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1. ความเป็นมา 
 โอกาสพิเศษท่ีกรมวิชาการเกษตร ครบรอม 36 ปี แห่งการสถาปนาในปี 2552 นายสมชาย  ชาญ
ณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหม่ข้ึนท่ัวประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพร่ผลงานสู่ประชาชน นายไพโรจน์  
สุวรรณจินดา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 ได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพัทลุง จัดทําศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่พัทลุง เพ่ือเป็นตัวแทนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคใต้ตอนล่าง 
2. วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 
 2.1 เพ่ือเผยแพร่หลักการเกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ 
 2.2 เพ่ือเป็นศูนย์ต้นแบบท่ีนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ในการผลิต 
 2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญา และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 
 โดยเป้าหมายการดําเนินงานในปี 2554 คือ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ 200 คน 
3. ข้อมูลสภาพพื้นท่ี 

3.1 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กรมวิชาการเกษตร หมู่ท่ี 6 ตําบล
ลําปํา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 15 กิโลเมตร 



 
ภาพ แผนท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ 

3.2 พ้ืนท่ีเป้าหมาย จํานวน 45 ไร ่
3.3 สภาพพ้ืนท่ี  

 แหล่งน้ํา ใช้น้ําฝนและแหล่งน้ําทะเลสาบ ปัญหาจากลักษณะการตกของฝน คือ ความเสี่ยงการเกิดน้ํา
ท่วมในช่วงเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม 

 

   
ภาพ พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 

 
สภาพพ้ืนท่ี เป็นท่ีลุ่มติดกับทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีบุกเบิกใหม่ ประมาณ 3 ปี ปกคลุมด้วยป่าไม้กระถิน

ณรงค์ ท่ีตั้งแปลงติดถนนทางหลวงชนบท สายลําปํา - บ้านชายทะเล 
   ลักษณะดิน ดินร่วน – เหนียวปนทรายแป้ง ปัญหาท่ัวไปของดิน เม่ือยกร่องปลูกพืช คือ เม่ือให้น้ําหน้า
ดินจะไม่จับตัว และจะละลายเป็นทรายแป้ง แก้ไขด้วยการปลูกแฝกกันพังทลายของดิน ใส่ปุ๋ยคอก มูลไก่ผสม
แกลบ และปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือบํารุงดิน 
4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร 
5. งบประมาณปี 2554 
 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
6. การจัดการพื้นท่ีศูนย์เรียนรู ้
 หลักการจัดการพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ โดยคํานึงถึงระบบเกษตรของเกษตรกรจังหวัด
พัทลุง โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยเน้นการทํานาเป็นหลัก 



 พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา  จํานวน  9  ไร่ (20%) 
 พ้ืนท่ีนาข้าว  จํานวน  10  ไร่ (22%) 
 พ้ืนท่ีพืชไร/่พืชสวน จํานวน  16 ไร่ (36%) 
 พ้ืนท่ีอยู่อาศัยและถนน จํานวน  10 ไร่ (22%) 

6.1 พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา จํานวน 9 ไร่ (20%) หลักการจัดการน้ําเน้นการใช้น้ําเพ่ือแปลงปลูกพืชผสมผสาน
เป็นอันดับแรก และใช้ในแปลงนาเป็นอันดับรอง จัดการให้มีการกระจายแหล่งน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถ
ปลูกพืชในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้ทุกแปลง แหล่งน้ําเดิม มีสระน้ํา 2 สระ และขุดสระเพ่ิมเติมอีก 2 สระ และสร้าง
แหล่งน้ําเพ่ิมเติมโดยทําการขุดคูร่องสวน ได้ทําการปลูกพืชขอบสระ คันคูนา คือ ไผ่หวาน, กล้วย, มะพร้าว
น้ําหอม, แก้วมังกร, ฝรั่งแป้นสีทอง, ตะไคร,้ ฟักเขียว และแฝก 

 

 

 
ภาพแหล่งน้ําและการปลูกพืชบริเวณคันคู 

 
  
 

