอิสลามวิทยาสามารถผลิตผั ก ๓ ชนิด จานวน ๑๓ ครั้ง ได้
ผลผลิตรวม ๖๔๐ กิโลกรัม/ปี นาไปบริโภคจานวน ๒๗๐ กิโลกรัม/ปี แยกเป็นผักคะน้า ๗๐ กิโลกรัม/ปี กวางตุ้ง
๘๐ กิโลกรัม/ปี และผักบุ้ง ๑๒๐ กิโลกรัม/ปี และเหลือจาหน่าย ๓๗๐ กิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่า ๙,๙๕๐ บาท/ปี
(ตารางที่ ๔)
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ตารางที่ ๔ ปริมาณผลผลิตพืชผักที่ผลิตได้ของโรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ชนิดพืชผัก จานวนครั้ง/ปี ปริมาณผลผลิต/ปี ผลผลิตที่บริโภค/ปี ผลผลิตที่จาหน่าย/ปี
(ครั้ง)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
คะน้า
๓
๑๕๐
๗๐
๘๐
กวางตุ้ง
๔
๒๘๐
๘๐
๒๐๐
ผักบุ้ง
๖
๒๑๐
๑๒๐
๙๐

รายได้
(บาท)
๒,๘๐๐
๔,๐๐๐
๓,๑๕๐

หมายเหตุ : มี ๒ แปลงปลูก

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต สามารถผลิตผัก ๓ ชนิด จานวน ๑๒ ครั้ง/ปี ได้ผลิตรวม
๖๒๐ กิโลกรัม/ปี นาไปบริโภคจานวน ๒๙๐ กิโลกรัม/ปี เป็นผักคะน้า ๑๐๐ กิโลกรัม กวางตุ้ง ๑๐๐ กิโลกรัม
และผักบุ้ง ๙๐ กิโลกรัม และมีเหลือจาหน่าย ๓๓๐ กิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่า ๘,๘๕๐ บาท/ปี (ตารางที่ ๕)
ตารางที่ ๕ ปริมาณผลผลิตพืชผักที่ผลิตได้ของโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ชนิดพืชผัก จานวนครั้ง/ปี ปริมาณผลผลิต/ปี ผลผลิตที่บริโภค/ปี ผลผลิตที่จาหน่าย/ปี รายได้
(ครั้ง)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(บาท)
คะน้า
๔
๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓,๕๐๐
กวางตุ้ง
๔
๒๘๐
๑๐๐
๑๘๐
๓,๖๐๐
ผักบุ้ง
๔
๑๔๐
๙๐
๕๐
๑,๗๕๐
หมายเหตุ : มี ๒ แปลงปลูก

สาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ การดาเนินการผลิตพืชผักไร้ดินเพื่อสนับสนุน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้ง ๕ โรงเรียน ได้ผลิตพืชผัก ๔ ชนิด ได้แก่
ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง และผักบุ้ง แบบสลับหมุนเวียน โดยผักแต่ละชนิดให้ปริมาณผลผลิต/แปลงปลูก
โดยประมาณ คือ ผักคะน้า ๕๐ กิโลกรัม/แปลง ผักกวางตุ้ง ๗๐–๘๐ กิโลกรัม/แปลง ผักกาดขาว ๓๕ กิโลกรัม/
แปลง และผักบุ้ง ๓๐ – ๓๕ กิโลกรัม/แปลง สาหรับอายุการเก็บเกี่ยวของผักแต่ละชนิด เป็นดังนี้
ชนิดผัก
ผักคะน้า
ผักกวางตุ้ง
ผักบุ้ง

