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ประเด็นการนิเทศ 
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1. ขยายผลโครงการพระราชด าริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสาน ศาสตร์พระราชา 
1.1 ส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

1.1.1 การขยายผลโครงการศูนย์ศึกษา 
- พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกร 
- จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นแปลง
ต้นแบบ   
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การ
อารักขาพืชเกษตรกรต้นแบบ  
- สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร   
- ติดตามให้ค าแนะน า 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (covid-19) ท าให้
แผนปฏิบัติงานล่าช้าไปจากเดิม  

จัดท าโครงการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกรแปลง
ต้นแบบ และแปลงขยายผลท่ี
เป็นเป้าหมาย 

เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
น่า (covid-19) ท าให้การ
ด าเนินงานของแผนล่าช้า 
ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ขอให้ปรับเปล่ียนขั้นตอน 
เน้นการบูรณาการให้มาก
ขึ้น เช่น บูรณาการคนจาก
หน่วยงานภาคี สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต กรณีท่ีไม่มี
งบประมาณสนับสนุน 

 1.1.2 ขยายผลโครงการพระราชด าริ (ไข่แดง) 
อ าเภอละ 1 จุด 

  

 1.1.3 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 
- เกษตรกรให้ความสนใจด้านรับแจกต้นไม้ 
พันธุ์ไม้ ปุ๋ยหมัก และท าหมันสุนัข และแมว 
- เกษตรกรสนใจเข้ามาใช้บริการทางการเกษตร
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อน าความรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ท่ีหน่วยงานต่างๆ น ามาใช้ปรับใช้ หรือทดลอง
ใช้ในพื้นท่ีของตนเอง 
 
 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้แผนการ
ด าเนินงานต้องเล่ือนออกไป 
วิธีการแก้ไข - น างบประมาณในไตรมาส
ท่ี 3 น าไปจัดรวมในไตรมาสท่ี 4 ซึ่งเป็น 
คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 น าแผนการจัดงานเข้า
หารือในการประชุม
คณะกรรมการจัดงานฯ ใน
กรณี ผังการจัดงาน 
แผนการจัดระเบียบเข้ารับ
บริการ การเว้นระยะ มี
เจลแอลกอร์ฮอล์ล้างมือ
ให้บริการ เก็บช่ือ-
นามสกุล เบอร์ติดต่อของผู้
เข้ารับบริการ 
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 1.1.4 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
- จัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน  
- อบรมครู นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียน 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ 
 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญ
กับการขับเคล่ือนงาน พร้อมท้ัง
สนับสนุนงบประมาณ ท าให้การ
ด าเนินงานในโรงเรียนมีการขับ
เคล่ือนท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม 

 

 1.1.5  โครงการพัฒนาพืน้ท่ีว่างเปล่าโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า    
- เตรียมความพร้อมของแปลงสาธิตการเกษตร และ
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข 79  

 จังหวัดนครนายกเตรียมความ
พร้อมในการรับสเด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จด านาในวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2563  

ขอให้จังหวัดเตรียมความ
พร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
สสก. 3 รย พร้อมท่ีจะ
สนับสนุน 

 1.1.6 โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
- พัฒนาและปรับปรุงแปลงให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ  
ศึกษาเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพไม้ผล การปลูก
พืชสมุนไพร การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและ
ไฮโดรโปนิกส์ การปลูกพืชผักในโรงเรือน 

   

 1.1.7 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี 
- เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความสนใจเรื่องการ
ลดต้นทุนการผลิตในการท าสวนผลไม้ โดยการผลิตใช้
เองแทนการซื้อท่ีมีราคาแพง 

- การอบรมอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของเกษตรกร 
วิธีการแก้ไข 
- ขยับช่วงเวลาอบรมหลบช่วง
เก็บเกี่ยวของเกษตรกร 
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 1.1.8 โครงการพัฒนาพื้นท่ีเข่ือนขุนด่านปราการ
ชล 
- จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
ศึกษาดูงานแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานใน
พื้นท่ีโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   
- คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ อ าเภอละ  5  ราย 
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในแต่ละพืน้ท่ี 