6.2 พ้ืนท่ีนาข้าว จํานวน 10 ไร่ (22%) หลักการจัดการพ้ืนท่ีนาใช้แนวความคิดการปลูกข้าว GAP 
ปลูกข้าวพันธุ์ท่ีนิยมในท้องถ่ินปีละครั้ง ฤดูแล้งปลูกพืชรายได้ และพืชปุ๋ยสด มีการปลูกพืชบนคันนา ได้แก่ 
มะพร้าว, กล้วย, ไผ่หวาน และฟักเขียว ปลูกบัวในคูน้ํา กระจูด ปลูกปอเทืองบํารุงดิน 
 



  
ภาพพ้ืนท่ีนา 

 
 6.3 พ้ืนท่ีพืชไร/่พืชสวน จํานวน 16 ไร่ (36%) หลักการจัดการพ้ืนท่ีพืชอ่ืน ๆ ใช้แนวความคิดการปลกู 
พืชผสมผสาน มีความหลากหลายของกลุ่มพืชท่ีทําให้เกิดความพอเพียง และจัดรูปแบบการปลูกในเชิงการ
ท่องเท่ียว เน้นเพ่ือการศึกษาดูงาน แผนการปลูกพืชผสมผสาน 9 กลุ่ม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
 1) พืชอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัว พริกไทย พริก มะเขือ ข่า กระเพรา โหระพา คูน 
 2) พืชรายได้ ปลูกพืชผัก พืชไร่ พืชสวนหมุนเวียนอ่ืน ๆ 
 3) พืชสมุนไพรสุขภาพ ปลูกสมุนไพรพ้ืนฐานท่ีจําเป็น 
 4) พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช ปลูกพืชสมุนไพรท่ีนํามาชําทําสารสกัดป้องกันกําจัดแมลง 
 5) พืชอาหารสัตว์ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยอาหารสัตว ์
 6) พืชอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น แฝก ปอเทือง 
 7) พืชไม้ใช้สอย เช่น ไผ ่
 8) พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถ่ิน เช่น กระพ้อ 
 9) พืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ํามัน 
 6.4 ท่ีอยู่อาศัยและถนน จํานวน 10 ไร่ (22%) 
 หลักการจัดการพ้ืนท่ีอยู่อาศัย เน้นการดําเนินชีวิตท่ีทําให้เกิดความพอเพียง บริเวณบ้านปลูกพืชผัก
สวนครัว ทําปุ๋ยหมักและสารสกัดทดแทนสารเคมี 
7. หลกัการนําองคค์วามรู้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาใช้ในการจัดการ 

หลักการนําองค์ความรู้จากงานวิจัย กรมวิชาการเกษตรมาใช้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้ ใช้แนวคิด 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง และด้านการปลูกพืชใช้ผลงานวิจัย และเทคโนโลยี ตาม
คําแนะนํารายละเอียดดังนี ้

7.1 แนวความคิดในการจัดการเรียนรู้ ใช้แนวคิด 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง ซึ่งเป็นหลักของการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
 เสาหลักท่ี 1 “หัวใจพอเพียง” เป็นการเปิดใจ เรียนรู้ การระลึก น้อมรับ และนําพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
 เสาหลักท่ี 2 “ภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง” เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี ภูมิปัญญา ความรู้การเข้าใจเหตุ
และผลของเรื่องต่าง ๆ เป็นภูมิคุ้มกันและเกิดการพ่ึงตนเอง โดยเริ่มจาก ศึกษา ค้นคว้าทดลอง เก็บข้อมูล 
สรุปผล สร้างเป็นภูมิปัญญา และถ่ายทอด คิดค้นหาภูมิปัญญาบรรพบุรุษดังเดิม สร้างเป็นภูมิปัญญาใหม่ เป็น
การปรับกระบวนการหรือพัฒนาแนวคิด วิธีการปฏิบัติ วิธีให้คุณค่าในการผลิตพืช โดยการพัฒนาการผลิตพืช