อายุเก็บเกี่ยวนับจากเพาะเมล็ด (วัน)
๓๐ – ๓๕
๓๐ – ๓๕
๒๐ - ๒๑

อายุเก็บเกี่ยวนับจากลงแปลงปลูก (วัน)
๒๕ – ๓๐
๒๒ – ๒๕
๑๔ - ๑๕

สรุปภาพรวมปริมาณผลผลิต ในการผลิตผักไร้ดิน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนที่นาไปบริโภค
และส่วนที่เหลือจากบริโภคนาไปจาหน่ายของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส พบว่า ปริมาณผลผลิตผักที่ทั้ง ๕
โรงเรียนนาไปบริโภครวม ๘,๑๑๕ กิโลกรัม/ปี เป็นมูลค่า ๒๔๕,๐๐๐ บาท/ปี และยังสามารถนาส่วนที่เหลือจาก
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การบริโภคไปจาหน่าย มีปริมาณผลผลิตรวม ๑,๙๗๐ กิโลกรัม/ปี มูลค่า ๕๘,๑๗๕ บาท/ปี รวมปริมาณการผลิต
พืชผักรวมทั้งสิ้น (๕โรงเรียน) ๑๐,๐๘๕ กิโลกรัม/ปี มูลค่า ๓๐๓,๑๗๕ บาท/ปี (ตารางที่ ๖)
ตารางที่ ๖ ปริมาณผลผลิตผักไร้ดินเพื่อบริโภค(กิโลกรัม/ปี) และปริมาณผลผลิตที่จาหน่ายและมูลค่า(บาท/ปี)
ของ ๕ โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส
เพื่ออาหารกลางวัน
เพื่อจาหน่าย
รายชื่อโรงเรียน
ผลผลิต
มูลค่า
ผลผลิต
รายได้
(กิโลกรัม/ปี) (บาท/ปี) (กิโลกรัม/ปี) (บาท/ปี)
๑. วัดพระพุทธ
๗,๐๕๐ ๒๑๑,๗๐๐
๕๐๐
๑๔,๔๕๐
๒. บ้านไอโซร์
๒๙๐
๙,๔๐๐
๓๗๐
๑๑,๔๕๐
๓. พิทักษ์วิทยากุมุง
๒๑๕
๗,๐๐๐
๔๐๐
๑๓,๔๗๕
๔. จรรยาอิสลามวิทยา
๒๗๐
๘,๒๕๐
๓๗๐
๙,๙๕๐
๕. ตชด.บ้านไอร์บือแต
๒๙๐
๘,๖๕๐
๓๓๐
๘,๘๕๐
รวม
๘,๑๑๕ ๒๔๕,๐๐๐ ๑,๙๗๐
๕๘,๑๗๕

รวม
ผลผลิต
มูลค่า
(กิโลกรัม/ปี) (บาท/ปี)
๗,๕๕๐
๒๒๖,๑๕๐
๖๖๐
๒๐,๘๕๐
๖๑๕
๒๐,๔๗๕
๖๔๐
๑๘,๒๐๐
๖๒๐
๑๗,๕๐๐
๑๐,๐๘๕ ๓๐๓,๑๗๕