   

 1.1.9 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 
สร้างเกษตรกรต้นแบบการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับช้าง
อย่างสมดุล  
- อบรมให้ความรู้การท าการเกษตรตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกร (สมุนไพร) 
- สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริม
การเกษตร (หนุมานประสานกาย/ฟ้าทะลายโจร) 
- สนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริม
การเกษตรต้นแบบ (ขมิ้นชัน) 
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (ไก่ฝอย) 
 
 
 
 

1. พืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับ
ความเสียหายจากช้างป่า แก้ไขโดยการ
ปลูกพืชท่ีไม่เป็นอาหารของช้าง 
2. ขาดแคลนแหล่งน้ าในการท ากิจกรรม
ด้านการเกษตร แก้ไขโดยการประสาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน
พัฒนาท่ีดินจังหวัด เพื่อสนับสนุนบ่อ
ส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

มีการติดตาม เย่ียมเยียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ฝากขับเคล่ือน บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อให้โครงการส าเร็จ 
รวมท้ังออกเยี่ยมเยียนอย่าง
ต่อเนื่อง และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
- ติดตามการเปล่ียนแปลง
ของเกษตรกร เปรียบเทียบ
ผล ก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 
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 1.1.10 โครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร โดยรอบโรงเรียนพัฒนา
ชุมชน (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สิงค์โปรแอร์ไลน์สฯ) ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ ขยายผลองค์ความรู้ จากทาง
โรงเรียน ในเรื่องการแปรรูปถนอมอาหาร 
การผลิตพืชผักสมุนไพร โดยสามารถน าไป
ปรับใช้ในการด ารงชีวิต สามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือนได้ 

ปัญหา : กิจกรรมของกลุ่มขาดความ
ต่อเนื่อง  
วิธีการแก้ไข : โดยให้เจ้าหน้าท่ีติดตาม 
เย่ียมเยียนอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนเป็นรายบุคคล หรือ
กลุ่มย่อย เพื่อเป็นตัวอย่างให้
สมาชิกปฏิบัติตาม 

 

 1.1.11 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าในพื้นท่ีรอยต่อ 5 จังหวัด  
- สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร โดยใช้
การตลาดน าการผลิตพืชสมุนไพร หนุมาน
ประสานกาย 

ปัญหา - ต้นพันธุ์ราคาสูง 
วิธีการแก้ไข - ให้เกษตรกรท าแปลง
ขยายพันธุ์เอง 

- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ
การให้น้ า 

 

 1.1.12 โครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พืชในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

- อบรมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
ใน รร.ตชด. 
- สนับสนุนวัสดุส าหรับจัดท าแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

 กิจกรรม สนับสนุนวัสดุส าหรับ
จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ยังไม่
ด าเนินการ 

 

1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงสืบสานศาสตร์
พระราชา 
 

1.2.1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลสู่การปฏิบัติ  
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯได้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและปรับ 

  ขอให้จังหวัดประสานแจ้ง
ความต้องการพันธุ์ไม้   
สสก. 3 รย. รับหน้าท่ี
ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการ 



- 5 - 
 

ประเด็นการนิเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์/ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค 
วิธีการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีมนิเทศ 

 ใช้ในพื้นท่ีท าการเกษตรของตนเอง ท าให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 - เกษตรกรสามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจได้ 
- เกษตรกรต้นแบบ มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
- แปลงเรียนรู้ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลสู่การปฏิบัติ ได้รับการพัฒนา  
สามารถเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนได้ 
 

  ในการจัดหาพันธุ์กล้าไม้ 

 1.2.2 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จุดเรียนรู้ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
- พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม 6 ด้าน  
- พัฒนาจุดเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบพัฒนาจุด
เรียนรู้ต้นแบบ ด้านการปลูกผักและสมุนไพร
ในครัวเรือน เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร 
- ขยายผลจุดเรียนรู้สู่ครัวเรือนสมาชิกและ
ชุมชน 
 
 
 