เป็นการพัฒนาให้ได้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เสาหลักท่ี 3 “9 พืชผสมผสานพอเพียง” เป็นอาชีพเพ่ือสนองความพอกินพออยู่พอใช้ โดยการเน้น
การปลูกพืช 9 กลุ่มผสมผสาน ได้แก่ พืชอาหาร พืชรายได้ พืชสมุนไพรสุขภาพ สมุนไพรกําจัดศัตรูพืช พืช
อนุรักษ์ดินและน้ํา พืชอาหารสัตว์ พืชพลังงาน พืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถ่ิน และพืชไม้ใช้สอย 
 เสาหลักท่ี 4 “ดํารงชีพพอเพียง” เป็นการปรับการใช้ชีวิตประจําวันโดยยึดหลัก คือ ความพอประมาณ 
การสร้างภูมิคุ้มกัน ความมีเหตุผล รอบรู้ และคุณธรรม 
 7.2 องค์ความรู้ในการปลูกพืช ใช้แนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural 
Practices) เป็นหลักยกเว้นประเด็นการใช้สารเคมีกําจัดโรคแมลง จะไม่มีการใช้ในพ้ืนท่ี หากไม่มีคําแนะนํา
โดยตรงจะมีการปรับใช้ตามความเหมาะสม 
8. ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานด้านการผลิตพืช 
 8.1 พื้นท่ีแหล่งน้ํา จํานวน 9 ไร่ (20%) 
 ผลการจัดการน้ําในปี 2554 ใช้น้ําโดยระบบสปริงเกอร์สูบน้ําจากสระน้ําหลัก เพ่ือใช้ในการปลูกพืช ใน
พ้ืนท่ี ประมาณ 16 ไร่ ปริมาณน้ําเพียงพอตลอดท้ังป ี
 การใช้ประโยชน์แหล่งน้ํา ทําการปลูกพืชในแหล่งน้ํา เช่น บัวฉัตร บัวสาย กระจูด และกระจับ พ้ืนท่ี
บนคันบ่อปลูกตะไคร้ กล้วย และพืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ําปล่อยปลาดุก ปลาตะเพียน ให้อาหารเสริมเป็น
ครั้งคราว 

  
ภาพ พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา 

  
8.2 พื้นท่ีนาข้าว จํานวน 10 ไร่ (22%) 

 ผลการปลูกข้าวพ้ืนท่ี 10 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง ปลูกเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 ด้วยวิธีหว่าน 
น้ําตม ประสบปัญหาอุทกภัยวาทภัย เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 ผลผลิตเสียหาย น้ําท่วมติดต่อกันนาน
หลายวัน 



 

 
ภาพ พ้ืนท่ีนาข้าวประสบปัญหาน้ําท่วม 

 
 พืชในระบบข้าวเป็นหลัก หว่านถ่ัวเขียว จํานวน 6 ไร่ ผลปรากฏว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้ผล
ผลิตเสียหาย 
 

  
ภาพ การปลูกพืชหลังนา 

8.3 พื้นท่ีพืชไร/่พืชสวน จํานวน 16 ไร่ (36 %) 
 ผลการปลูกพืชผสมผสานตามแนวคิด 9 พืชผสมผสาน และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทําการปลูก
พืชผักหมุนเวียน 
 
 
 



ผลผลิตพืชผักหมุนเวียนระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2554-กรกฎาคม 2554 
 

ชนิดพืช ผลผลิต (กิโลกรัม) หมายเหตุ 
บวบเหลี่ยม 
แตงกวา 
มะเขือ 

กระเจี๊ยบเขียว 
ผักบุ้ง 

กวางตุ้ง 

590 
299 
430 
100 
40 
40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียว    แปลงปลูกกระเจี๊ยบแดง 

   
  แปลงปลูกฝักเขียว    แปลงปลูกบวบเหลี่ยม 

   
  แปลงปลูกดาวเรือง    แปลงปลูกชะอม 

  
 แปลงปลูกมะเขือ    แปลงปลูกมะเขือ 

ภาพแปลงพืชผักหมุนเวียน 
 



กิจกรรมการปลูกไม้ผลบนร่องสวน 
ปลูกแก้วมังกร จํานวน 280 ค้าง 

 
แปลงปลูกแก้วมังกร 

หมายเหตุ กําลังดําเนินการ 
ปลูกฝรั่งแป้นท่ีทอง จํานวน 250 ค้าง 

  
แปลงปลูกฝรั่งแป้นสีทอง 

กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์
ชนิดพืช ผลผลิต (กิโลกรัม) หมายเหตุ 
ผักบุ้ง 

ผักฮ่องเต้ 
ผักกาดขาว 
ผักคะน้า 

ผักกวางตุ้ง 
ต้นหอม 

150 
40 
190 
94 
290 
20 

- 
เพลี้ยอ่อนเข้าทําลาย 

- 
เพลี้ยอ่อนเข้าทําลาย 

- 
- 

รวม 784  



 

