
โครงการศูนยศกึษาการพัฒนาหวยทราย  
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอาํ จังหวดัเพชรบุร ี

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. ความเปนมาของโครงการ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตั้งอยูในเขตพระราชนิเวศน
มฤคทายวัน  ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  อันเปนพ้ืนที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหเปนที่หลวงเม่ือป 2466 และ ป 2467 เดิม
พื้นที่แหงนี้มี  สภาพปาไมเปนที่อุดมสมบูรณมีสัตวปาประเภทเนื้อทรายอยูเปนจํานวนมาก  จึงไดชื่อวา 
“ หวยทราย ” ตอมาราษฎรไดเขามาอาศัยทํากินบุกรุกแผวถางปา  และไดประกอบอาชีพตามยถากรรม 
ภายในเวลาไมถึง 40 ป ปาไมไดถูกทําลายโดยสิ้นเชิง ทําใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล  และมีปริมาณลด
นอยลงจนมีลักษณะเปนพ้ืนที่อับฝน  ดินขาดการบํารุงรักษาจนเกิดความไมสมดุลยทางธรรมชาติ  การ
พังทลายของผิวดินคอนขางสูง  ประกอบกับราษฎรสวนใหญปลูกสับปะรดซึ่งตองใชสารเคมีมาก  ทําให
คุณภาพของดินตกต่ําลงไปอีก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวา  “ หากปลอยทิ้งไว
จะกลายเปนทะเลทรายในที่สุด ”  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526  ไดพระราชทานพระราชดําริกับหมอมเจา
จักรพันธเพ็ญศิริ  จักรพันธุ  องคมนตรี และนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหพัฒนาเปนศูนยศึกษาการ
พัฒนาดานปาไมเอนกประสงค  จัดใหราษฎรที่ทํากินอยูเดิมมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไม  ได
ประโยชนและไมทําลายปาไมอีกตอไป  มุงที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรควบคูไปกับการปลูกปา 
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จัดหาแหลงน้ํา  ศึกษาวิธีการและระบบปองกันไฟไหมปาใน  “ ระบบปาเปยก ”  ใหราษฎรสรางรายได
จากผลิตผลปาไมและปลูกพืชชนิดตางๆ  ควบคูไปดวย  และใหราษฎรที่เขามาทํากินโดยมิชอบไดเขา
รวมกิจกรรม  เพื่อที่จะไดรับพระราชทานที่ดินทํากินตอไป 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสาธิตวิธีการปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตางๆ เชน การใชปุยพืชสด ปุยหมักและปุย
อินทรียน้ํา การใชปูนมารล โดโลไมท เปนตน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตพืชดวยวิธีการตางๆ เชน การใชปุยหมักและปุยอินทรีย
น้ํา สารปองกันกําจัดแมลงจากพืชสมุนไพร เปนตน 

3. เพ่ือเผยแพรวิธีการอนุรักษดินและน้ําในรูปแบบตางๆ เชน การสรางคันดินเบนน้ํา(Diversion) 
คันดินกักเก็บน้ํา(Check Dam) คันดินกั้นน้ํา(Terracing) เปนตน 

4. เพ่ือเผยแพรวิธีการใชประโยชนหญาแฝกในรูปแบบตางๆ เชน การปลูกหญาแฝกในรองน้ํา 
ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ แบบวงกลม ครึ่งวงกลมรอบโคนตนไม เปนตน 

5. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดําริ ใหกับเกษตรกร ประชาชน 
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการที่มีความสนใจ 
4. ที่ตั้งโครงการ 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลสามพระยา  
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งอยูที่  ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา  กองบังคับการฝกพิเศษ  
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  ตั้งอยูระหวางคาพิกัด x = 596622 – 600452  และระหวาง
คาพิกัด y = 1400430 - 1406572 ในระบบ  WGS84  บนแผนที่ประเทศไทย  ลําดับชุดที่  4934 II, 
มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ  22,627 ไร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ โรงเรียนบานอางหิน 
ทิศใต ติดตอกับ เขาเตาปูน 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานหนองตะกวด 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขานอย 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
เริ่มดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน 
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6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 
กิจกรรมงานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ในปงบประมาณ 2552 งานพัฒนาท่ีดิน  ไดดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  ในพ้ืนที่

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน 300 ไร 

   
งานกอสรางบอดักตะกอนดิน คันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า และทางลําเลียง บริเวณบานหนองขาวนก หมูที่ 4 ตําบล

สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

   
งานกอสรางบอดักตะกอนดิน คันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า และทางลําเลียง บริเวณบานหนองขาวนก หมูที่ 4 ตําบล

สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

   
งานกอสรางบอดักตะกอนดิน คันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า และทางลําเลียง บริเวณบานหนองขาวนก หมูที่ 4 ตําบล

สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

   
งานกอสรางบอดักตะกอนดิน คันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า และทางลําเลียง บริเวณบานหนองขาวนก หมูที่ 4 ตําบล

สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
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กิจกรรมงานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
ในปงบประมาณ 2552 งานพัฒนาที่ดิน  ไดดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ในพ้ืนที่

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 300 ไร 

  
งานกอสรางคันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า และทางลําเลียง บริเวณอางเก็บนํ้าหวยทราย ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร ี

 
งานกอสรางคันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า และทางลําเลียง บริเวณอางเก็บนํ้าหวยทราย ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร ี

 
งานกอสรางบอดักตะกอนดิน คันดินก้ันนํ้า คันดินเบนนํ้า บริเวณแปลงงานพัฒนาที่ดิน 

 
งานปรับเกลี่ยคันดินก้ันนํ้า  คันดินเบนนํ้า และวางทอระบายนํ้า บริเวณแปลงงานพัฒนาที่ดิน 
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กิจกรรมงานสาธิตการใชปุยพืชสด 
งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินการสงเสริมและสาธิตการใชปุยพืชสด  ไดแก  ถั่วพราและปอเทืองเพ่ือ

ปรับปรุงบํารุงดินในแปลงสาธิต  และแปลงของเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน 50 ไร 

  
สาธิตการใชปุยพืชสดในแปลงของเกษตรกร 

  
สาธิตการใชปุยพืชสดในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

  
สาธิตการใชปุยพืชสดในพื้นที่แปลงตัวชี้วัดดานการเกษตร ของงานวิชาการ( 146  ไร ) 
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กิจกรรมงานสาธิตการทําและการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินการสงเสริมและสาธิตการการทําและการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 

ในพ้ืนที่แปลงสาธิตของศูนยฯ  โรงเรียนและเกษตรกร  พรอมทั้งสนับสนุนสารเรง พด.ตางๆ และปุย
อินทรียน้ําใหกับโรงเรียน  เกษตรกรกร  และประชาชนทั่วไป  ที่เขามาศึกษาดูงาน  หรือมาฝกอบรมท่ี
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สาธิตการทําและการใชปุยหมัก 

   
สงเสริมและสาธติการทําและการใชประโยชนปุยหมัก เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 

   
สงเสริมและสาธติการทําและการใชประโยชนปุยหมัก เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 

สาธิตการทําและการใชปุยอินทรียน้ํา  สารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

   
สาธิตการทําปุยอินทรียนํ้าและสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 

   
สาธิตการทําปุยอินทรียนํ้าและสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
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กิจกรรมงานสงเสริมและรณรงคการใชประโยชนหญาแฝก 
ผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ 
ในปงบประมาณ 2552  งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา  เพ่ือ

ปองกันการพังทลายของดิน  ในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จํานวน 600,000 กลา 

  
เตรียมผลิตกลาหญาแฝกถุงไวสําหรับปลูกในพื้นที่ 

  
เตรียมผลิตกลาหญาแฝกถุงไวสําหรับปลูกในพื้นที่ 

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันดินพังทลายของดินริมขอบสระนํ้างานพัฒนาที่ดิน 

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินบริเวณคันดินเบนนํ้าและคันดินก้ันนํ้า ในแปลงงานพัฒนาที่ดิน 
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กิจกรรมงานสงเสริมและรณรงคการใชประโยชนหญาแฝก 
ผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ 

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินบริเวณคันดินเบนนํ้าและคันดินก้ันนํ้า ในแปลงงานพัฒนาที่ดิน 

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินบริเวณงานจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า บานหนองขาวนก 

  
ปลูกหญาแฝกบริเวณคันดินเก็บกักนํ้า  บานหนองขาวนก 

  
ปลูกหญาแฝกบริเวณคันดินเก็บกักนํ้า  บานหนองขาวนก 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       หวยทราย 10 



กิจกรรมงานสงเสริมและรณรงคการใชประโยชนหญาแฝก 
ผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูกในพ้ืนที่ 

