
โครงการคลินิกเกษตรเคลือ่นที่เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร จังหวัดสตูล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล 

 
๑. ความเปนมา / พระราชดําร ิ

การใชเทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรท่ีจะ
ชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจําเปนตองมีการสรางความ
เชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ท่ีเปนแหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกรเปาหมาย 
ท่ีจะตองนําความรู วิทยาการใหม และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel) ตางๆ ท่ีสามารถ
ใหบริการตรงความตองการ และทันตอเหตุการณ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถทําใหการ
บริการทางวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังเร็วข้ึน ซ่ึงการดําเนินงานในรูปแบบนี้
จะเปนการบูรณาการนักวิชาการแตละสาขา ท้ังดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาท่ีดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมือ
อุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนท่ีเขาไปไดทุกจุดสรางแรงดึงดูดใจใหกับเกษตรกรสวนใหญใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรใหเกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหมๆ ไดเปนอยางดี 
 ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในป
พุทธศักราช ๒๕๔๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 
กราบบังคมทูลถวายแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงรับโครงการดังกลาวไวใน
พระราชานุเคราะห ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยยอไวในเครื่องหมายตราสัญลักษณ
โครงการ 

๒. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
หนวยงานกรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบและเขารวมออกใหบริการคลินิกเกษตรดานพืช รวมท้ังแจกจาย

เอกสารคําแนะนํา พันธุพืช สารสมุนไพรปองกันกําจัดแมลง และสารจุลินทรียปองกันโรคพืช แกเกษตรกรผูท่ีเขา
รับบริการฯ และมีการติดตามผล ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

       - เพ่ือใหงานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไรนา สามารถนําไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีมีศักยภาพการผลิต ชวยสนับสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีท่ีมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกร ชวยแกไขปญหาอุปสรรคใหเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 

       - เพ่ือสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ หนวยงานสงเสริมและศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกร และการแกไขปญหารวมกัน 

 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
       เพ่ือใหบริการแกเกษตรกรในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการผลิตทางการเกษตรไดอยางรวดเร็ว 

และทันตอเหตุการณ 
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๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
             พ้ืนท่ีจังหวัดสตูลตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
       พ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอทาแพ อําเภอควนโดน อําเภอมะนัง อําเภอทุงหวา อําเภอละงู และอําเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล  ซ่ึงปฏิบัติตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

       - สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมสงเสริมการเกษตร  
๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)  

       - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล กรมวิชาการเกษตร 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕๖3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 20,000 บาท  
เบิกจาย 19,968 บาท   

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล รวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ ตามแผน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีฯ ของจังหวัดสตูล  รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง  
โดยรวมออกใหบริการวิชาการดานพืชและรวมจัดนิทรรศการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖2 - กันยายน ๒๕๖3            
ซ่ึงมีเกษตรกรเขารับบริการในคลินิกพืช (คลินิกเกษตร ๐๒) ดังแสดงในตาราง  

ตารางท่ี 1 การใหบริการโครงการคลินกิเกษตรเคล่ือนท่ีฯ จังหวัดสตูล (ครั้งท่ี 1 ) 

ครั้งท่ี วัน   เดือน   ป สถานท่ีดําเนินการ 
จํานวนเกษตรกร 

 (ราย) 

๑. 
 

2 
 

3 
 

12 ธันวาคม ๒๕๖2 
 
2 กรกฏาคม 2563 
 
30 กรกฎาคม 2563 

ศาลาประชาคมท่ีวาการอําเภอควนกาหลง              
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
โรงเรียนบานตันหยงอุมาชัยพัฒนา ต.เกาะสาหราย อ.
เมืองสตูล จ.สตูล 
โรงเรียนประชานุเคราะห42 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

70 
 

119 
 

100 

    

รวมเกษตรกรเขารับบริการทั้งสิ้น         185 
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โดยทางหนวยงานไดมีการใหคําแนะนํา วิเคราะหวินิจฉัยโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช และใหความรู
เก่ียวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก พืชไร ไมผล ยางพารา และพืชอ่ืนๆ รวมท้ังแจกเอกสาร
คําแนะนํา เมล็ดพันธุพืช และตนพันธุพืช แกเกษตรกรผูท่ีมาเขารับบริการ สําหรับเกษตรกรท่ีมีปญหาตองแกไข
อยางตอเนื่อง เจาหนาท่ีจะเขาไปติดตามในพ้ืนท่ี โดยแนะนําใหปฏิบัติตามคําแนะนํา เพ่ือปองกันกําจัดโรคและ
แมลงในพืชนั้น ๆ ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีเกษตรกร เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยพัฒนาตอไป   
โดยมีเกษตรกรท่ีมาขอคําปรึกษาคลินิกพืช จํานวน 302 ราย แบงตามปญหาท่ีพบแยกเปนเรื่อง ๆ ดังนี้ 
 

ปญหาท่ีพบ จํานวน(ราย) 

โรคพืชของพริก มะเขือ โรคพืชท่ัวไป 151 

 

 

52 

 

27 

 

 

โรคมะนาว 

โรคยางพารา 

โรคทุเรียน 

การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยสารชีว
ภัณฑ แมลงศัตรูพืช 

ขอรับตนพันธุพริก โหระพา 

มอบแหนแดง 

การจัดการสวนปาลมน้ํามัน 59 

รวม 289 

๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรท่ีเขารับบริการฯ ไดรับคําแนะนําทางวิชาการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใช และพัฒนาอาชีพ
ของตนเองใหดีข้ึน 
 - การใชแหนแดงทดแทนการใชปุยเคมี และการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ปาลมน้ํามัน 
ยางพารา ขาว ไมผล โดยการนําเทคโนโลยีตามหลักวิชาการเกษตรไปปรับใชการขอรับการสนับสนุนการปลูกพืช
เสริม พืชรวม พืชแซม เสริมเพ่ิมรายไดจากการปลูกเชิงเดี่ยว 
 - การแกปญหาดินเค็มเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีติดทะเล 
 - การแกปญหาโรคแมลงศัตรู พริกมะเขือ  
 

๙. ปญหา / อุปสรรค 
- เกษตรกรท่ีมารับบริการสวนใหญไมไดเตรียมตัวอยางพืชมาดวย ทําใหขอมูลท่ีไดรับไมชัดเจนเทาท่ีควร 
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ภาพกิจกรรม การใหบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 12 ธันวาคม  ๒๕๖2 

ณ ศาลาประชาคมท่ีวาการอําเภอควนกาหลง ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จ.สตูล 
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ภาพกิจกรรม การใหบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563   

ณ โรงเรียนบานตันหยงอุมาชัยพัฒนา ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 

 

 



7 
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ภาพกิจกรรม การใหบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563   

ณ โรงเรียนประชานุเคราะห 42  อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสตูล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล 

 
๑. ความเปนมา / พระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงอนุรักษตนยางนา ตั้งแตป พ.ศ.2503 ทรงเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช ทรงดําเนินการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในป 
พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศเปน
ธนาคารพืชพรรณ โดยทรงเนนใหมีการอนุรักษพันธุกรรมพืชท่ีหายากหรือกําลังใกลสูญพันธุ เพ่ือไวเปนแหลงเชื้อ
พันธุพืชใหคงอยูตลอดไป ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุเพ่ือใหไดพันธุดียิ่งข้ึนตอไป ใน
ระหวางการดําเนินงานไดทรงติดตามผลงานท่ีไดดําเนินงานอยางละเอียดถ่ีถวน แรกเริ่มการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ไดทําอยูเพียงในหองปฏิบัติการภายในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เทานั้น กิจกรรมไมกวางขวาง ไมได
ขยายสูภายนอกตอ เม่ือมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ข้ึนจึงไดขยายออกไปตามจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศโดย
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนราชการท้ังสถาบันการศึกษาและผูวาราชการจังหวัด โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนโครงการท่ีแตกตางจากโครงการพระราชดําริอ่ืนๆ 
เนื่องจากเปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกํากับดูแลเองในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ คือกิจกรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม กิจกรรมปลูกรักษาอนุรักษและใช
ประโยชน จัดต้ังศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืช และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช เชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนตน 

๒. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ไดดําเนินการกอตั้ง เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2561 โดยท่ีดินดังกลาว

เปนท่ีดินของรัฐท่ีขออนุญาต ท่ีดินสาธารณประโยชนทุงสายเหรียง หมูท่ี 2 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล จํานวน 150 ไร ในการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล เพ่ือประโยชนในการ ศึกษา วิจัย 
และพัฒนาพืชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและปจจัยการผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช สูกลุมเปาหมาย  
ท้ังภาครัฐเอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินคาพืช รวมท้ังให
คําแนะนําเก่ียวกับดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตพืช และผลิตภัณฑพืช ตามภารกิจขอกรมนั้น   
  ดังนั้นตามท่ีมีมติมอบหมายใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ดําเนินการเสนอแผนการดําเนินงาน/
งบประมาณ ป 2562 ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือปกปกษรักษาพันธุกรรมพืช ไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมือง เพ่ืออนุรักษ ในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสตูล จํานวน 10 ไร ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ในการอนุรักษไมประจําถ่ิน 
ไมพ้ืนเมือง ในพ้ืนท่ีดังกลาวตอไป 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

       - เพ่ือเปนแหลงเรียนรูลักษณะพันธุกรรมพืชไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมือง ในศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสตูล 

       - เพ่ือเปนแหลงเรียนรูวิธีการปลูก การดูแลรักษา ไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมือง 
       - เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 
       - เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการอนุรักษไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมือง 

 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
       เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมพืชไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมือง และรักษาสภาพแวดลอมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีใหเปน

แหลงเรียนรูวิธีการปลูก การดูแลรักษา ไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมืองท่ีมีความสําคัญในพ้ืนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสตูล สามารถเปนแหลงเรียนรูในการอนุรักษปกปกษรักษาพันธุกรรมพืช ไมประจําถ่ิน ไมพ้ืนเมืองใหกับ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผูสนใจท่ัวไป ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องคกร/กลุม
ดานการเกษตร และสามารถนําความรูท่ีไดรับ นําไปใชประโยชนและประยุกตในพ้ืนท่ีอ่ืนตอไป 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
             ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล หมู 2 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
      ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล หมู 2 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

       - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล  
๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)  

       - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล กรมวิชาการเกษตร 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕๖3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 40,000 บาท  
เบิกจายไปแลว 40,000 บาท   

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ไดกําหนดแนวกันไฟ และกําหนดเสนทางศึกษาธรรมชาต ิ
และทําการสํารวจไมพ้ืนเมืองจํานวนระยะ 700 เมตร จากเปาหมาย 100 เมตร 

๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - กําหนดจุดพิกัด  
 - กําหนดเสนทางผาศูนยกลาง 50 เซนติเมตร 
 - สํารวจพันธุพืชในพ้ืนท่ี และติดปาย ระยะ 700 เมตร 
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๙. ปญหา / อุปสรรค 

-  

ภาพกิจกรรม    
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โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน      
บานสานแดง และยูงทองรัชประชาสรรค จังหวัดสตูล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล 

 
๑. ความเปนมา / พระราชดําริ 

เนื่องจากปญหาความยากจน และความทุกขยากของราษฎร ในถ่ินทุรกันดารหางไกลการคมนาคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจาการผลิตท่ีไมเพียงพอ และการบริโภคไมถูกตอง ทําใหเยาวชน
ในพ้ืนท่ีดังกลาว เติบโตอยางไมมีคุณภาพ รางกายออนแอดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนโดยไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนในทองถ่ิน
ทุรกันดาร ทรงพบวาปญหาความยากจนและทุกขยากของราษฎร ในพ้ืนท่ีหางไกลมักขาดแคลนอาหารจากการ
ผลิตท่ีไมเพียงพอตอการบริโภค ทําใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีดังกลาว มีรางกายออนแอ นําไปสูการพัฒนา
สติปญญา ไมเต็มศักยภาพ จึงไดทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันข้ึนในโรงเรียนสังกัด ตชด. และขยาย
ผลไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมท่ีทรงเนน คือ ใหเด็กนักเรียน ครู และผูปกครองรวมกันทําการเกษตรใน
โรงเรียน และนําผลผลิตท่ีไดมาประกอบเปนอาหารกลางวัน ซ่ึงนอกจากชวยแกไขปญหาการขาดแคลนอาหาร
กลางวันแลว ยังทําใหเด็กนักเรียนไดรับความรูทักษะดานโภชนาการและการเกษตรแผนใหมท่ีสามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพ และขยายผลกิจกรรมท่ีดําเนินการในโรงเรียนสูชุมชน และครัวเรือนของนักเรียนในโรงเรียน 
ตชด. ตอไป 

