โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
บทคัดย่อ
โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นโครงการที่เกิดจากทายาทโดยธรรมของนายพินิจ สุทธิวนิช น้อมเกล้าถวายที่ดิน ให้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชด าริ ใ ห้ ส านั ก งานมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ด าเนิ น การรั บ โอนที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2541 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ พระราชทานที่ ดิ น ดั ง กล่ า วให้ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาน าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้
พระราชทานพระกระแสเป็น “แนวปฏิบัติพัฒนา” คือ ให้ทาการตรวจสภาพดินโดยในส่วนพื้นที่ 25 ไร่ ให้ขุดสระ
ใหญ่เป็นที่รับน้าที่ทะลักจากแม่น้าเพชรบุรีเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในส่วนพื้นที่ 14 ไร่ ให้จัดเป็นศูนย์สาธิต
พืช ไร่ และพืช สวน มูล นิ ธิชัย พัฒ นาได้ ป ระสานงานความร่ว มมือ กับหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง ร่ว มกันด าเนิ นการ
รั บ ผิ ด ชอบจั ดท าโครงการทดสอบระบบการปลู ก พืช เศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อ นาที่ ดินแปลงดั งกล่ าวมา
ดาเนินการตามแนวพระราชดาริ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อจัดเป็นศูนย์สาธิตพืชไร่ พืชสวน และทานา 2) เพื่อ
จัดเป็นโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานพร้อมทั้งทาการเลี้ยงปลา 3) เพื่อจัดทาเป็นศูนย์
สาธิตการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินเค็ม 4) เพื่อจัดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางการ
เกษตร สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้ร่วมกับส่ว น
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งประชุ ม หารื อ เพื่ อ ด าเนิ น การพั ฒ นาที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว โดยได้ ยึ ด พระราชกระแสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ได้พระราชทานไว้เป็นกรอบในการดาเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสาหรับนาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุ งการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรต่อไป ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมรับผิดชอบจัดทาโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบบผสมผสาน โครงการ ฯ มีกิจกรรมและการดาเนินงานในพื้นที่ 39 ไร่ คือ พื้นที่ 25-1-63 ไร่ดาเนินการขุดสระ
น้าจานวน 10 ไร่ สาหรับปลูกข้าวนาปรังและเลี้ยงปลา สามารถทานาได้ทั้งนาปีและนาปรัง จัดทาแปลงสาธิตการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและจาหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ในราคาถูก สาธิตการปรับปรุงบารุงดิน ลักษณะเป็นดิน
เหนียวและดินเค็ม จึงดาเนินการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านกายภาพ และด้านเคมี เพื่อให้เหมาะสมในการปลูก
พืชโดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ อัตรา 4 ตัน/ไร่ และแกลบดิบ 4 ตัน/ไร่ ปลูกพืชปุ๋ยสดหมุนเวียน
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และไถกลบ พื้นที่ 13-0-28 ไร่ จัดเป็นแปลงสาธิตปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ดอก
การปลูกไม้ผลในร่องสวน ส่วนที่เหลือใช้เป็นคูเก็บน้าและคันกั้นน้าไม่ให้น้าเข้าท่วมพื้นที่ช่วงฤดูน้าหลาก กิจกรรม
การจาหน่ายผลผลิตสามารถจาหน่ายผลผลิตทารายได้ให้กับโครงการ ฯ เป็นเงิน 216,323 บาท ปี 2555 มีการ
ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมเกษตรกร 3 หลักสูตร จานวน 114 ราย คือ หลักสูตรเทคนิคการผลิตไม้ผล
นอกฤดู เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ศึกษาดูงานการปรับปรุงบารุงดินและการปลูกพืชไร่และพืชสวนแบบผสมผสานในสภาพดินเค็ม จานวน 6
คณะ 270 ราย
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คานา
ความเป็นมา
โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นโครงการที่เกิดจากทายาทโดยธรรมของนายพินิจ สุทธิวนิช น้อมเกล้าถวายที่ดิน ให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชดาริให้สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดาเนินการรับโอนที่ดิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2541
พระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานที่ดินดังกล่าวให้สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ประโยชน์
โดยจัดทาเป็น โครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน “ จากพระราชดาริ ” ช่วงฤดูฝนน้า
หลากจากแม่น้าเพชรบุรีจะไหลเข้าท่วมแปลงที่ดิ น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานพระกระแส
เป็น “ แนวทางปฏิบัติพัฒนา ” โดยให้ทาการสารวจสภาพดิน (เปรี้ยว-ด่าง) โดยในพื้นที่ 25 ไร่ ให้ขุดสระใหญ่ที่
รับน้าที่ทะลักจากแม่น้าเพชรบุรีเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งพร้อม ทั้งปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ไม้ ผล และไม้
ดอกไม้ประดับ สาหรับพื้นที่ 13 ไร่ ให้จัดเป็นศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน
การสนองพระราชดาริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ เพื่อดาเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าว โดยได้ยึดพระราชกระแสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เป็นกรอบในการดาเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
และบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสาหรับนาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรต่อไป
ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ มูลนิธิชัยพัฒนาและสานักงาน กปร. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดาเนินการ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมรับผิดชอบจัดทาโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบ
ผสมผสานขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเปิดโครงการ ฯ เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ และเสด็จพระราชดาเนินติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๙
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ
1. เพื่อจัดเป็นศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวน และทานา
2. เพื่อจัดเป็นโครงการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานพร้อมทั้งทาการเลี้ยงปลา
3. เพื่อจัดทาเป็นศูนย์สาธิตการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินเค็ม
4. เพื่อจัดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางการเกษตร
วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
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1. เพื่อเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน
2. เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
โครงการศูน ย์ ส าธิตพืช ไร่ และพืช สวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่นามีคลองส่งน้าชลประทานสาย 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3 และถนนเลียบ
คลองส่งน้าชลประทานตัดผ่านแปลงที่ดินทาให้ที่ดินแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกพื้นที่ 25-1-63 ไร่ อยู่ฝั่ง
ซ้ายของคลองส่งน้า และส่วนที่สอง พื้นที่ 13-0-28 ไร่ อยู่ฝั่งขวาของคลองส่งน้า ซึ่งในช่วงฤดูน้าหลากน้าจาก
แม่น้าเพชรบุรีจะไหลเข้าท่วมแปลงที่ดิน ทาให้ไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ จึงได้ ดาเนินการศึกษาทดลองและ
จัดเป็นศูนย์สาธิตการปลูกพืชไร่และพืชสวนในสภาพดินเค็ม ทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน
โดยการดาเนินการปลูกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ พร้อมกับผสมผสานการทดลองการเลี้ยงสัตว์น้า เพื่อให้การดาเนินการ
ศึกษาและพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งในด้านดิน น้า พืช และข้าว จึงดาเนินการกิจกรรมภายใต้รูปแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งสามารถขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรได้ โดยได้
กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
ส่วนแรกแปลงฝั่งซ้ายของคลองชลประทาน พื้นที่ 25-1-63 ไร่
ดาเนินการขุดสระจานวน 10 ไร่ โดยมีความลึกประมาณ 2.8 เมตร ความจุประมาณ 32,000
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บน้าช่วงฤดูน้าหลากสาหรับปลูกข้าวนาปรังและเลี้ยงปลา นอกจากนี้จะทาคันล้อมรอบพื้นที่
ส่วนที่เหลือ จานวน 15-1-63 ไร่ สูง +2.20 รทก. เพื่อให้พ้นระดับน้าท่วม และสามารถทานาได้ทั้งนาปี
และนาปรัง
ส่วนที่สองแปลงฝั่งขวาของคลองชลประทาน พื้นที่ 13-0-28 ไร่
