
 
 

โครงการพัฒนาการเกษตรหมูบานศิลปาชีพนิคมสรางตนเองสุคิริน  (บานเลก็ในปาใหญ)  
จังหวัดนราธิวาส 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

๑. ความเปนมา/ พระราชดําร ิ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกร และสมาชิกนิคมสราง

ตนเองสุคิริน ท่ีวัดโตะโมะ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี ๑๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗  ทรงมี
พระราชดําริ ใหดําเนินการกอตั้งหมูบานศิลปาชีพ สําหรับบุตรหลานสมาชิกนิคมฯ และกลุมศิลปาชีพท่ีมีความ
สนใจ ใหมีท่ีอยูอาศัยประกอบอาชีพมีรายไดม่ันคง โดยโครงการนี้จัดท่ีดินทํากินท่ีบานไอรปาโจ  ตําบลภูเขาทอง  
อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  จํานวน ๒๐๐ ไร  ใหเกษตรกรจํานวน ๕๐ ครอบครัวๆ ละ ๓ - ๕ ไร สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริ ใหดําเนินการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีไดรับแตละ
ครอบครัวอยางผสมผสานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. การสนองพระราชดําริ/ การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพทางการเกษตร ดําเนินการทดสอบและ

พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน โดยนําผลงานท่ีผานการวิจัยแลวไปถายทอดเทคโนโลยีในลักษณะการทดสอบ
และพัฒนาลงสูพ้ืนท่ีเปาหมาย ในรูปแบบระบบการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและเกษตรกรเปาหมาย เพ่ือใหได
รูปแบบท่ีเหมาะสมเฉพาะพ้ืนท่ี และเพ่ิมทักษะใหแกเกษตรกร  เพ่ือคุณภาพชีวิต  รายได  และเปนอาชีพท่ีม่ันคง
ตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
       - เพ่ือจัดตั้งหมูบานศิลปาชีพ จัดท่ีดินทํากินใหสมาชิกศิลปาชีพท่ียากจน เขาอยูอาศัยและประกอบ
อาชีพในโครงการฯ  ครอบครัวละ ๓  ถึง ๕ ไร 

- เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกจัดนําผลิตภัณฑศิลปาชีพตางๆ และมีความรูทักษะฝมือดานศิลปาชีพ 
- เพ่ือยกระดับรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมสมาชิกใหดีข้ึน สามารถชวยเหลือตนเองและสังคมได 
- เพ่ือพัฒนาและสงเสริมระบบการเกษตรแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ใหสมาชิกสามารถประกอบ

อาชีพการเกษตรไดอยางม่ันคง  ควบคูกับการทําศิลปาชีพ  
 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมระบบการเกษตรแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ใหสมาชิกหมูบานศิลปาชีพฯ 
สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรไดอยางม่ันคง  มีผลผลิตบริโภคในครอบครัวและจําหนายเปนรายไดเสริม 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

บานไอรปาโจ  หมูท่ี ๑  ตําบลภูเขาทอง  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
บานไอรปาโจ  หมูท่ี ๑  ตําบลภูเขาทอง  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 - กรมวิชาการเกษตร  



 
 

๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ ๒๕63  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  28,000  บาท เบิกจายไป 28,000 
บาท คิดเปนรอยละ 100 คงเหลือ  - บาท   
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 
 - อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
  ๗.๑.๑ แปลงตนแบบ / แปลงสาธิต 

ไดดําเนินงานโครงการฯ  โดยการประชุมชี้แจงและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติ 
ดูแลรักษาพืชผัก, พืชไร, ไมผล, การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก และการแปรรูปผลผลิตทาง ยังไมไดดําเนินการจัดทํา
เปนแปลงเรียนรู สาธิตการผลิตพืชผัก – พืชไร  สวนการติดตามการติดตามจัดเก็บขอมูล ใหคําแนะนํา  ไดดําเนินการ
เปนระยะอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 (๑) งานพัฒนาการปลูกพืช 
งานพัฒนาการปลูกพืชผักอนามัยสําหรับบริโภคและจําหนายเปนรายได  เกษตรกร 