 
ภาพแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์

 
9. ผลการดําเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การจัดบริการศึกษาดูงานและท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ดําเนินการจัดศึกษาดูงานและ
ท่องเท่ียว ภายใต้คําขวัญ “ลงเล เรียนรู้ พืชพรรณ พอเพียง” 
 การท่องเท่ียวทะเลสาบ วัตถุประสงค์เป็นการท่องเท่ียวชมวิธีธรรมชาติริมทะเล อ่าวบัว ป่าต้นลําพู 
และการประมง โดยนั่งเรือหางยาวใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง (กิจกรรมนี้ร่วมดําเนินกับชุมชน) 
 ดูงานวิชาการเกษตรและพืชพรรณ วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้วิชาการเกษตร โดยนําดูงาน
เป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของคณะผู้ดูงานใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรประจําสถานีเรียนรู ้
 ค่ายคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างแนวความคิดการใช้ชีวิตและการทํางาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ความรักความสามัคคี ความเพียร ความพยายาม กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม เกมส์ นันทนาการ ใช้เวลา 1-12 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

  
 

  
ภาพศึกษาดูงานแปลงศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ 

 
 



1.การใช้บริการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ปี 2554  
 

วัน เดือน ป ี หน่วยงาน จํานวนคน หมายเหตุ 
5 ม.ค. 54 คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง 60 ศึกษาดูงาน 
6 ม.ค. 54 คณะคร-ูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮ่ัว จ.พัทลุง 46 ค่ายหัวใจพอเพียง 
11 ม.ค. 54 คณะวิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง 26 ศึกษาดูงาน 
17 ม.ค. 54 คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง 63 ศึกษาดูงาน 
24 ม.ค. 54 คณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง 66 ศึกษาดูงาน 
27 ม.ค. 54 คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง 
42 ศึกษาดูงาน 

28 ก.พ. 54 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีทอง จ.สงขลา 63 ศึกษาดูงาน 
2-4 มี.ค. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง 55 ค่ายหัวใจพอเพียง 
12 เม.ย. 54 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

ต.สะกอม จ.สงขลา 
50 ศึกษาดูงาน 

2 พ.ค. 54 ครอบครัวตันติชาโอชานนท์ 
โครงการวิจัยปฏิบัติการภูมิปัญญาฯ วิทยาลัยภูมิ
ปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

9 
15 

ศึกษาดูงาน 
ศึกษาดูงาน 

17-18 มิ.ย. 
54 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.
พัทลุง 

61 ค่ายหัวใจพอเพียง 

24 มิ.ย. 54 คณะเจ้าหน้าท่ีเกษตร-เกษตรกร อ.กงหรา จ.พัทลุง 29 ศึกษาดูงาน 
2 ก.ค. 54 คณะตัวแทนโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด

โรคความดันโลหิตสูง ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรํา จ.
พัทลุง 

70 ศึกษาดูงาน 

 รวม 655  
  

2. การบริการจัดนิทรรศการนอกสถานท่ี 
 - จัดนิทรรศการ 9 พืชผสมผสานพอเพียงในงานวันพืชไร่ ระหว่างวันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา 
 - จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ณ โรงพยาบาลพัทลุง 

  
ภาพจําหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ    ภาพผลิตผลการเกษตร 



การผลิตและกระจายพันธุ์พืช 
ทําการผลิตพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น พืชสมุนไพร บัว พืชผักสวนครัว เพ่ือใช้ปลูกในแปลง 9 พืชผสมผสาน และ
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 

พืชสมุนไพร  จํานวน 1,262  ต้น 
บัว  จํานวน       40  ต้น 
พืชผักสวน จํานวน  6,474  ต้น 

รวม 7,776  ต้น  
 

  
ภาพแปลงเพาะสมุนไพร 

 
 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

- ประสบปัญหาน้ําท่วมแปลงในช่วงเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม ของทุกปี แนวทางแก้ไข
ขุดลอกคันคูด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลให้สูงข้ึนเพ่ือป้องกันน้ําท่วมทะเลหนุน 

- แรงงานไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข เพ่ิมงบประมาณค่าจ้างแรงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

  
 

  
ภาพวาทภัย อุทกภัย เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553
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