ดาเนินการจัดทาเป็น “ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน” โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนที่ 1 เนื้อที่จานวน 1-3-0 ไร่ ใช้เป็นแปลงปลูกพืชไร่ ชนิดต่างๆ ที่เป็นที่นิยมของคนใน
ท้องถิ่นและเป็นที่ต้องการของตลาด
2. พื้นที่ส่วนที่ 2 เนื้อที่จานวน 1-0-0 ไร่ ใช้เป็นแปลงไม้ดอกและแปลงพืชผัก
3. พื้นที่ส่วนที่ 3 เนื้อที่จานวน 5-0-0 ไร่ ใช้เป็นแปลงไม้ผลชนิดต่างๆ โดยจะนาไม้ผลที่นิยมของคน
ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาปลูกเพื่อพัฒนาพันธุ์สาหรับนาไปส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป
4. พื้นที่ส่วนที่ 4 เนื้อที่จานวน 0-2-28 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่สาหรับอาคารวิชาการเกษตร เพื่อเป็นสถานที่
ติดต่อข้อมูลทางวิชาการ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
5. เนื้อที่จานวน 4-3-0 ไร่ใช้เป็นร่องสวนไม้ผลและคันกั้นน้าไม่ให้น้าเข้าท่วมพื้นที่ช่วงฤดูน้าหลาก
การดาเนินงานมี 8 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมสาธิตการปรับปรุงบารุงดิน
กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ได้เก็บตัวอย่างดิน แปลงพืชไร่ แปลงพืชผัก แปลงนา และแปลงไม้ผล
ไปวิเคราะห์ พบว่า เป็นดินเหนียวและลักษณะเป็นดินเค็มน้อย-ปานกลาง การดาเนินงานในระยะแรกจึงทาการ
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ปรับปรุงบารุงดินด้านกายภาพ ด้านเคมี เพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และพืชสวน เนื่องจากดินของโครงการฯ
เป็นดินเหนียวจึงต้องปรับให้ดินมีการระบายน้า และอากาศเพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืช
2. กิจกรรมสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ปั จ จุ บั น พื้น ที่ป ลู กข้ า วอ าเภอบ้ า นแหลม ยั ง มีข้ าวปนในแปลงนาค่ อนข้ างมากทาให้ ผ ลผลิ ตที่ ไ ด้ไ ม่ ดี
เท่าที่ควร ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนฯ จึงดาเนินการจัดทาเป็นแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตเมล็ดข้าว
พันธุ์ดีจาหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ และตั้งโครงการศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพตรงตามสาย
พันธุ์และได้มาตรฐานไปใช้ในแปลงนาของตนเองและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในอาเภอบ้านแหลมและอาเภอ
ใกล้เคียง
3. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในสระน้า
การเลี้ยงปลาในสระน้าปี 2552 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ จานวน 30,000 ตัว ในพื้นที่ 10 ไร่ โดยใช้
วิธีเลี้ยงแบบระบบกึ่งพัฒนาตามหลักวิชาการประมง แต่สระเก็บน้าของโครงการมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงปลาเนื่องจากมีขนาดพื้นที่ จานวน 10 ไร่ เมื่อมีปัญหาเรื่องโรคระบาดอาจทาให้การแก้ไขยากลาบาก
การถ่ายน้าทาได้ช้าปี 2555 จึงได้ปล่อยกุ้งก้ามกราม จานวน 250,000 ตัวและเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ระบบ
ธรรมชาติ
4. กิจกรรมสาธิตการปลูกพืชไร่
ดาเนินการสาธิตการปลูกพืชไร่ ในพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน โดยจัดระบบปลูกแบบสลับหมุนเวียนที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิตการใช้ประโยชน์จากพื้ นที่ที่มีลักษณะเป็นดินเค็ม พืชไร่เน้นการปลูก
ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นหลักเนื่องจากเป็นพืชที่จาหน่ายได้ง่ายในพื้นที่และมีตลาดรองรับ
5. กิจกรรมสาธิตการปลูกพืชผักและไม้ดอก
การปลูกพืชผัก และไม้ดอกพื้นที่ 1 ไร่ดาเนินการปลูกผัก หมุนเวียน เช่นปลูกมะเขือเทศ บวบเหลี่ยม
มะเขือยาว มะเขือเปราะ ผักบุ้งจีน กระเจี๊ยบแดง โดยใช้พลาสติกคลุมดินป้องกันวัชพืช และให้น้าโดยระบบน้า
หยดและมินิสปริงเกอร์
6. กิจกรรมสาธิตการปลูกไม้ผลในร่องสวน
พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกไม้ผลในร่องสวนโดยปลูกระบบผสมผสานโดยการปลูกมะนาว มะพร้าวน้าหอม มะม่วง
ฝรั่ง ลาไย มะกอกน้ามัน ละมุด ทุเรียนเทศ แก้วมังกร ไม้ไผ่ มะรุม หม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 และปลูก กล้วยน้าว้า
ชะอม ฟักทอง แฟง เป็นพืชแซม ให้น้าด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ ทดแทนการให้ น้าแบบใช้เรือรดน้าเพื่อประหยัด
แรงงาน และใช้ระบบน้าดีไล่น้าเสีย
7. กิจกรรมขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นศูนย์สาธิตการเกษตรในลักษณะน้าท่วม ดินเค็มจัด เพื่อให้เกษตรกรในท้องที่ได้มาศึกษาเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร อาทิ การทานา การปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ตัดดอก เลี้ยงสัตว์น้า การทาน้าหมักชีวภาพ และการทา
ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้และดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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ดาเนิ น การจั ดฝึกอบรมเกษตรกรในพื้น ที่ห มู่บ้านรอบโครงการศูนย์ส าธิตพืช ไร่และพืช สวนฯ และพื้นที่อื่นๆ
ตลอดจนเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ
8. กิจกรรมการจาหน่ายผลผลิต
เก็บเกี่ยวผลผลิตในโครงการจาหน่าย ทาบัญชีต้นทุน รายรับ รายจ่าย และส่งรายได้กลับคืนมูลนิธิชัย
พัฒนา
งบประมาณ มูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนงบประมาณใน 8 กิจกรรมหลัก ปี2555 จานวน 623,769.-บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีสนับสนุนงบประมาณปี 2555 จานวน 100,000 บาท และดาเนินงาน
ดังนี้
1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
พันธุ์พืชรับรองกรมวิชาการเกษตร
2. เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลทางด้านวิชาการด้านพืชแก่โครงการ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีของโครงการ
เวลาและสถานที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปี
2541 – 2546 เริ่มทาการปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชเนื่องจากจากดินมีปัญหาด้านกายภาพ ด้าน
ชีวภาพ ด้านเคมี ด้านความสมบูรณ์และความสมดุลของธาตุอาหารพืช และได้ทดลองปลูกพืชผัก ไม้ตัดดอก พื ชไร่
พืชสวน ข้าว และการเลี้ยงปลาปี 2547 - ปัจจุบัน สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนารับผิดชอบร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
สนับสนุนงบประมาณและดาเนินงานตามแผนงานประจาปี
ผลและวิจารณ์ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสาธิตการปรับปรุงบารุงดิน
ดาเนินการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านกายภาพ และด้านเคมี (ค่าความเค็มของดิน) เพื่อให้เหมาะสมใน
การปลูกพืชไร่ และพืชสวน เนื่องจากดินของโครงการเป็นดินเหนีย วจึงต้องปรับให้ดินมีการระบายน้าและอากาศดี
เพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืช ช่วงแรกเป็นการปรับปรุงบารุงดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็มทดสอบการทานาแบบ
อินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีโดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ อัตรา 4 ตัน/ไร่ และแกลบดิบ 4 ตัน/ไร่ ปลูก
พืชปุ๋ยสด ได้แก่ โสนอัฟริกัน ปอเทือง พืชตระกูลถั่วต่างๆปลูกหมุนเวียน/ไถกลบ ใช้น้าหมักชีวภาพ ใช้กับพืช
1 ลิตร/น้า 200 ลิตร และรดลงดิน 5 ลิตร/น้า 200 ลิตร เปลี่ยนถ่ายน้าในร่องสวน ผลิตปุ๋ยหมักแห้ง
ชีวภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงบารุงดินด้านกายภาพ ผลิตน้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ภายในโครงการเพื่อปรับปรุงดินด้าน
ชีวภาพและจาหน่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจ ผลิตน้าส้มควันไม้จากไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้
กิจกรรมสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
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โครงการจัดทาแปลงสาธิตผลิตเมล็ ดพันธุ์ข้าว ดาเนินการผลิ ตเมล็ด พันธุ์ข้าวพันธุ์ชัยนาท 80 พื้นที่
10 ไร่ ปลู กและเก็บ เกี่ย วได้ ผลผลิต 6,800 กิโลกรัม โดยจาหน่ายให้ แก่เกษตรกรในราคาถูก กิโ ลกรัมละ
20 บาท สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรได้บางส่วน โครงการศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ให้สามารถกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ภาคเกษตรกร ได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 25 ราย มีแผนอบรมถ่ายทอด
ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จานวน 16 ครั้ง ได้ดาเนินการจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวไปแล้ว จานวน 6 ครั้ง และได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรต้องการปลูก คือ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 29 และกข 41
