
 

 

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ อ าเภภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
 
๑. ความเภป็นมา  
 จังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือจากส านักราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ขอให้พิจารณา
จัดหาที่ดิน เพ่ือจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริจังหวัดสงขลา และต่อมาราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ขอให้จังหวัดสงขลา พิจารณาพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ “ป่าทุ่งยูง” หมู่ที่ ๓, ๔, 
และ ๕ ต าบลตลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ ๖๗๓-๐-๐๗ ไร่ เป็นที่ตั้งโครงการ และ
ส านักพระราชวังได้ขอใช้ที่ดินกองพลพัฒนาที่ ๔ เพ่ิมเติม ๑๒๕-๒-๗๐.๘ ไร่ โดยจังหวัดสงขลาได้ขอใช้ที่ดิน
ตามมาตรา ๙ รวมเนื้อที่ฟาร์มทั้งแปลง ๗๙๘-๒-๗๗.๘ ไร่ 
 ในการนี้พลเอก ณ พล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นท่ีที่อ าเภอคลองหอยโข่ง เห็นว่ามีความเหมาะสม และ
มีศักยภาพท่ีจะน ามาเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

๒. การสนองพระราชด าริฯ / การเภข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเภกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘  ได้เข้าไปร่วมด าเนินการใน ๒ 
กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการผลิตเห็ด และกิจกรรมด้านพืชไร่ (การปลูกข้าวโพดหวาน) 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
 ๑. เป็นแหล่งอาหาร และจ้างแรงงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
 ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร 
 ๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  ๓.๒ วัตถุประสงค์เภฉพาะในส่วนของงานวิชาการเภกษตร (กรมวิชาการเภกษตร) 
 เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ และขยายผลความส าเร็จ
ไปสู่ไร่นาเกษตรกร และให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การท าเกษตรด้านเห็ด และพืชไร่ 

๔. พื้นที่เภป้าหมาย 
  ๔.๑ พื้นที่เภป้าหมายของโครงการ 
 ตั้งอยู่ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พิกัด E 654000 N 
761000 ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ลงมาทางใต้ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ ๗๙๘-๒-๗๗.๘ ไร่ 
  ๔.๒ พื้นที่เภป้าหมายของงานวิชาการเภกษตร (กรมวิชาการเภกษตร) 
 กิจกรรมเห็ด : ด าเนินการบนพื้นที่ ๑ ไร่ จ านวน ๑๐ โรงเรือน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การผลิตเห็ด 



 

 

 

 กิจกรรมพืชไร่ : ด าเนินการบนพ้ืนที่ ๑ ไร่ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวโพด
หวาน 
 
  



 

 

 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 ๑.  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม ส านักพระราชวัง 
 ๒. จังหวัดสงขลา 
  - อ าเภอคลองหอยโข่ง  
  - ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
  - ส านักงานจังหวัดสงขลา 
  - อบต.โคกม่วง / อบต.คลองหอยโข่ง 
 ๓. โครงการชลประทานสงขลา 
 ๔. ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังลา 
 ๕. ส านักงานทางหลวงชนบท 
 ๖. ศูนย์ทรัพยากรน้ าภาค ๑๑ สงขลา 
 ๗. กองพลพัฒนาที่ ๔ และ ช.พัน ๔๐๒ จ.พัทลุง ส านักงานพัฒนาภาค ๔ และ นพค. ๔๓ จ.พัทลุง 
 ๘. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ 
 ๙. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
 ๑๐. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสงขลา 
 ๑๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
 ๑๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
 ๑๓. ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๒ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 
 ๑๔. ส านักงานประปาภูมิภาค เขต ๕ 
 ๑๕. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 ๑๖. ศูนย์บริการวิชาการท่ี ๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
  ๕. หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเภกษตร) 
 ๕.๒.๑  หน่วยงานหลัก : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘  
 ๕.๒.๒ หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน : กองแผนงานและวิชาการ 

๖. งบประมาณที่ได้รับ 
  ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 
 ปี ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๒๗๐,๐๐๐  บาท ใช้ไป ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - 



 

 

 

๗. ผลการด าเภนินงาน 
   ๗.๑ กิจกรรม ศึกษา/ทดสอบ 

- กิจกรรมการเภพาะเภห็ด  
  โรงเรือนเพาะเห็ดเดิมมีสภาพทรุดโทรม จึงต้องท าการซ่อมแซมโรงเรือนเพาะเห็ด โดยส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้แรงงานจากทหารช่าง และให้ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มเรียนรู้
การเปิดถุงเห็ด และดูแลรักษาก้อนเชื้อและเก็บผลผลิต 

ขั้นตอนการผลิตเห็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมวสัดเุพาะตามสตูร 

บรรจุถุง 

นึ่งฆ่าเช้ือ 

ใส่เช้ือเห็ดลงถุง หัวเช้ือในเมล็ดข้าวฟ่าง แม่เชื้อในอาหารวุ้น 

๙๐-๑๐๐ ๐C ๓ ช่ัวโมง 

บ่มเช้ือ 

เปิดดอก 

เก็บผลผลิต 

ตัดแต่งพร้อมส่งตลาด 

๒๕-๓๐ วัน 

๒-๓ เดือน 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเภหตุ  โรงเรือนทั้งหมด ๑๐ โรง ใช้เป็นโรงบ่มเชื้อ ๒ โรง โรงเปิดดอก ๘ โรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม 

