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โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
 
๑. ความเปนมา  
 จังหวัดสงขลา ไดรับหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ขอใหพิจารณา
จัดหาท่ีดิน เพ่ือจัดตั้งโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดสงขลา และตอมาราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอ
คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไดขอใหจังหวัดสงขลา พิจารณาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน “ปาทุงยูง” หมูท่ี ๓, ๔, 
และ ๕ ตําบลตลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พ้ืนท่ี ๖๗๓-๐-๐๗ ไร เปนท่ีตั้งโครงการ และ
สํานักพระราชวังไดขอใชท่ีดินกองพลพัฒนาท่ี ๔ เพ่ิมเติม ๑๒๕-๒-๗๐.๘ ไร โดยจังหวัดสงขลาไดขอใชท่ีดิน
ตามมาตรา ๙ รวมเนื้อท่ีฟารมท้ังแปลง ๗๙๘-๒-๗๗.๘ ไร 
 ในการนี้พลเอก ณ พล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ และนายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการ
พระราชวังฝายกิจกรรมพิเศษ ไดเดินทางไปตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีอําเภอคลองหอยโขง เห็นวามีความเหมาะสม และ
มีศักยภาพท่ีจะนํามาเปนฟารมตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 

๒. การสนองพระราชดําริฯ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘  ไดเขาไปรวมดําเนินการใน ๒ 
กิจกรรม คือ กิจกรรมดานการผลิตเห็ด และกิจกรรมดานพืชไร (การปลูกขาวโพดหวาน/ถ่ัวลิสง) 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
 ๑. เปนแหลงอาหาร และจางแรงงานใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 ๒. เปนแหลงเรียนรูงานดานการเกษตร 
 ๓. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
  ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถเลี้ยงตนเองได และขยายผลความสําเร็จ
ไปสูไรนาเกษตรกร และใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเรียนรูการทําเกษตรดานเห็ด และพืชไร 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
  ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 ตั้งอยู บานเหนือ หมูท่ี ๓ ตําบลคลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา พิกัด E 654000 N 
761000 หางจากสนามบินหาดใหญลงมาทางใตประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ ๗๙๘-๒-๗๗.๘ ไร 
  ๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 กิจกรรมเห็ด : ดําเนินการบนพ้ืนท่ี ๑ ไร จํานวน ๑๐ โรงเรือน โดยมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีดาน
การผลิตเห็ด 
 กิจกรรมพืชไร : ดําเนินการบนพ้ืนท่ี ๑ ไร โดยมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตขาวโพด
หวาน / ถ่ัวลิสง 
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๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
 ๑.  ฝายพัฒนาและสงเสริม สํานักพระราชวัง 
 ๒. กองพลพัฒนาท่ี ๔ คายรัตนพล 
 ๓. จังหวัดสงขลา 
  - อําเภอคลองหอยโขง  
  - สํานักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา 
  - สํานักงานจังหวัดสงขลา 
  - อบต.โคกมวง / อบต.คลองหอยโขง 
 ๔. โครงการชลประทานสงขลา 
 ๕. สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคพังลา 
 ๖. สํานักงานทางหลวงชนบท 
 ๗. ศูนยทรัพยากรน้ําภาค ๑๑ สงขลา 
 ๘. กองพลพัฒนาท่ี ๔ และ ช.พัน ๔๐๒ จ.พัทลุง สํานักงานพัฒนาภาค ๔ และ นพค. ๔๓ จ.พัทลุง 
 ๙. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘ 
 ๑๐. ศูนยวิจัยขาวพัทลุง 
 ๑๑. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา 
 ๑๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา 
 ๑๓. สํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต ๑๒ สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 
 ๑๔. สํานักงานประปาภูมิภาค เขต ๕ 
 ๑๕. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ๑๖. ศูนยบริการวิชาการท่ี ๘ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
  ๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 ๕.๒.๑  หนวยงานหลัก : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี ๘  
 ๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน : กองแผนงานและวิชาการ 

๖. งบประมาณท่ีไดรับ 
  ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 
 ป ๒๕๖๒ ไดรับจัดสรรงบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท ใชไป ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - 

๗. ผลการดําเนินงาน 
   ๗.๑ กิจกรรม ศึกษา/ทดสอบ 

- กิจกรรมการเพาะเห็ด  
  ดําเนินการผลิตกอนเห็ดนางรมภูฏาน  
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ข้ันตอนการผลิตเห็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  โรงเรือนท้ังหมด ๑๐ โรง ใชเปนโรงใสเชื้อ ๑ โรง โรงบมเชื้อ ๒ โรง โรงเปดดอก ๗ โรง  