ผลผลิตส่วนหนึ่งที่เหลือจากการบริโภคในโรงเรียนที่นาไปจาหน่ายทาให้เกิดรายได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้
นาไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย
สรุปผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานโครงการผลิตผักไร้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๕) สรุปได้ว่า
๑. การดาเนินงานโครงการนี้ นอกจากทางโรงเรียนจะได้ผลผลิตพืชผัก เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน
รวมเป็นจานวน ๘,๑๑๕ กิโลกรัม/ปี สามารถลดต้นทุนการซือ้ ผักเพื่อนามาใช้บริโภคในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน มูลค่า ๒๔๕,๐๐๐บาท/ปี ทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการยังมีผลผลิตส่วนหนึ่งที่เหลือจากการบริโภคใน
โรงเรี ย น สามารถน าไปจ าหน่ า ยรวม ๑,๙๗๐ กิ โ ลกรั ม /ปี ท าให้ เ กิ ด รายได้ ร วม ๕๘,๑๗๕ บาท/ปี ให้ เ ป็ น
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย รวมทั้งความรู้และทักษะต่างๆ
ที่ได้รับจากโครงการนี้ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนสามารถที่นาไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริมรายได้หรือ
อาชีพทางเลือกในอนาคตต่อไป
๒. ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตทุกขั้นตอนแก่ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียน (ครู
อาจารย์ และเด็กนักเรียน) มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ และมีความรู้สามารถดาเนินการผลิตด้วยตนเอง
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๓. จากการดาเนินการโครงการฯ นี้ พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการฯ
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การนาไปใช้ประโยชน์/การขยายผล
๑. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลผลิตพืชผัก สาหรับนามาใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยสามารถลดต้นทุนได้ปีละ ๕๘,๑๗๕ บาท/ปี และช่วยให้นักเรียนของทั้ง ๕ โรงเรียน ไม่ขาด
อาหารกลางวันบริโภค
๒. นักเรียนและครูได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทาให้สุขภาพดีและแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืน
๓. ทาให้มีแหล่งศึกษาและเรียนรู้การผลิตผักไร้ดินให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนที่อยู่รอบๆ บริเวณโรงเรียน
ทั้ง ๕ โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส
๔. เด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และทักษะต่างๆ จากการฝึก
ปฏิบัติการผลิตผักไร้ดิน สามารถที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมรายได้หรืออาชีพทางเลือกใน
อนาคตต่อไป
๕. การขยายผลได้มีหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และ
โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนราธิวาส นาเทคโนโลยีการผลิต ผักไร้ดินไปดาเนินการในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันในโรงเรียน
เอกสารอ้างอิง
ดิเรก ทองอร่าม. ๒๕๔๗. การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน. ธรรมรักษ์การพิมพ์. ราชบุรี. ๗๓๔ หน้า.
ถวิล สุขวงษ์. ๒๕๔๖. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. พี.เอ็น.เค. การพิมพ์. กรุงเทพฯ. ๑๒๓ หน้า.
โสระยา ร่วมรังสี. ๒๕๔๔. การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์. กรุงเทพฯ. ๗๙ หน้า.
อินธิสุนทร นันทกิจ. ๒๕๓๘. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ๑๔๖ หน้า.
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ภาคผนวก
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ส่วนประกอบและขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน
ส่วนประกอบของระบบการปลูกผักไร้ดิน
๑. แปลงปลูก
๒. โรงเรือนเพาะต้นกล้า
๓. ระบบเก็บน้ากลับพร้อมถังพักใต้ดิน
๔. ร ะบบจ่ายน้า-ไฟ ให้แก่แปลงปลูก
๕. ชุดผสมธาตุอาหารพืช
๖. เบ็ดเตล็ด เช่น เมล็ดพันธุ์พืช วัสดุปลูก ฟองน้าสาหรับเพาะเมล็ด และธาตุอาหารพืชที่จะต้องนาไปผสม
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปลูกผักไร้ดิน
๑. การเตรียมพื้นที่สาหรับแปลงปลูก
๒. การติดตั้งถังพักน้า วางท่อระบบจ่ายน้า และระบบเก็บน้ากลับ
๓. การวางท่อ เดินสายไฟ และวางระบบไฟให้แปลงปลูก
๔. การเตรียมพื้นที่ และเดินท่อระบบน้า–ไฟ โรงเรือนเพาะต้นกล้า
๕. การติดตั้งระบบจ่ายน้า–ไฟของแปลง
๖. ประกอบและติดตั้งชุดผสมธาตุอาหารพืชอัตโนมัติ
๗. ประกอบโครงสร้างแปลงปลูก และโรงเรือนเพาะต้นกล้า
๘. ปรับแต่งพื้นที่รอบแปลง
๙. ติดตั้งมุ้งกันแมลงและพลาสติกคลุมหลังคา
๑๐. ติดตั้งรางปลูก ระบบพ่นน้า และจ่ายน้ากลับถังพัก
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ภาพผนวกที่ ๑ กิจกรรมการดาเนินงาน ณ โรงเรียนวัดพระพุทธ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ๒ กิจกรรมการดาเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านไอโซร์ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ๓ กิจกรรมการดาเนินงาน ณ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ๔ กิจกรรมการดาเนินงาน ณ โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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ภาพผนวกที่ ๕ กิจกรรมการดาเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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รายชื่อโรงเรียนที่ได้ดาเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
จังหวัดนราธิวาส
๑. โรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ ๑ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๒. โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ ๒ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๓. โรงเรียนบ้านเปล หมู่ที่ ๓ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๔. โรงเรียนบ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๕. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๖. โรงเรียนบ้านหัวเขา หมู่ที่ ๖ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๗. โรงเรียนโคกสยา หมู่ที่ ๘ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๘. โรงเรียนโคกศิลา หมู่ที่ ๖ ตาบลกะลุวอ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๙. โรงเรียนบ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๑๐. โรงเรียนบ้านทาเนียบ หมู่ที่ ๖ ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๑๑. โรงเรียนนิรันดรวิทยา หมู่ที่ ๙ ตาบลบางปอ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๑๒. โรงเรียนธรรมเจริญ หมู่ที่ ๖ ตาบลโคกสะตอ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๓. โรงเรียน ตชด.การท่าฯ หมู่ที่ ๘ ตาบลโคกสะตอ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๔. โรงเรียนต้นตันหยง หมู่ที่ ๗ ตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๕. โรงเรียนอิบตีดาวิทยา หมู่ที่ ๗ ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๑๖. โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ หมู่ที่ ๒ ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๑๗. โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ หมู่ที่ ๓ ตาบลศรีบรรพต อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๑๘. โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ หมู่ที่ ๔ ตาบลซากอ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๑๙. โรงเรียนบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลกาหลง อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๒๐. โรงเรียนคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ หมู่ที่ ๔ ตาบลกาหลง อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๒๑. โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ ๔ ตาบลศรีสาคร อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๒๒. โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ หมู่ที่ ๑ ตาบลกาลิซา อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
๒๓. โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๒๔. โรงเรียนจรรยาอิสลามวิทยา หมู่ที่ ๓ ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๒๕. โรงเรียนวัดพระพุทธ หมู่ที่ ๓ ตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๒๖. โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง หมู่ที่ ๒ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
๒๗. โรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ ๔ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
๒๘.โรงเรียนบ้านไอโซร์ หมู่ที่ ๕ ตาบลช้างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
๒๙. โรงเรียน ตชด.บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ ๖ ตาบลสุคิริน อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
๓๐. โรงเรียนบ้านยาบี หมู่ที่ ๑ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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๓๑. โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๔ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๓๒. โรงเรียนบ้านไร่พญา หมู่ที่ ๓ ตาบลกะลุวอ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๓๓. โรงเรียนบ้านบางขุนทอง หมู่ที่ ๑ ตาบลบางขุนทอง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๓๔. โรงเรียนบ้านโคกงู หมู่ที่ ๓ ตาบลบางขุนทอง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๓๕. โรงเรียนบ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๓๖. โรงเรียนบ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๓๗. โรงเรียนบ้านสะปอม หมู่ที่ ๘ ตาบลไพรวัน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
และโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้ดาเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ชื่อศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบสาลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูบู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎรพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูเขาทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาหลง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันคีรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมเจริญ
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