- กิจกรรมด้านพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน)  
 เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารภายในฟาร์มตัวอย่างฯ และเริ่มสาธิตการปลูก

ข้าวโพดหวานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  
เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวาน 
การปลูกข้าวโพดหวาน 
 ไถดะ ๑ ครั้งให้ลึก ๒๐-๓๐ เซนติเมตร และไถพรวน ๑-๒  ครั้ง ขึ้นกับสภาพดิน และเก็บตัวอย่าง
ดินไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ระยะปลูก ๗๕ x ๒๕ เซนติเมตร หยอดหลุมละ ๑ เมล็ด พ้ืนที่ ๑ ไร่ ใช้เมล็ด
พันธุ์ ๑ กิโลกรัมใช้อลาคลอร์ ๗๘% EC อัตรา ๑๒๕-๑๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นคุมดินหลังปลูกก่อน
ข้าวโพดและวัชพืชงอก 
 การใส่ปุ๋ย โดยการใส่ปุ๋ยรองพ้ืน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา ๑๐๐ กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ 
อัตรา ๒๕ กก./ไร่ รองพ้ืนก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ ๑ (ข้าวโพดอายุ ๒ สัปดาห์) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ 
อัตรา ๑๓.๕ กก./ไร่ โดยโรยข้างแถวห่างประมาณ ๑ ฝ่ามือ แล้วพูนโคนกลบ การให้ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งท่ี ๒ 
(ข้าวโพดอายุ ๒๕-๓๐ วัน) ใสปุ่๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๑๓.๕ กก./ไร่ โดยโรยข้างแถวห่างประมาณ ๑ ฝ่ามือ 
แล้วพูนโดนกลบทัง้ ๒ ด้าน 
 ให้น้ าสัปดาห์ละครั้ง ถ้าฝนตกดินมีความชื้นพอก็ไม่ต้องให้น้ า ถ้าต้นข้าวโพดแสดงอาการใบม้วน 
หรือใบเหี่ยวในเวลาเช้าหรือเย็นต้องให้น้ าทันที 
 เก็บเก่ียวเมื่อ ๑๘-๒๐ วัน หลังจากต้นข้าวโพดออกไหมร้อยละ ๕๐  หรือสีของไหมเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาลเข้ม หรือเมื่อทดลองฉีกเปลือกข้าวโพดฝักท่ีอยู่บนสุดของต้น และใช้เล็บกดที่เมล็ดปลายฝักจะมีน้ านม
ไหลออกมา แสดงว่าอีก ๒ วัน จะต้องเก็บเก่ียว 
 
๗.๒ กิจกรรมถ่ายทอดเภทคโนโลยี 



 

 

 

 ๗.๒.๑ การฝึกอบรม/สาธิต  
  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ อาคารอเนกประสงค์ฟาร์มตัวอย่างฯ ต าบลคลอง
หอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา ให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในฟาร์มตัวอย่างฯ จ านวน ๓๕ ราย 
จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เกษตรกรได้คะแนนก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ย ๕๙.๑๔ เปอร์เซ็นต์ และได้คะแนนหลัง
การฝึกอบรมเฉลี่ย ๘๕.๗๑ เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดเกษตรกรที่มีความรู้เพ่ิมขึ้น และได้
คะแนนหลังการฝึกอบรมตั้งแต่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป มีจ านวน ๓๔ ราย คิดเป็น ๙๗.๑๔ เปอร์เซนต ์ 
       ๗.๒.๒ การผลิตสื่อ /โสตทัศนูปกรณ์ 
  - จัดท าเอกสารค าแนะน าการผลิตเห็ด/ข้าวโพดหวาน 
 ๗.๒.๓ การจัดนิทรรศการ 
  - จัดนิทรรศการในจุดสาธิตกิจกรรมเห็ด (รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เดือนกันยายน) 
  ๗.๒.๔ วิทยากร / การศึกษาดูงาน 
  วิทยากรบรรยายการผลิตเห็ด ในการเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯ ของหน่วยงานราชการ  เอกชน  
และเกษตรกรที่สนใจ  
  ๗.๓ กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุ์พืช 
  ๗.๔ กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเภมินผล 

๘. ผลส าเภร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านการเกษตร
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ท าให้มีรายได้และความอยู่ดีกินดี 
 - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรู้ และทักษะในการ
ผลิตเห็ด และพืชไร่ 

๙. ปัญหา / อุปสรรค   

***หมายเภหตุ 

 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลัก จากส านักพระราชวัง เป็นกองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่ ๔    
เป็นผู้รับผิดชอบหลักตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งยังคงชื่อและภารกิจเดิมของฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

 
ภาพกิจกรรม 

 



 

 

 

   
 

     
 

การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

 

    
  
             การซ่อมแซมโรงเรือนเห็ด                การสุ่มตัวอย่างดินวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
 



 

 

 

    
     
                                         การปลกูข้าวโพดหวาน 
 
 

      
 
  



 

 

 

      
       
                            แผ่นพับค าแนะน าการผลิตเห็ดและข้าวโพดหวาน 
 