ผสมวัสดเุพาะตามสตูร 

บรรจุถุง 

น่ึงฆาเช้ือ 

ใสเช้ือเห็ดลงถุง หัวเช้ือในเมล็ดขาวฟาง แมเช้ือในอาหารวุน 

๙๐-๑๐๐ ๐C ๓ ช่ัวโมง 

บมเช้ือ 

เปดดอก 

เก็บผลผลิต 

ตัดแตงพรอมสงตลาด 

๒๕-๓๐ วัน 

๒-๓ เดือน 
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- กิจกรรมดานพืชไร (ขาวโพดหวาน)  
 เก็บตัวอยางดินวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารภายในฟารมตัวอยางฯ และทําการปลูกขาวโพด

หวานรุนท่ี ๑ จํานวน ๘,๔๙๗ ตน/ไร ไดผลผลิตฝกสดท้ังเปลือก ๒,๙๑๓ กิโลกรัม/ไร ( ๘,๔๖๓ ฝก/ไร) 
น้ําหนักฝกสดปอกเปลือก ๒,๑๔๒ กิโลกรัม/ไร วัดคาความหวานได ๑๔ องศาบริกซ  
เทคโนโลยีการผลิตขาวโพดหวาน 
การปลูกขาวโพดหวาน 
 ไถดะ ๑ ครั้งใหลึก ๒๐-๓๐ เซนติเมตร และไถพรวน ๑-๒  ครั้ง ข้ึนกับสภาพดิน และเก็บตัวอยาง
ดินไปวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร ระยะปลูก ๗๕ x ๒๕ เซนติเมตร หยอดหลุมละ ๑ เมล็ด พ้ืนท่ี ๑ ไร ใชเมล็ด
พันธุ ๑ กิโลกรัมใชอลาคลอร ๗๘% EC อัตรา ๑๒๕-๑๕๐ มิลลิลิตรตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพนคุมดินหลังปลูกกอน
ขาวโพดและวัชพืชงอก 
 การใสปุย โดยการใสปุยรองพ้ืน ใสปุยอินทรียอัตรา ๑๐๐ กก./ไร และปุยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ 
อัตรา ๒๕ กก./ไร รองพ้ืนกอนปลูก ใสปุยแตงหนาครั้งท่ี ๑ (ขาวโพดอายุ ๒ สัปดาห) ใสปุยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ 
อัตรา ๑๓.๕ กก./ไร โดยโรยขางแถวหางประมาณ ๑ ฝามือ แลวพูนโคนกลบ การใหปุยแตงหนาครั้งท่ี ๒ 
(ขาวโพดอายุ ๒๕-๓๐ วัน) ใสปุยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๑๓.๕ กก./ไร โดยโรยขางแถวหางประมาณ ๑ ฝามือ 
แลวพูนโดนกลบท้ัง ๒ ดาน 
 ใหน้ําสัปดาหละครั้ง ถาฝนตกดินมีความชื้นพอก็ไมตองใหน้ํา ถาตนขาวโพดแสดงอาการใบมวน 
หรือใบเหี่ยวในเวลาเชาหรือเย็นตองใหน้ําทันที 
 เก็บเก่ียวเม่ือ ๑๘-๒๐ วัน หลังจากตนขาวโพดออกไหมรอยละ ๕๐  หรือสีของไหมเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาลเขม หรือเม่ือทดลองฉีกเปลือกขาวโพดฝกท่ีอยูบนสุดของตน และใชเล็บกดท่ีเมล็ดปลายฝกจะมีน้ํานม
ไหลออกมา แสดงวาอีก ๒ วัน จะตองเก็บเก่ียว 
 
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 

การปลูก  
ระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร  ระยะระหวางตน  20 เซนติเมตร จํานวน 2-3 เมล็ด/หลุม   

การใสปุย 
- ใสปูนขาวอัตรา 100-300 กิโลกรัมตอไร  โดยใสกอนปลูก 1-2 สัปดาห แลวพรวนดินกลบ 
- ใชปุยเคมีสูตร 12-24-12  อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร หรือ 8-24-24 อัตรา 30  กิโลกรัมตอไร การใส