พื้นท่ีไม่เหมาะสมกับการด าเนินการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ จึงมี
การปรับวิธีการส่งเสริมเป็นการส่งเสริม
ในรูปแบบเกษตรผสมผสานและเกษตร
อินทรีย์ ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
- ปัญหาสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไม่มีการ
เรียนการสอน 

ไม่มีพื้นท่ีนาส าหรับปลูกข้าว จัดหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
กับพื้นท่ี เช่น ข้าวไร่ 
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1.3 ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
 

1.3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และศึกษาดูงาน  
- เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม และศึกษาดู
งาน มีแรงจูงใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 
- ติดตามประเมินแปลงเบ้ืองต้น  
 

ปัญหาอุปสรรค : จากการลงติดตามและ
ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมในการ
สร้างแนวกันชนท่ีถูกต้องตามหลักการ
ของเกษตรอินทรีย์  
วิธีการแก้ไข : แนะน าให้เกษตรกรปลูก
พืชกันชนท่ีเหมาะสมและท าความเข้าใจ
ว่าการขอรับรองเกษตรอินทรีย์ต้องใช้
เวลาพอสมควร ซึ่งอาจต้องเข้าสู่ระยะ
ปรับเปล่ียนก่อน 

 วิเคราะห์พื้นท่ีของเกษตรกร
และเลือกแนวกันชนท่ี
เกษตรกรชอบปลูก หรือ
แนวกันชนท่ีปลูกแล้วเกิด
มูลค่า 

 1.3.2 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นท่ีเกษตร  
- ให้ความรู้เกษตรกร ลดการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร โดยเกษตรกรน าวัสดุเศษเหลือ 
มาใช้ 2 รูปแบบ คือ ใช้ส าหรับปรับปรุงดิน 
และใช้เป็นพลังงานทางเลือก 
- เกษตรกรเห็นคุณประโยชน์ของตอซังข้าว 
ท าเป็นฟางอัดก้อน และเกิดกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรปลอดเผา 
- มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
- จัดกิจกรรมจัดท าแปลงสาธิต อ าเภอละ 1 
จุดจุดละ 10 ไร่ 
 

ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรนิยมเผาวัสดุ
ทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว เช่น 
สับปะรด มันส าปะหลัง เนื่องจากลงทุน
น้อย และรวดเร็ว แต่ดินเส่ือมสภาพ 
และเกิดปัญหามลภาวะ 
แนวทางแก้ไข : 
1. สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นถึง
คุณประโยชน์ของเศษวัสดุในการท า
เกษตร  
2. มีแปลงต้นแบบในการไถกลบเศษวัสดุ 
เพื่อให้เกษตรกรเห็นความแตกต่าง 
ระหว่างการเผา และการไถกลบ ซึ่งดินมี
ความอุดมสมบูรณ์มากกว่า ผลผลิต
สูงขึ้น ต้นทุนต่ าลง 

 - ฝากผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล 
มูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการลด
การเผาเพื่อให้เป็นข้อมูลใน
การส่งเสริมการเกษตร 
- ท าแผนการบริหารจัดการ
เครื่องจักร เช่น อัตรา
ค่าบริการเพื่อการซ่อมบ ารุง 
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  3. น ามาใช้เป็นพลังงานทางเลือก เช่น ผลิต
ถ่านไบโอชาร์  
 
ปัญหา : ไม่มีเครื่องฟางอัดก้อน 
วิธีการแก้ไข : ขอรับการสนับสนุนจากงบ
พัฒนาจังหวัด 
ปัญหา : งบประมาณไม่ครอบคลุมพื้นท่ี 
วิธีการแก้ไข :  
1. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นช่วยในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
2. ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการจัดกิจกรรม
ต่างๆของหน่วยงานในพื้นท่ี 
 
ปัญหา : เทคโนโลยีด้านการไถไม่มี
เครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถไถกลบ
ฟางและตอซังข้าวได้ฟางข้าวล าต้นยาว
เหนียวและแข็ง ไม่มีน้ า หรือแหล่งน้ าใน
พื้นท่ี 
วิธีการแกไ้ข : ใช้เทคโนโลยีด้านการย่อย
สลายตอซังข้าวก่อนไถ 

  

 


