โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
รายงานรอบ ๑๒ เดือน ปงบประมาณ ๒๕๖๒
.............................................
๑. ความเปนมา / พระราชดําริ
เนื่ อ งจากป ญ หาความยากจน และความทุ ก ยากของราษฎรในถิ่ น ทุ ร กั น ดารห า งไกลการ
คมนาคมโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไมพอเพียง และการบริโภคไมถูกตอง
ทําใหเยาวชนในพื้นที่ดังกลาว เติบโตอยางไมมีคุณภาพ รางกายออนแอดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดวยทรงพระเมตตาที่จะชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส หรืออยูในถิ่นทุรกันดารใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นวาการพัฒนาจะนําไปสูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทั้งรางกาย
สติปญญา และอารมณไดอยางเต็มศักยภาพ ทําใหเด็กเติบโตอยางคนมีคุณภาพ เปนกําลังที่จะชวยพัฒนาชุมชน
ของตนเองและประเทศชาติตอไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหวงใยในภาวะโภชนาการของเด็ ก
นักเรียน และเยาวชน ซึ่งเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต ทรงมีดําริวา “เยาวชนเหลานี้ควรจะได
บริโภคอาหารอยางถูกหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดใหมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตวขึ้นภายในโรงเรียน หรือสถานที่
ใกลเคียง เพื่อใหโรงเรียนมีรายไดจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว และนํามาเปนคาอาหารกลางวันนักเรียน
ตลอดไป” ทรงเริ่มตนจากการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และขยายผลตอไปยังโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
โดยมุงเนนใหนักเรียน ครู และผูปกครองรวมทําการเกษตรในโรงเรียนแลวนําผลผลิตที่ไดมาประกอบเปนอาหาร
กลางวั น ซึ่ งนอกจากช ว ยแก ป ญ หา การขาดแคลนอาหารกลางวัน แลว ยั งทํ าให นั ก เรี ย นได รับ ความรูด าน
โภชนาการและดานการเกษตรแผนใหมที่สามารถนําไปใชประกอบเปนอาชีพตอไป
๒. การสนองพระราชดําริฯ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ไดเขารวมดําเนินการใน ๒ กิจกรรม
ดังนี้
- กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี ไดแก การปลูกถั่วหรั่ง ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ๘๔-๑ และถั่วลิสง
ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
- กิจกรรมผลิตผักปลอดภัย ไดแก ผักกินใบ และสนับสนุนการปลูกผักยกแครสําหรับเปนแหลงเรียนรู
ของนักเรียน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ วัตถุประสงคทั่วไปของโครงการ
๓.๑.๑ เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการครบตามเกณฑ
ตลอดชวงการศึกษา

-2๓.๑.๒ เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางดานการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหารแกครู
นักเรียน และผูปกครอง
๓.๑.๓ เพื่อสรางทักษะทางดานการเกษตรใหแกนักเรียน เพื่อใชเปนแนวทางประกอบอาชีพตอไป
๓.๑.๔ เพื่อสรางแหลงพันธุดีของชุมชน
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของกรมวิชาการเกษตร
๓.๒.๑ เพื่อผลิตพื ช อาหารกลางวัน ที่มีคุณ คาทางโภชนาการใหแกนักเรีย น และครูในโรงเรีย น
ตํารวจตระเวนชายแดนบานบาโรยและ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ ใหเพียงพอตอความตองการ
๓.๒.๒ เพื่อฝกหัดใหครูและนักเรียนไดฝกปฏิบัติการดูแลรักษาพืชชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม
แกวัยของนักเรียน และสามารถนําความรูที่ไดไปปลูกในครัวเรือนของนักเรียน
๓.๒.๓ เพื่อนักเรียนไดเกิดความรักในอาชีพเกษตร ไดเรียนรูการเจริญเติบโตของพืชประกอบใน
วิชาเรียนของนักเรียนได
๓.๒.๔ เพื่อใหโรงเรียนมีรายไดจากการขายผลผลิตที่เกินความตองการของโรงเรียนแกประชาชนที่
อยูใกลเคียง และนํารายไดมาใชจายสําหรับการจัดซื้ออาหารที่จําเปนที่ไมสามารถผลิตไดในโรงเรียน เพื่อเปน
อาหารกลางวันแกนักเรียนตอไป
๔. พื้นที่เปาหมาย
๔.๑ พื้นที่เปาหมายของโครงการ
๔.๑.๑ โรงเรีย นตํ า รวจตระเวนชายแดนบ านบาโรย ตั้งอยู ที่ หมู ที่ ๑๑ ตําบลปาดั งเบซาร
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๔.๑.๒ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมหาราช๑ ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔ ตําบลเขาแดง อําเภอ
สะบายอย จังหวัดสงขลา
๕. หนวยงานรับผิดชอบ
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
๕.๑.๑ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา
๕.๒ หนวยงานวิชาการ
๕.๒.๑ หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
๕.๒.๒ หนวยงานรวมดําเนินการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘
๖. งบประมาณ

ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๗. ผลการดําเนินงาน
๗.๑ กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยี
๗.๑.๑ แปลงตนแบบ / แปลงสาธิต

-3สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุถั่ว ลิ ส ง ข าวโพดพั น ธุ ๘๔-๑ และถั่ว หรั่ งพั น ธุ ส งขลา ๑ เพื่ อ ใช
สําหรับบริโภคภายในโรงเรียน และสนับสนุนปุยหมักเติมอากาศเพื่อใชภายในโรงเรียน
๗.๒ กิจกรรม ผลิตผักปลอดภัย
๑. สนับสนุนเมล็ดพันธุผักประกอบดวย ผักบุง มะเขือ คะนา กวางตุง เพื่อเปนอาหารกลางวัน
แกนักเรียน
๒. สงมอบชั้นวางผักยกแครขนาด ๑ x ๖ เมตร ใหกับโรงเรียน ๆ ละ ๑ โรง รวมเปน ๒ โรง
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนตอไป
๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ทั้ง ๒ แหง เกิดการเรียนรูดานการผลิตพืชและมีอาหาร
กลางวันสําหรับบริโภคที่หลากหลายขึ้น
๗. ปญหา / อุปสรรค
-

-4-

ภาพกิจกรรม
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชไร และชั้นวางผักยกแคร เพื่อผลิตผักเปนอาหารกลางวันในโรงเรียน
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนหาราช ๑ อ.สะบายอย จ.สงขลา
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ภาพกิจกรรม
ติดตามผลการดําเนินงานปลูกผักของนักเรียน และสงมอบชั้นวางผักยกแคร เพื่อผลิตเปนอาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนบานบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา

