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โครงการจัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน 
ตามแนวพระราชดําริ บริเวณอางเก็บน้าํดอกกราย 

 
1. ช่ือโครงการ 
          โครงการจัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดําริ บริเวณอางเก็บน้ํา
ดอกกราย  อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
   ช่ือโครงการตามปายโครงการ 
          โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามพระราชดําร ิ
2. ความเปนมาของโครงการ 
          ดวยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง เปนสภาพปาที่ถูกทําลาย ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตร และประสบปญหาผลผลิตตกต่ํา รายไดลดลง เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณของดิน และ
ขาดแหลงน้ํา กอปรกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายเขตการเปนเจาของที่ดินเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบ ตอความมั่งคงของประเทศชาติได  
          เมื่อทราบฝาละอองธุรีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดประราชทานพระราชดําริวา
บริเวณอางเก็บน้ําดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 1,300 ไร สามารถสง
น้ํามายังพ้ืนที่ดังกลาวได ทรงแนะนําใหจัดเปนศูนยกลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแกราษฎร 
ดังนั้น คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จึงไดดําเนินงานขั้นตนดวยการจัดระบบการสงน้ํา
ปรับพ้ืนที่ ดวยพระราชทานทรัพยสวนพระองคที่พระราชทานมาเปนทุนหมุนเวียน จํานวน 3 ลานบาท 
และมีผูขอพระราชทานนอมเกลาฯ ถวายคอกมา คอกสุกร และคอกแกะ สรางไวในศูนยกลางอาชีพ
การเกษตรฯ 
          14 กรกฎาคม พ.ศ. 2523  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนารถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมศูนยกลางการพัฒนาการเกษตร
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และศิลปาชีพพิเศษ ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว 4 ขอ คือ 
        1. ใหพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะดานปศุสัตว การประมงเพื่อการบริโภค และสํารองอาหาร
ไวในยามวิกฤต นอกจากนั้นมูลสัตวยังทําเปนเชื้อเพลิงและปุยสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 
        2. ใหมีศูนยฝกปฏิบัติการดานประกอบอาชีพ โดยจัดใหมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอยาง 4 แปลง 
แปลงละ 4 ไร โดยปลูกบานพักอาศัยแบบชาวบาน ใหราษฎรดําเนนิการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวควบคูกัน 
        3. ใหจัดเปนศูนยการสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว โดยดําเนินการแบบใหราษฎรไดยืมสัตวพันธุดีไป
ผสม หรือเลี้ยงแลวสงลูกคืน หรือขายใหราษฎรนําไปเลี้ยง 
        4. ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรนําเอาแบบอยางการดําเนินงานและการจัดไรนา 
ไปพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงไรนาของตนเอง 

 
สรางระบบสงนํ้าดวยทอจากอางเก็บนํ้าดอกกรายไปอางเก็บนํ้าหนองปลาไหล 

  
การสงนํ้าโดยใชทอกาลักนํ้า เพื่อใชในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 

  
พัฒนาดานปศุสัตว พัฒนาดานประมง 
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แปลงสาธิตดานปลูกพืช เลี้ยงสุกรควบคูกับการปลูกพืช 

  
จัดตั้งศูนยการสงเสริมการเลี้ยงปศสุัตว 

3. วัตถุประสงค 
          1. จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรู ดานการพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดําริ  
          2. อบรม สงเสริม และเผยแพรการพัฒนาที่ดินในรูปแบบตางๆ ตามภารกิจของกรม 
          3. ปรับปรุงสถานที่ พรอมทั้งแปลงสาธิตสําหรับการดูงานของเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 
          4. สงเสริมเกษตรกรในการปรับปรุงบํารุงดิน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
          5. ขยายเครือขายกลุมเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย หรือลดการใชปุยเคมี 
4. ที่ตั้งโครงการ 
          โครงการจัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดําริ บริเวณอางเก็บน้ํา
ดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ตั้งอยูที่  บานพัฒนาผัง2  หมูที่ 6  ตําบลแมน้ําคู  อําเภอ
ปลวกแดง  จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร  พ้ืนที่ขยายผลประมาณ 20,000 ไร 
          อยูระหวางพิกัด  N 1426300 – 1426700  E 741300 – 741800 
          พิกัดที่ตั้งสํานักงาน  N 1426540  E 741584 
          บนแผนที่ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุดที่ L7018  ระวางแผนที่ 5234 IV 
          สภาพพ้ืนที่โครงการจัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินฯ  พ้ืนที่ตอนบนมีลักษณะเปน
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย สวนบริเวณดานลางมีลักษณะคอนขางราบเรียบ เนื้อดินคอนขางเปนทราย มี
ปญหาดานโครงสรางของดินไมดี และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
          เริ่มดําเนินโครงการ พ.ศ. 2549  จนถึงปจจุบัน 
6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
          สถานีพัฒนาที่ดินระยอง  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  กรมพัฒนาที่ดิน  เปนหนวยงานหนึ่งที่
รับผิดชอบในโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง  ในพื้นที่ 60 ไร 
โดยดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูดานการพัฒนาที่ดินในรูปแบบตางๆ  ตามศักยภาพของพื้นที่ 
เชน การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยเนนการใชหญาแฝก การวางระบบการปลูกพืช การปรับปรุง
บํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และการทําเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดินใหกับเกษตรกร ออกไปสูพ้ืนที่ตางๆ  ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ไดดําเนินงานมาตั้งแตกอตั้ง
โครงการฯ แตในบางปไมไดรับงบประมาณสนับสนุน จึงไดจัดทําแผนงานของบประมาณในชื่อโครงการ
จัดทําแปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดําริ บริเวณอางเก็บน้ําดอกกราย อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เปนตนมา 
วิธีดําเนินงาน 
          1. กําหนดโซนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และทรัพยากรดิน 
          2. จัดทําจุดเรียนรูในลักษณะแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินในรูปแบบตางๆ ตามแนวพระราชดําริ 
          3. เผยแพรประชาสัมพันธ ใหเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน 
          4. ขยายผลงานพัฒนาที่ดินออกไปสูพ้ืนที่หมูบานบริวาร 
ปงบประมาณ 2549 
          -  จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 200 ไร 
          -  ปรับปรุงคุณภาพดิน 1,250 ไร 
ปงบประมาณ 2550 
          -  ดูแลแปลงสาธิต 60 ไร 
          -  ซอมแซมอาคารภายในโครงการฯ 
ปงบประมาณ 2551 ดูแลรักษางานเดิม 
          -  สาธิตการทําปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา 
          -  แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม 
          -  แปลงสาธิตขยายพันธุหญาแฝก 
          -  แปลงสาธิตการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝก 
          -  แปลงสาธิตพืชปุยสด 
          -  แปลงพืชผักปลอดสารพิษ 
          -  แปลงพืชสมุนไพร 
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ภาพกิจกรรมปงบประมาณ 2551 

สาธิตการทําปุยหมัก 

สาธิตการทําปุยอินทรียนํ้า 

แปลงสาธิตการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียนํ้า 
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แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม นาขาวอินทรีย 

แปลงสาธิตขยายพันธุหญาแฝก 

สาธิตการใชหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา 



 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                     จัดทําแปลงสาธิตจดุเรียนรูการพัฒนาที่ดินฯ จังหวัดระยอง  9 

แปลงสาธิตการใชปุยพืชสดบํารุงดิน 

แปลงสาธิตพืชผกัปลอดสารพิษ 

แปลงตัวอยางพืชสมุนไพรไลแมลง คณะนักเรียนดูงานในโครงการฯ 
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ปงบประมาณ 2552 
1. ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียน้ํา ปุยพืชสด และหญาแฝก 
          -  แปลงขยายพันธุหญาแฝก 
          -  แปลงสาธิตการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา 
          -  แปลงสาธิตการใชปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน 
          -  แปลงสาธิตการใชปุยหมักรวมกับน้ําหมักชีวภาพ และสารปองกันแมลงในแปลงไมผล 
2. อบรมสงเสริมการทําปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา และสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพ่ือใชไลแมลงศัตรูพืช 

 
ปายแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุหญาแฝก 

 

แปลงขยายพันธุหญาแฝกเพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรดิน และสภาพแวดลอม 
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ปายแปลงสาธิตการใชประโยชนจากหญาแฝก 

การใชประโยชนจากหญาแฝกรอบคูนํ้าบริเวณแปลงผัก 

แปลงสาธิตการใชประโยชนจากหญาแฝก เพื่ออนุรักษดินและนํ้าในแปลงไมผล 
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แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด (ถ่ัวพุม) 

แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด (ปอเทือง) 

แปลงสาธิตพืชสมุนไพร ในการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 
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แปลงสาธิตการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียนํ้า และสารไลแมลงในแปลงพืชผัก 

แปลงสาธิตการใชปุยหมักรวมกับนํ้าหมักชีวภาพ และสารปองกันแมลงศัตรูพืชในแปลงไมผล 

แปลงสาธิตการใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ ในนาขาว 



 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                     จัดทําแปลงสาธิตจดุเรียนรูการพัฒนาที่ดินฯ จังหวัดระยอง  14 

แปลงสาธิตการทําเกษตรอินทรีย แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ 

อบรมสงเสริมการทําปุยหมัก/ปุยอินทรียนํ้า และสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

สงเสริมการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียนํ้า และปุยพืชสด 



 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                     จัดทําแปลงสาธิตจดุเรียนรูการพัฒนาที่ดินฯ จังหวัดระยอง  15 

สาธิตการทําปุยอินทรียนํ้า สาธิตการใชปุยพืชสด 

 
คณะนักเรียนดูงานในโครงการฯ 

7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
          1. เปนการสนองพระราชดําริในดานพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม การใชหญาแฝก 
และวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          2. เกษตรกร ไดเห็นรูปแบบของการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสม ทั้งดานการอนุรักษดินและน้ํา และ
การปรับปรุงบํารุงดิน 
          3. งานพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดําริ จะไดรับการยอมรับมากขึ้น และสามารถขยาย
เครือขายออกไปไดอยางกวางขวาง 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 
          สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 
          สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 2  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 


