
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ปงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร 

 
1. โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ จํานวน ๕ โครงการ ไดแก 

1.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ  
1.1.1 ความเปนมา 

     เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของโครงการฟารมตัวอยางดั่งเดิมเปนท่ีราบลุมสลับเนินเขาสูง ติดกับแมน้ํา
สายบุรี มีลักษณะเปนทุงหญาสลับกับไมยืนตน โดยมีผูใหญบาน นายสะรี มะดีเยาะ ซ่ึงอยากใหประชากรมี
รายไดท่ีดีข้ึน จึงไดปรึกษา พันเอก อรรถพร โบสุวรรณ จากนั้นทานไดเดินทางไปตรวจพ้ืนท่ี สาธารณะ
ประโยชน บานสะแนะ ม.1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส วาเหมาะสมท่ีจะเปนฟารมตัวอยาง และได
ประสานเปนข้ันตอนตอไป 

เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2547 รองสมุหราชองครักษ  พล.อ. ณ พล บุญทับ พรอมดวย          
คุณ สหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษและคณะ ไดเดินทางไปตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ี 300 ไร เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2547 คุณ สหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝาย
กิจกรรมพิเศษ พรอมดวยคณะแมทัพภาค 4 พลโท พิศาล รัตนวงคีรี และเจาหนาท่ีไดเดินทางไปตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน บานสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ขนาดพ้ืนท่ี 300 ไร และขอให
หนวยงานทหารพัฒนาชวยดําเนินการปรับพ้ืนท่ีจัดทําฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ประมาณ 120 ไร 
เพ่ือใหสามารถปลูกพืชตางๆได 

 
1.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานโคกบาฆาบือซา 

1.2.1 ความเปนมา  

           สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีความเปนหวงเปนใยในชีวิต และความ 

เปนอยูของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเกษตรกรผูยากไร ซ่ึงขาดความรูความเขาใจใน

การทําการเกษตรและวางงาน จึงมีพระราชดําริกับผูชวยเลขาธิการสํานักพระราชวัง ใหประสานงานกับทาง

จังหวัดนราธิวาส จัดหาท่ีดินประมาณ 200 ไร เพ่ือจัดทําฟารมตัวอยางในลักษณะเดียวกับฟารมตัวอยางตาม

พระราชดําริ ท่ีมีพระราชดําริใหจัดทําข้ึนท่ีบานแมตุงติง อําเภอสะเมิง และบานขุนแตะ อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจัดทําเพ่ือฝกอาชีพดานการเกษตรแกชาวเขาเผากระเหรี่ยง และประสบผลสําเร็จในการ

ดําเนินงานดียิ่ง 

จังหวัดนราธิวาสและศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได

ประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ ขอใชพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนโคกบาฆาบือซา บานจาเราะสโตร 

หมูท่ี 5 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือจัดทําท่ีฝกและสาธิตการพัฒนาการเกษตรในทุกๆ 

ดานแกเกษตรกรตอไป ในพ้ืนท่ี 219 ไร 2 งาน และเม่ือป 2545 ไดทําการขยายพ้ืนท่ีฟารมฯ เพ่ิมเติมอีก 

จํานวน 100 ไร ปจจุบันมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมด 319 ไร  2 งาน 

 

 

 

 



1.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานรอตันบาตู 
1.3.1 ความเปนมา  

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนียกับ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ  

องคมนตรี และพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2557 ณ พระตําหนัก

ทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ใหดําเนินการชวยเหลือครอบครัวเจาหนาท่ี และประชาชนท่ีประสบ

เคราะหกรรมจากการกระทําของผูกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส) โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 20 ลานบาท เพ่ือจัดซ้ือท่ีดินในการจัดตั้ง

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยาง ท่ีบานรอตันบาตู หมูท่ี 7 ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ี 332 ไร 

