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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

1. รหัสโครงการ 0 2 3 . 0 2 . - / 3 . 1 1 / 2 5 6 2 

 

2. ชื่อโครงการ  

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ smart farm 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 อาจารย์ ดร. นราธิษณ์ หมวกรอง  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชในโรงเรือน  

4.2 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักศึกษาและเกษตรกร 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 

5.1 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักศึกษาและผู้สนใจ 
 5.2 สามารถมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 

 ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ผลผลิตเมล่อน  กิโลกรัมต่อเดือน 300 

2. มะเขือเทศ กิโลกรัมต่อเดือน 50 

3. ผักสลัด กิโลกรัมต่อเดือน 100 

 
6. เป้าหมายของโครงการ 

6.1 ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา จ านวน 50 คน 

 6.2 สามารถวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือนอย่างเป็นระบบ มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 

7. สถานที่ด าเนินโครงการ 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตศูนย์ราชการ ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

 งบประมาณท่ีได้รับอยู่ในผลผลิตโครงการเฉพาะกิจฯ 
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9. ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการ 

9.1 พัฒนาและวางแผนการผลิตพืชผลสู่ตลาด  
9.2 จัดการอบรมเกษตรกรและผู้สนใจ 

10. งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 

    10.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   156,000 บาท 

   10.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง   156,000 บาท 

11. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  

12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

   12.1 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ บรรลุ/ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชในโรงเรือน  

 

-ได้ออกแบบระบบการให้น้ าแก่พืชแบบ smart fertigation 
ที่แม่นย า 

12.2 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักศึกษาและเกษตรกร 

 

- ท าแปลงสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือนจ านวน 6 โรงเรือน
ขนาด 6 x 30 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากฟาร์มตัวอย่างโคกโก 
อ. สุไหงปาดี เข้ามารับการอบรมเรื่อง Smart farm จ านวน 
30 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จ านวน 20 คน 

             

12.2 เป้าหมาย 

กิจกรรม 
แผนการ

ด าเนินการ 
เวลาด าเนินการจริง ลักษณะการด าเนินการ 

ติดตั้งระบบ
ควบคุมน้ าและปุ๋ย 

กรกฎาคม 62 กันยายน 62 ติดตั้งระบบการควบคุมการให้น้ าและปุ๋ยแบบ
อัตโนมัติจ านวน 1 ชุด  

ปรับพื้นที่ใน
โรงเรือนส าหรับ
ปลูกพืช 

ตุลาคม 62 ตุลาคม 62 ปรับพื้นที่ภายในโรงเรือนให้เสมอ ส าหรับการปลูก 

การเพาะต้นกล้า
พืช 

ตุลาคม 62 ตุลาคม 62 ท าการเพาะกล้าพืช อาทิ เมล่อน และมะเขือเทศ
เชอร์รี่ ในถาดหลุมก่อนการย้ายปลูกลงในโรงเรือน 
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กิจกรรม 
แผนการ

ด าเนินการ 
เวลาด าเนินการจริง ลักษณะการด าเนินการ 

การดูแลรักษาและ
เก็บเก่ียว 

กันยายน 62 กันยายน 62 การจัดเถา ตัดแต่งก่ิง ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ 
ตลอดถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อถึงก าหนด 

การอบรม กันยายน 62 กันยายน 62 ท าการอบรมให้ฟาร์มตัวอย่างโคกโก อ. สุไหงปาดี 
เรื่อง Smart farm จ านวน 30 คน และนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์จ านวน 20 คน 

 

13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. ขาดแรงงานในการปรับพ้ืนที่ และปลูก 1. ให้นักศึกษาคนที่สนใจเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้ 
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14. รูปภาพการด าเนินโครงการ 

 

 

ภาพที่ 1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ าและปุ๋ยส าหรับการปลูกพืชแบบ smart farm 
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ภาพที่ 2 ท าแปลงสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือนส าหรับการอบรมเกษตรกรและนักศึกษา 
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ภาพที่ 3 ผลผลิตพืชผักจากโรงเรือนสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน 
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ภาพที่ 4 เกษตรกรและนักศึกษาและนักเรียนเข้ารับการอบรมการปลูกพืชในโรงเรือน 
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15. ข้อเสนอแนะต่างๆ   

 ควรมีลูกจ้างประจ าฟาร์มเพ่ิมส าหรับการผลิตพืชผักที่ต่อเนื่องและการดูแลระบบ 
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ภาคผนวก 
