ปุยเคมีใหแกถ่ัวลิสงนั้น สามารถกระทําไดท้ังใสลงในพ้ืนท่ีปลูกแลวพรวนดินกลบกอนปลูก  หรือใสโดยโรยขาง
แถวปลูกแลวพรวนดินกลบปุยในชวงถ่ัวลิสงอายุ 15-20 วันหลังงอก 

- ใสยิปซัม อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสขางแถวปลูกในระยะท่ีถ่ัวลิสงลงเข็ม เม่ืออายุ 40-45 วัน
หลังปลูก 

การกําจัดวัชพืช 
การกําจัดวัชพืชดวยแรงงานคนโดยใชจอบดายหญาควรรีบทําขณะท่ีวัชพืชยังเล็กอยูในชวง 15-20 วัน 

หลังจากนั้นถาวัชพืชงอกข้ึนมาอีกควรกําจัดวัชพืชอีกครั้งในชวง 30-45 วัน ในระยะนี้ตองปฏิบัติอยาง
ระมัดระวังมิใหกระทบ กระเทือนตอการลงเข็ม   
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การเก็บเก่ียว 
 ในกรณีท่ีเก็บฝกแหง ถ่ัวลิสงท่ีเมล็ดแกจัด สีของผนังเปลือกฝกดานในจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและ
น้ําตาลดํา เปลือกหุมเมล็ดมีสีตามพันธุ ควรถอนและปลิดฝกใหเสร็จเปนแปลง ๆ หลังปลิดฝกแลวรีบทําใหแหง 
ควรนําฝกไวในท่ีโปรง อากาศถายเทได  
 
๗.๒ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
 ๗.๒.๑ แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต 
  เห็ด/ขาวโพดหวาน/ถ่ัวลิสง 

๗.๒.๒ การฝกอบรม 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิต

ขาวโพดหวานและการจัดการ” เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  ณ อาคารอเนกประสงคฟารมตัวอยางฯ ตําบล
คลองหอยโขง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ใหแกเจาหนาท่ี และเกษตรกรในฟารมตัวอยางฯ จํานวน 
๓๕ ราย จากการทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม พบวา เกษตรกรมีความรูความเขาใจในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตขาวโพดหวานและการจัดการเพ่ิมข้ึน เกษตรกรไดคะแนนกอนการฝกอบรมเฉลี่ย ๕๔.๒๙ 
เปอรเซ็นต และไดคะแนนหลังการฝกอบรมเฉลี่ย ๘๔.๕๗ เปอรเซ็นต จากจํานวนผูเขาอบรมท้ังหมด เกษตรกร
ท่ีมีความรูเพ่ิมข้ึน และไดคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต ๗๐ เปอรเซ็นตข้ึนไป มีจํานวน ๓๔ ราย คิดเปน 
๙๗.๑๔ เปอรเซนต  
   

      

        
ภาพกิจกรรมฝกอบรม หลกัสูตรเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดหวานและการจัดการ 
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       ๗.๒.๓ การเปนวิทยากร 
  อบรม/ สาธิต และใหคําแนะนําการผลิตเห็ดเยื่อไผ 
 

               
 
 

๗.๒.๔ การผลิตส่ือ /โสตทัศนูปกรณ 
  - จัดทําเอกสารคําแนะนําการผลิตเห็ด / ขาวโพดหวาน  
 

      
แผนพับคําแนะนําการผลิตเห็ด 

 

      
แผนพับคําแนะนําการผลิตขาวโพดหวาน 
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๗.๒.๕ การจัดนิทรรศการ 
  - จัดนิทรรศการในจุดสาธิตกิจกรรมเห็ด/ขาวโพดหวานในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ    
เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  

      

  
ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 - จัดนิทรรศการในจุดสาธิตกิจกรรมเห็ดสําหรับผูสนใจมาศึกษาดูงาน 
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- จัดนิทรรศการในจุดสาธิตกิจกรรมเห็ด/ขาวโพดหวาน ในชวงท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา         
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประทับภายในโครงการฟารมตัวอยาง  เม่ือวันท่ี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  

      

      
ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
  ๗.๓ กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
  ๗.๔ กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเมินผล 

๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 - เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ หรือเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ ไดรับความรูดานการเกษตร
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ ทําใหมีรายไดและความอยูดีกินดี 
 - เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ หรือเกษตรกรท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ มีความรูและทักษะในการ
ผลิตเห็ด และพืชไร 

๙. ปญหา / อุปสรรค   

  -  
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