ได้มี การจั ด ตั้ง กลุ่ ม ผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ข้า ว ใช้พื้ นที่ แปลงนาของโครงการ จานวน 10 ไร่ และพื้น ที่ป ลู กข้ าวของ
เกษตรกรรอบพื้นที่โครงการฯ หมู่ 6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จานวน 170 ไร่ ขณะนี้อยู่ในช่วงศึกษา วิเคราะห์
เรียนรู้ และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน นอกจากนี้ได้นาเกษตรกรกลุ่ มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไป
ศึ ก ษาดู ง าน เรื่ อ งการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วที่ ป ระสบความส าเร็ จ ณ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราและจั ง หวั ด ลพบุ รี
เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2555
กิจกรรมการเลี้ยงปลาในสระน้า
โครงการเลี้ยงปลาในสระน้าปี 2552 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ จานวน 30,000 ตัว ในพื้นที่ 10 ไร่
โดยใช้วิธีเลี้ยงกึ่งพัฒนาตามหลักวิชาการประมงมีการตรวจสอบทุกอย่างเช่น นับจานวนปลาปล่อยลงในกระชัง
อนุบาล นับจานวนในกระชังอนุบาลปล่อยลงเลี้ยงในสระเก็บน้าการขึงเชือกกันนกลงกินปลาในช่วงอนุบาลและให้
อาหารสมทบเป็นประจา ซึ่งปลาในสระเก็บน้ามีการเจริญเติบโตที่ดีมากอยู่ที่ประมาณ 2–3 ตัวต่อกิโลกรัม และ
จับปลาจาหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2552 จานวน 8,524 กิโลกรัม เป็นเงิน 238,283 บาทแต่สระเก็บน้าของ
โครงการมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาเนื่องจากมีขนาดพื้นที่ 10 ไร่ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อ
มีปัญหาเรื่องโรคระบาดอาจทาให้การแก้ไขยากลาบาก การถ่ายน้าทาได้ช้า ปี 2555 จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นระบบ
ธรรมชาติ ได้ปล่อยกุ้งก้ามกราม จานวน 250,000 ตัวและ ปล่อยปลานิล จานวน 20,000 ตัว และปลาตะเพียน ปี
2555 จับปลาจาหน่าย 36 กิโลกรัม และดูแลกุ้งก้ามกรามในสระน้า
กิจกรรมสาธิตการปลูกพืชไร่
ได้ดาเนินการปลูกพืชไร่แบบสลับหมุนเวียน โดยปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นหลักเพราะเป็นพืชที่ต้องการ
ของตลาดในพื้นที่จาหน่ายได้ง่าย มีเกษตรกร แม่ค้า เข้ามาติดต่อซือ้ ภายในโครงการฯได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่าย
และใช้เศษเหลือของพืช เป็นวัสดุในการทาปุ๋ยหมัก ดังนี้ ข้าวโพด 84.5 กิโลกรัม ต้นข้าวโพดหมัก จานวน 280
กิโลกรัมถั่วเขียว ผลผลิต 2.5 กิโลกรัม พบปัญหาเรื่องของหนูนาเข้ามาทาลายกัดกินข้าวโพดที่ปลูกไว้ได้รับความ
เสียหายเป็นจานวนมาก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของโครงการฯ เป็นพื้นที่ทานาของเกษตรกร เมื่อถึงฤดูฝนพื้นที่
แปลงนามีระดับน้าสูงขึ้น หนูจึงหนีขึ้นมาอาศัยบนคันกั้นน้าของโครงการฯและกัดกินผลผลิตภายในโครงการฯ
กิจกรรมสาธิตการปลูกพืชผักและไม้ดอก
การดาเนินการปลูกพืชผัก พื้นที่ปลูก 1 ไร่ โดยจัดระบบปลูกพืชหมุนเวียนและผสมผสาน คือ มะเขือยาว
มะเขือเปราะ มะเขือเทศบวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว กระเพรา โหระพา พริก กระเจี๊ยบแดง และได้ทาการปรับปรุง
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ระบบน้าภายในแปลง ปฏิบัติดูแลรักษา กาจัดวัชพืชแปลงพืชผักพืชไร่แบบสลับหมุนเวียนตามฤดูกาล ปลูกตาม
ความต้องการของตลาด ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่าย ดังนี้ มะเขือยาว 129 กิโลกรัม มะเขือเปราะ 864.5 กิโลกรัม
มะเขือเทศ 41.5 กิโลกรัม บวบเหลี่ยม 604.5 กิโลกรัม ถั่วฝักยาว 128 กิโลกรัม กระเพรา 117 กิโลกรัม โหระพา
34.5 กิโลกรัม พริก 12 กิโลกรัม และกระเจี๊ยบแดง 30 กิโลกรัม
กิจกรรมสาธิตการปลูกไม้ผลในร่องสวน
การปลูกไม้ผลในร่องสวนเป็นการปลูกแบบผสมผสานในพื้นที่ 5 ไร่ ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่าย ดังนี้
มะนาว 805 ผล มะพร้าวน้าหอม 2,947 ผล มะม่วง 22 กิโลกรัม แก้วมังกร 34 กิโลกรัม กล้วย 800 หวี หน่อไม้
4 กิโลกรัม มะรุม 18 กิโลกรัม เมล็ดมะรุมตากแห้ง 6.5 กิโลกรัม หน่อกล้วย 104 หน่อ ใบหม่อน 40 กิโลกรัม
และไม้ไผ่ 36 ลา การติดตั้งระบบน้ามินิสปริงเกอร์ทดแทนการให้น้าโดยใช้เรือรดน้าเพื่อเป็นการประหยัดแรงงาน
และใช้ระบบน้าดีไล่น้าเสีย (น้าดีจากชลประทานไล่น้าเค็มในร่องสวน) ทาให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น และได้ปลูก
ซ่อมกล้วยน้าหว้าในพื้นที่ร่องสวน จานวน 24 ร่อง
