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โครงการศูนยพฒันาไมผล ตามพระราชดําร ิ
จังหวัดจันทบุร ี

 
1. ช่ือโครงการ 
          โครงการศูนยพัฒนาไมผล ตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุร ี
   ช่ือโครงการตามปายโครงการ 
          โครงการศูนยพัฒนาไมผล ตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุร ี
2. ความเปนมาของโครงการ 
          พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริวาในอนาคตจะมีการขยายการทําสวน
ผลไมเพ่ิมขึ้นอีกจํานวนมาก ถึงแมจังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จํานวนวันที่ฝนตกกวาครึ่งป  
จนเกิดน้ําไหลหลากทวมจังหวัดจันทบุรีเปนประจํา แตฤดูแลงจะขาดน้ํา พระองคทรงวางแนวทางการ
ชวยเหลือราษฎร โดยการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กเปนระยะๆ ในลําธาร ลําคลองตามรองเนินในรูป  
อางพลวง เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร และปองกันน้ําทวมในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มีพระราชกระแส ใหคณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํารวจพ้ืนที่และพระราชทานทรัพยสวน
พระองคจัดซื้อที่ดินสวนไมผล ซึ่งมีลําคลองพาดผานพ้ืนที่ ในอําเภอมะขาม จํานวน 109 ไร เพ่ือเตรียม
วางโครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กไวเปนตัวอยาง แตราษฎรในพื้นที่ไมเขาใจปญหาเกรงวาจะเกิด
น้ําทวม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีพระราชดําริใหชะลอไวกอนโดยเปลี่ยนไปสรางอางเก็บน้ําใน
พ้ืนที่อ่ืน ที่ราษฎรมีความตองการ 
          พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริกับคณะทํางานโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ ใหตั้งศูนยศึกษาพัฒนาไมผล ใหเปนตัวอยางในการประกอบอาชีพแกราษฎร และสรางแหลง
น้ําไวใชในฤดูแลง โดยแบงพ้ืนที่ออกเปนสวนผลไม จํานวน 60 ไร สระเก็บน้ํา จํานวน 12 ไร และพ้ืนที่
วางเปลา จํานวน 37 ไร เพ่ือทําการศึกษา ทดลองทางการเกษตร โดยอยูในการควบคุมดูแลของกรม



สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                               ศูนยพัฒนาไมผลฯ จังหวัดจันทบุรี 2 

ทหารราบที่ 21 รักษาพระองคฯ  ไดดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน พัฒนาระบบการสงน้ํา และการปลูกไม
ผลตามหลักวิชาการ มีความกาวหนามาโดยลําดับ 

 
ปรับปรุงบํารุงดิน 

  
พัฒนาระบบการสงนํ้า 

  
ปลูกไมผลตามหลักวิชาการ 
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 พ.ศ. 2548 พลเอก นิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สํานักราช
เลขาธิการ ไดขอความรวมมือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ขอให
หนวยงานราชการตางๆ รวมกันปรับปรุงศูนยพัฒนาไมผลฯ ตามหลักบูรณาการ ทั้งนี้ ผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี ไดพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานศูนยพัฒนาไมผลฯ โดยมีหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการ สําหรับเจาหนาที่นักวิชาการจากหนวยงานตางๆ และผูนําชุมชนในพื้นที่เปนคณะทํางาน 
และรวมกันกําหนดแผนแมบท พัฒนาศูนยพัฒนาไมผลฯ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) เพ่ือใหเปนศูนย
ศึกษาดานการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย รวมถึงสงเสริมการผลิตใหสามารถจําหนายไดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตลอดจน
ขยายผลใหราษฎรนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และใหศูนยพัฒนาไมผลฯ  เปนแหลงศึกษา
เรียนรูของราษฎรทั่วไปอยางสมบูรณ 