ในโครงการฯ ไดมีการปลูกพืชผักในบริเวณท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํากิน ทําใหมีผลผลิตพืชผักไวบริโภคใน
ครัวเรือน และสามารถจําหนายเปนรายไดเสริม 

งานพัฒนาการปลูกไมผลเศรษฐกิจ  เกษตรกรในโครงการฯ ไดมีการปฏิบัติดูแล 
รักษาสวนไมผลตามคําแนะนํา  ไมผลท่ีปลูก ไดแก  เงาะ, มังคุด, ลองกอง ฯลฯ  ทําใหเกษตรกรในโครงการฯ มี
ผลผลิตไมผลไวบริโภคในครัวเรือน และสามารถจําหนายทําใหเกิดรายได 

งานพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนไมผล  เกษตรกรในโครงการฯ ไดมีการปลูกพืช 
แซมในสวนไมผล  ไดแก  กลวยและสับปะรด    และไดมีการปฏิบัติดูแลรักษาพืชแซมตามคําแนะนํา  ทําให 
สมาชิกในโครงการฯ มีผลผลิตกลวยและสับปะรดไวบริโภคในครัวเรือน และสามารถจําหนายทําใหเกิดรายได 

(๒) งานพัฒนาการเพาะเห็ด 
งานเพาะเห็ดเพ่ือบริโภคและจําหนายเปนรายไดเสริม  โดยไดสนับสนุนวัสดุและ 

อุปกรณบางสวนท่ีใชในการเพาะเห็ด และไดมีการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการซอมแซมโรงเรือนเพาะ
เห็ดแกเกษตรกรในโครงการฯ ทําใหเกษตรกรในโครงการฯ มีผลผลิตเห็ดไวบริโภคในครัวเรือน และสามารถ
จําหนายเปนรายไดเสริม นอกจากนั้นแลวเกษตรกรในโครงการฯ ยังมีการผลิตและจําหนายในรูปกอนเชื้อเห็ดซ่ึง
ชวยใหมีรายไดอีกทางหนึ่ง 

(๓) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการฯ  ไมแนนอน  บางชวงมีมากไม 

สามารถจําหนายไดหมดในพ้ืนท่ี แตก็มีไมมากพอท่ีจะสงไปจําหนายในพ้ืนท่ีอ่ืนหรือตางอําเภอ หรือในบางชวงท่ี
ไมมีแมคามารับซ้ือผลผลิต จากปญหาขางตนจึงไดมีการจัดตั้งกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมี



 
 
เปาหมาย คือ สงเสริมใหเกษตรกรในโครงการฯ ไดรวมกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดมีการอบรมให
ความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
แกเกษตรกรในโครงการฯ โดยมีการแปรรูปกลวยเปนกลวยอบ  แปรรูปสับปะรดเปนไวนสับปะรด  และแปรรูป
เห็ดเปนแหนมเห็ด  ไสกรอกเห็ด  และเห็ดปรุงรส 
  ๗.๑.๒ การฝกอบรม 
 การฝกอบรมหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เปาหมายเกษตรกร จํานวน 30 ราย  วันท่ี 
21/7/63 เกษตรกร 30 ราย กอนทําการทดสอบผาน 5 ราย คิดเปน 16% หลังทําการทดสอบ ผาน 26 ราย 
คิดเปน 87% เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน 71% 
๘. ผลสําเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

- เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ หรือเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ สามารถประกอบอาชีพทางการ
เกษตรไดอยางม่ันคง   

- เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ หรือเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ สามรถนําความรูท่ีไดรับไป
ปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตนเองใหดีข้ึน  
 - เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ หรือเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรูและทักษะในการผสม
ปุยเคมีใชเอง เพ่ือลดตนทุน และมีปุยเคมีใชตรงตามความตองการ 

๙. ปญหา/ อุปสรรค 

 สถานการณโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทําใหไมสามารถดําเนินการอบรมเกษตรกรได 
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานจากเหตุการณกอความไมสงบ 

- ยานพาหนะท่ีจะใชในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ปฐพีวิทยา 

                     


	โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน  (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  จังหวัดนราธิวาส