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน อาเภอบ้าน
แหลม และพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ มีรายละเอียดดังนี้
1) หลักสูตร “เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู” มีผู้เข้าอบรมจานวน 44 ราย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2555 จากการทดสอบความรู้ ก่อนและหลั งการฝึ กอบรม พบว่า เกษตรกรมี ความรู้ ก่อนอบรมเฉลี่ ย 43.64
เปอร์เซ็นต์ และหลังอบรมเฉลี่ย 82.50 เปอร์เซ็นต์ได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล แนะนาให้ความรู้แก่ เกษตรกรผู้
เข้ารับการฝึกอบรม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จากการประเมินผลการฝึกอบรมพบว่า เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ได้แก่ มะนาว ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง สามารถนาไปปฏิบัติในสวน
ของตนเองได้
2) หลักสูตร “เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล” มีผู้เข้าอบรมจานวน 45 ราย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 จากการทดสอบความรู้ ก่อนและหลั งการฝึ กอบรม พบว่า เกษตรกรมี ความรู้ ก่อนอบรมเฉลี่ ย 53.33
เปอร์เซ็นต์ และหลังอบรมเฉลี่ย 81.78 เปอร์เซ็นต์ได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล แนะนาให้ความรู้แก่ เกษตรกรผู้
เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ จากการประเมินผลการฝึกอบรมพบว่า เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล ได้แก่ การตอนกิ่งการติดตา การต่อกิ่ง การเสียบยอด และสามารถ
นาไปปฏิบัติในแปลงของตนเองได้
3) หลักสูตร “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว”มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
ให้แก่เกษตรกร ให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ภาคเกษตรกร มีเป้าหมายอบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จานวน 16 ครั้งพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ดาเนินการจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว
จานวน 6 ครั้ง และได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรต้องการปลูก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 และกข41 เกษตรกร
มีความกระตือรือร้นและพึงพอใจในการฝึกอบรม เพราะสามารถนาความรู้ไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อใช้
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เป็นพันธุ์ข้าวปลูกในแปลงนาของตนเอง และจาหน่ายให้ กับเกษตรกรรายอื่นได้ราคาดีกว่าทานาเพื่อขายเป็น
ข้าวเปลือก
4) น าเกษตรกรกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ข้ า วจ านวน 25 ราย ศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ งการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ ณ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2555
กิจกรรมการจาหน่ายผลผลิต
การจาหน่ายผลผลิตของโครงการฯ มีการนาผลผลิตของโครงการ ฯ เช่น ปลา เมล็ดพันธุ์ข้าว ไม้ผล
พืชผัก พืชไร่ และน้าหมักชีวภาพ ออกจาหน่ายทุกเดือนตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม 2555 ทารายได้ให้กับ
โครงการฯเป็นเงิน 216,323 บาท
สรุปผลการดาเนินงานและคาแนะนา
ด้านการปรับปรุงดิน ดาเนินการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านกายภาพ และด้านเคมี (ค่าความเค็มของ
ดิน) เพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืชไร่และพืชสวนเนื่องจากดินของโครงการเป็นดินเหนียวจึงต้องปรับให้ดินมีการ
ระบายน้าและอากาศเพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืช ด้านพื้นที่แปลงนาจัดทาเป็นแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดีเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจาหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยเลือกพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดในท้องถิ่น
ทางด้านพืช เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ใช้พันธุ์พืชที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และเกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติได้เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดในท้องถิ่นด้านประมงปรับ
มาเลี้ ยงปลาระบบธรรมชาติเนื่ องจากการเลี้ยงสัตว์น้าในระบบพัฒนามีต้นทุนในการเลี้ ยงสู งและมีความเสี่ยง