 
แปลงผักเกษตรอินทรีย 

3. วัตถุประสงค 
1. เปนจุดเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผลผลิตไมผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย 
3. สงเสริมการผลิตใหสามารถจําหนายไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ที่ตั้งโครงการ 
          โครงการศูนยพัฒนาไมผล ตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยูที่  บานทุงโตนด หมูที่ 8 
ตําบลทาหลวง  อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร 
          อยูระหวางพิกัด  N 1408500 - 1409400  E 186900 - 187500 
          บนแผนที่ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุดที่ L7018  ระวางแผนที่ 5434 III 
          หางจากอําเภอมะขามไปทางทิศใต ประมาณ 6 กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัด
จันทบุรี ตามเสนทาง จันทบุรี-อําเภอเขาคิชฌกูฏ ประมาณ 16 กิโลเมตร 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
          เริ่มดําเนินโครงการ  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 
6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
จัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2551 
          1.  ขุดสระเก็บน้ํา 12 ไร ความจุ 90,000 ลูกบาศกเมตร 
          2.  สรางฝายน้ําลน 1 แหง 
          3.  สรางโรงสูบน้ํา 1 แหง 
          4.  ทําระบบน้ําแบบหัวเหว่ียงในแปลงไมผล พ้ืนที่ 60 ไร 
          5.  ถนนลาดยางทางเขา 
          6.  สรางบานพักกําลังพล 
          7.  สรางหองประชุมขนาดบรรจุ 30 คน 
          8.  สรางกังหันลม 1 จุด (ใชงานไมได) 
          9.  ไฟฟา 
          10. ซื้อถังผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ 
          11. ซื้อรถแทรกเตอรตัดหญาขนาดเล็ก พรอมอุปกรณ 1 ชุด 
          12. ซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 2 เครื่อง 
          13. ซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับการประชุม 1 ชุด 
          14. ซื้อโตะขาพับสแตนเลส 12 ตัว เกาอ้ีบุนวม 50 ตัว เกาอ้ีพลาสติก 100 ตัว 

  
ระบบนํ้าแบบหัวเหว่ียง 
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ถนนเขาโครงการฯ บานพักกําลังพล 

  
หอประชุม ถังผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

ดานการปรับปรุงบํารุงดิน 
          สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2  กรมพัฒนาที่ดิน ไดทําการสํารวจดิน
และวางแผนการใชที่ดิน พบวาพ้ืนที่โครงการศูนยพัฒนาไมผลฯ มีลักษณะพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย มีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีคาอินทรียวัตถุต่ํา มีความเปนกรดจัด 
ตามลักษณะเน้ือดินที่พบตองปรับสภาพความเปนกรดดวยโดโลไมท และใหการสนับสนุนโครงการศูนย
พัฒนาไมผลฯ ดังนี้ 
          1. ตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน 
          2. สงเสริมการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
          3. สงเสริมการปลูกหญาแฝก 
          4. สงเสริมการใชปุยพืชสด 
          5. สนับสนุนโดโลไมท 
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สงเสริมการใชปุยหมัก 

  

  
สงเสริมการใชปุยอินทรียนํ้า 
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ปลูกหญาแฝกตามแนวถนนเขาโครงการ ปลูกหญาแฝกในแปลงไมผล 

 
ปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด 

  
สนับสนุนโดโลไมท 

ดานการเลี้ยงสัตวและแมลงเศรษฐกิจ 
          1. เลี้ยงหมูหลุมเพ่ือใชมูลสุกรเปนปุยอินทรียในแปลงไมผล 
          2. เลี้ยงเปดเนื้อเพื่อขยายผลใหแกเกษตรกร 200 ตัว 
          3. เลี้ยงชันโรงเพื่อชวยผสมเกสรพืช 20 รัง 
ดานประมง 
          1. ปลอยปลาในแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ 12 ไร 
          2. เลี้ยงปลาในสระน้ําขนาดเล็ก 
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7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
          1. เกษตรกรชาวสวนผลไมจังหวัดจันทบุรีและใกลเคียง ใหนําแนวทางการดําเนินงานไปปรับใช
กับการเกษตรของตนเองและชุมชน 
          2. สงเสริมพัฒนาแนวทางการทําสวนผลไมอินทรียของจังหวัดจันทบุรี 
          3. เปนแหลงใหความรูดานการเกษตรอินทรีย แกนักเรียน นักศึกษา และราษฎรผูสนใจทั่วไป 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 
          สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 
          สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 2  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 