๒. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
ตามท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานสานแดง หมูท่ี 11 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง    

และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค หมูท่ี 4 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ไดมีหนังสือขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 เนื่องดวยทางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานสานแดงและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค ไดดําเนินการโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันใหกับนักเรียนนําผลผลิตท่ีไดมาประกอบอาหารเพ่ิมผลผลิตใหดีข้ึนเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
จึงใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสนับสนุนเมล็ดพันธุและแนะนําวิธีการปลูกพืชอาหาร 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

       - เพ่ือถายทอดความรู การผลิตพืชผักอาหารกลางวัน ในโรงเรียน ตชด. จังหวัดสตูล 
       - เพ่ือขยายผลแปลงผักสูครัวเรือน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุผักสูครัวเรือนของนักเรียนใน

โรงเรียน ตชด. 
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
       เพ่ือถายทอดความรูใหครูและนักเรียนไดปฏิบัติการดูแลรักษาพืชชนิดตางๆ ผลิตพืชผักอาหารกลาง

วันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการใหแกนักเรียน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายเดน และขยายผลผลิตแปลงผักไปสู
ครัวเรือนใหโรงเรียนมีรายไดจาการขายผลผลิตท่ีเกินความตองการของโรงเรียนแกประชาชนท่ีอยูใกลเคียงนักเรียน
ไดรับความรูในการผลิตพืชผักอาหารกลางวัน ในโรงเรียน ตชด. มีการขยายผลแปลงผักสูครัวเรือนของนักเรียนใน
โรงเรียนตชด. และเครือขายผูปกครองของโรงเรียน โรงเรียนเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรู ใหกับเกษตรกร
ในชุมชน และเครือขายผูปกครอง 
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๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
             - โรงเรียน ตชด.บานสานแดง หมูท่ี 11 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง 

      - โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค หมูท่ี 4 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง 
๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
      - โรงเรียน ตชด.บานสานแดง หมูท่ี 11 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง 
      - โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค หมูท่ี 4 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง 

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรบัผิดชอบหลักของโครงการ 

       - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล  
๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)  

       - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล กรมวิชาการเกษตร 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕๖3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 28,000 บาท 
เบิกจายไปแลว 28,000 บาท     

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

- สนับสนุนปจจัยการผลิตปุยเคมี จํานวน 1 กระสอบ และมอบชีวภัณฑแหนแดงใหกับโรงเรียน 
ตชด.บานสานแดง และโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค       

8. ปญหา / อุปสรรค 
-   
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ภาพกิจกรรม 

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค       
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ภาพกิจกรรม  

สรางบอ แหนแดงตนแบบใหโรงเรียนบานสานแดง 
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ภาพกิจกรรม 

สรางบอ แหนแดงตนแบบใหโรงเรียนตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค       
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คณะผูจัดทํา 

นายชนินทร ศิริขันตยกุล ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล 

นายฤทธิรงค      ศรีสุข  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

นางสาวอาภา สุขการัก  เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

นายทรงธรรม  บุญยะวันตัง เจาหนาท่ีการเกษตร ส4 

นางอาอีฉะ        ละใบจิ  นักวิชาการเกษตร 

นายจาตุรนต แกวสุข  นักวิชาการเกษตร 

นางสาวถาวรีย แซยอง  เจาพนักงานธุรการ 

  