 
1.4 โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานปาไผ 

1.4.1 ความเปนมา  

ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยราษฎรผูบริสุทธิ์ที่ประสบเหตุการณกอ
ความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตําบลตันหยงลิมอ  อําเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังกรณีทารุณกรรมและการสังหารชีวิตนาวิก
โยธิน 2 นาย  ณ บานตันหยงลิมอ เมื่อปลายเดือนกันยายน 2548 ที่ผานมา ปจจุบันราษฎรผูบริสุทธิ์ใน
หมูบ านลาลู  บานทุ งขมิ ้น  บานลูกเขา บานปาไผ และบานจุฬาภรณ 5 อําเภอระแงะ ตางมีความ
หวาดกลัวภัยอันตราย  ไมกลาเดินทาง ออกนอกหมูบานเพื่อประกอบอาชีพทําสวนยางและเก็บผลไม  
นอกจากนั้นผูกอการรายยังไดใชอาวุธ สงครามมาทําการยิงขมขูราษฎรรอบๆ ที่ตั้งหมูบาน จนเปนสาเหตุ
ใหราษฎรผูบริสุทธิ์อพยพยายถิ่นฐานออกนอกหมูบาน ทิ้งพื้นที่ทํากินและบานเรือนใหรกรางวางเปลา 
ผูกอการรายไดบุกเขามาเผาบานของราษฎรได รับความเสียหาย ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนียใหกรมราชองครักษ ทําการสํารวจพื้นที่ซึ่ง
เปนท่ีดินสาธารณะ เพ่ือนํามาจัดทําฟารมตัวอยางใหราษฎรใชเปนสถานท่ีประกอบอาชีพทําการเกษตรเปน
สวนรวม  โดยมีเจาหนาที่เขาไปใหความคุมครอง ดูแลความปลอดภัย และใหความรูทางดานการเกษตร 
ปศุสัตว และการประมง อยางถูกหลักวิชาการ คณะทํางานกองงานในพระองคไดทําการสํารวจพื้นที่แลว
พบวา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มีพ้ืนท่ีดินวางเปลาอยูแปลงหนึ่งที่ยังไมไดใชประโยชนท่ีดิน
ดังกลาวอยูใกลโรงเรียนบานปาไผ หมูที่ 5 ตําบลตันหยงลิมอ พ้ืนท่ีประมาณ  200 ไร สามารถนํามาจัดทํา
โครงการดังกลาวได และสอดคลองกับการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสในอนาคต 

 

1.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานเจาะเกาะ 
1.5.1 ความเปนมา  

           ราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ถูกคุกคามจากกลุมผูกอความไมสงบ 

บีบบังคับใหอพยพออกนอกพ้ืนท่ี  ดวยการวางระเบิด  ทําลายทรัพยสิน  และลอบทํารายประชาชน  

โดยเฉพาะราษฎรไทยพุทธจะถูกขมขูคุกคามเปนรายวัน ดวยการสงจดหมายขมขูใหขายทรัพยสินในราคาถูก

และอพยพออก ไปนอกพ้ืนท่ี  มิฉะนั้นจะไมไดรับความปลอดภัย   พระสงฆท่ีวัดเจาะไอรองก็ถูกขมขูคุกคาม

ไมกลาออกไปบิณฑบาต  และอพยพยายหนีไปอยู ท่ีวัดอ่ืนจนเหลือพระเพียงรูปเดียวสมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถทรงทราบสถานการณความเดือนรอนของราษฎรและพระสงฆดังกลาว  จึงทรงพระกรุณา



โปรดเกลาฯ  ใหจัดพระสงฆไปจําพรรษาเพ่ิมเติมจนครบ 5 รูป เพ่ือเปนขวัญกําลังใจของราษฎรและมีพระ

ราชเสาวนียใหพลเอกณพล  บุญทับ รองสมุราชองครักษ, นายสหัส  บูญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการ

พระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ  จัดทําแผนงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยาง 

ชวยเหลือราษฎรพ้ืนท่ีอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส โดยดวน ในพ้ืนท่ี 151 ไร 2 งาน 

 

2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
       หนวยงานกรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานรวมดําเนินการ รับผิดชอบงานดานพืชและเห็ด 
สนับสนุนการวิจัยพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโครงการฯ จัดหาพันธุพืชมาสนับสนุนเพ่ือวางแผนการผลิตและ
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  และใหคําปรึกษา แนะนํา การปลูกพืชและการเพาะเห็ด   

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

3.1.1 เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 3.1.2 เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 
 3.1.3 เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 