ค่อนข้างมาก
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการจัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการฯ เกษตรกร สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน จัดเป็นศูนย์สาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี
และความรู้ทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินเค็ม เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการปลูก
พืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สาหรับนาไปเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร
การนาไปใช้ประโยชน์/การขยายผล
ได้ดาเนินงานโครงการฯ โดยคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และพื้นที่อื่นๆ มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมี
การติดตามจัดเก็บข้อมูลให้คาแนะนาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ดาเนินงาน ดังนี้
1) การผลิตไม้ผลนอกฤดู
ได้ดาเนินงาน โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ตามเป้าหมาย จานวน 44 ราย ประชุมชี้แจง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู และได้สนับสนุนกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี และ
วัสดุการเกษตรอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้คาแนะนา การ
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ปฏิบัติดูแลรักษาการผลิตไม้ผลนอกฤดูเป็นระยะอย่างต่อเนื่องผู้ผ่านการอบรมการผลิตไม้ผลนอกฤดู สามารถนาไป
ปฏิบัติในสวนของตนเองได้
2) การขยายพันธุ์ไม้ผล
ได้ดาเนินการ โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ตามเป้าหมาย จานวน 45 รายประชุมชี้แจง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล และได้สนับสนุนกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี และ
วัสดุการเกษตรอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้คาแนะนา การ
ปฏิบัติดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ไม้ผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
3) การทดสอบพันธุ์ข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีจาหน่ายแก่เกษตรกร
โครงการได้ทาแปลงสาธิตและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข. 29 จาหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูกสามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดเมล็ดพันธุ์ได้บางส่วน และตั้งโครงการศูนย์ข้าวชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ภาคเกษตรกร ดาเนินงานโดยการ
คัดเลื อกเกษตรกรเข้าร่ว มกิจ กรรม มีเป้ าหมายอบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตาม
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จานวน 16 ครั้ง พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มีการติดตามจัดเก็บข้อมูล ให้คาแนะนา การปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
4) การผลิตน้าหมักชีวภาพและน้าส้มควันไม้ เพื่อใช้ในโครงการและจาหน่ายแก่เกษตรกร
2547 – ปัจจุบันโครงการฯดาเนินการฝึกอบรมการผลิตน้าหมักชีวภาพ และผลิตน้าหมักชีวภาพจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่โครงการและของชุมชนนามาผลิตเป็นน้าหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
ในดินช่วยให้เกิดกิจกรรมย่อยสลายเศษซากพืช เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้ กับดิน ลดการใช้สารเคมี และยาฆ่า
แมลงไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ทาให้เกษตรกรนาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างแพร่หลาย
5) การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและศึกษาดูงาน
มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการ ตั้งแต่ มกราคม – 16 สิงหาคม 2555
จานวน 6 คณะ 270 ราย
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เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมและภาคผนวก
1. เอกสารรายงานประจาปีของโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (มูลนิธิ
ชัยพัฒนา) ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
2. แผนปฏิบัติงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน และประจาไตรมาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
3. สรุปรายงานประจาปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