3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดาน

การผลิตพืช รวมถึงการเพาะเห็ด และขยายผลความสําเร็จไปสูเกษตรกร 
 

4 พ้ืนท่ีเปาหมาย 
4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 4.1.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ ม.1 ต.เรียง อ.รือเสาะ          
          จ.นราธิวาส  

4.1.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานโคกบาฆาบือซา บานจาเราะสโตร          

       หมูท่ี 5  ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

4.1.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานรอตันบาตู หมูท่ี  

       7 ตําบลกะลุวอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

4.1.4 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานปาไผ หมูท่ี 5  ตําบลตันหยงลิมอ       

       อําเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 

4.1.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานเจาะเกาะ หมูท่ี  

       1 ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอรอง  จังหวัดนราธิวาส   

 

     4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

      - กิจกรรมการผลิตพืชภายในแปลงสาธิตของฟารมตัวอยางฯ  พ้ืนท่ี 1 ไร 
5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ   สํานักพระราชวัง 
5.2 หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

5.2.1 หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 



5.2.2 หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 
1. สนง.ประมงอําเภอรือเสาะ 
2. สนง.ปศุสัตวอําเภอรือเสาะ 
3. สนง.เกษตรอําเภอรือเสาะ 
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 

6 งบประมาณ 
6.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ  
      งบปกติกรมวิชาการเกษตร  50,000 บาท 
6.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานโคกบาฆาบือซา 
      งบปกติกรมวิชาการเกษตร  40,000 บาท 
6.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานรอตันบาตู 

           งบปกติกรมวิชาการเกษตร  50,000 บาท 

6.4 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานปาไผ 
      งบปกติกรมวิชาการเกษตร  50,000 บาท 
6.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานเจาะเกาะ 

           งบปกติกรมวิชาการเกษตร  40,000 บาท 

 

7 ผลการดําเนินงาน 
7.1 กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

     7.1.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ  จัดฝกอบรม
เกษตรกรหลักสูตร การใชปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช จํานวน 20 ราย มีเกษตรกรเขา
รวมการฝกอบรม จํานวน 20 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 
เปอรเซ็นต จํานวน 20 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

7.1.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โคกบาฆาบือซา จัดฝกอบรม 
เกษตรกรหลักสูตร การใชปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช จํานวน 10 ราย มีเกษตรกรเขา
รวมการฝกอบรม จํานวน 10 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 
เปอรเซ็นต จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

7.1.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานรอตัน 
บาตู จัดฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การใชปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช จํานวน 10 ราย 
มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน 10 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการ
ฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นต จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

7.1.4 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานปาไผ 
 จัดฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การใชปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช จํานวน 10 ราย มี
เกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน 10 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรม
ตั้งแต 70 เปอรเซ็นต จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

7.1.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานเจาะ 
เกาะ จัดฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การใชปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช จํานวน 10 
ราย มีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรม จํานวน 10 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการ
ฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นต จํานวน 9 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 



 
7.2 กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ   
           ดําเนินการสนับสนุนปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรไดแก ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต

ปุยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซา แหนแดง และไสเดือนฝอย พรอมเมล็ดพันธุผัก ไดแก ผักคะนา  ผักกวางตุง  
ผักสลัด ผักบุง พริก บวบ ถ่ัวฝกยาว มะเขือเปราะ ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน และ เชื้อเห็ด ใหกับฟารม
ฯ ดังตัวอยางภาพกิจกรรมของแตละฟารมฯ    
 

 
ภาพตัวอยางโครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ 

    
 
 
 
 
 

ฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานโคกบาฆาบือซา 

   
 

 
 

 
 



หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานรอตันบาตู 

   
 
 
 
 
 
 

ฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานปาไผ 

   
 



หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานเจาะเกาะ 
 

   
 
 

8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 กิจกรรมแปลงสาธิตเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในฟารมตัวอยางฯ ไดรับความรูดานการใชปุยชีวภาพของ

กรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการลดตนทุนในการผลิตพืช มีรายไดท่ี

ม่ันคง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนไดอยางยั่งยืนตอไป   

  



ภาพกิจกรรมการจัดฝกอบรม   
 

กิจกรรมอบรมถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร 

หลักสูตร การใชปุยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตพืช 

 

             

          

           

               