  
ปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลองสงนํ้าหวยตะแปด บานเขากระปุกพัฒนา ตําบลสาม

พระยา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

  
ปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลองสงนํ้าหวยตะแปด บานเขากระปุกพัฒนา ตําบลสาม

พระยา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลองสงนํ้าหวยตะแปด บานอางหิน  ตําบลสามพระยา  

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
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กิจกรรมงานสงเสริมและรณรงคการใชประโยชนหญาแฝก 
ผลิตหญาแฝกเพ่ือปลูกในพ้ืนที ่

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลองสงนํ้าหวยตะแปด บานอางหิน  ตําบลสามพระยา  

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

  
ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลองสงนํ้า บานพุหวาย  ตําบลหวยทรายเหนือ  อําเภอ

ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

  
ปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดินบริเวณคลองสงนํ้าริมถนนเพชรเกษม บานรองระกํา  ตําบลดอนขุน

หวย  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
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กิจกรรมงานสงเสริมและรณรงคการใชประโยชนหญาแฝก 
ผลิตหญาแฝกเพ่ือแจกจาย 
ในปงบประมาณ 2552 งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินการผลิตกลาหญาแฝกเปลือยและหญาแฝกถุง  

แจกจายใหกับ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  รวมทั้งสิ้น 
165  ราย คิดเปนหญาแฝกจํานวน 700,000 กลา 

- ปลูกหญาเพื่ออนุรักษดินและน้ํา 72 ราย จํานวน 252,700 กลา 
- ปลูกเพ่ือปองกันดินพังทลาย ( ขอบสระน้ํา ) 87 ราย จํานวน 440,900 กลา 
- ปลูกเพ่ือการขยายพันธุ และศึกษาวิจัย 6 ราย จํานวน 6,400 กลา 

  

เตรียมกลาหญาแฝกสําหรับแจกจาย 

  

แจกจายหญาแฝกใหกับผูที่มาขอรับการสนับสนุน 
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โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
ในป 2552 งานพัฒนาที่ดินไดรวมกับหมูบาน โรงเรียน องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ

ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 150,000 กลา 

 
ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  12  สิงหาคม  2552  บริเวณสระนํ้าสาธารณะ บานหนองขาวนก  หมู  4 

 
ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  12  สิงหาคม  2552  บริเวณสระนํ้าสาธารณะ บานชางแทงกระจาด  หมู  2  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 งานพัฒนาที่ดินไดรวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2552 บริเวณแนวคันดินและรอบ
สระเก็บน้ํา จํานวน 50,000 กลา 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมทําพิธี

ถวายคําสัตยปฏิญาณเปนขาราชการท่ีดีของแผนดิน 
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เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 งานพัฒนาที่ดินไดรวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2552 บริเวณแนวคันดินและรอบ
สระเก็บน้ํา จํานวน 50,000 กลา 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมทําพิธี

ถวายคําสัตยปฏิญาณเปนขาราชการท่ีดีของแผนดิน 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  พรอมดวย

นักศึกษาฝกงานรวมทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวาคม  2552   บริเวณแนวคันดินและรอบขอบสระ
เก็บนํ้า  ในพื้นที่งานพัฒนาที่ดิน 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  พรอมดวย

นักศึกษาฝกงานรวมทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวาคม  2552  บริเวณแนวคันดินและรอบขอบสระเก็บ
นํ้า  ในพื้นที่งานพัฒนาที่ดิน 
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เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 งานพัฒนาที่ดินไดรวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2552 บริเวณแนวคันดินและรอบ
สระเก็บน้ํา จํานวน 50,000 กลา 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  พรอมดวย

นักศึกษาฝกงานรวมทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวาคม  2552  บริเวณแนวคันดินและรอบขอบสระเก็บ
นํ้า  ในพื้นที่งานพัฒนาที่ดิน 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  พรอมดวย

นักศึกษาฝกงานรวมทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวาคม  2552  บริเวณแนวคันดินและรอบขอบสระเก็บ
นํ้า  ในพื้นที่งานพัฒนาที่ดิน 

 
คณะขาราชการตํารวจ  พนักงาน  ลูกจาง  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  พรอมดวย

นักศึกษาฝกงานรวมทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวาคม  2552  บริเวณแนวคันดินและรอบขอบสระเก็บ
นํ้า  ในพื้นที่งานพัฒนาที่ดิน 
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เมื่อวันเสารที่  26  ธันวาคม  2552  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 15 และ 16  นํา
เยาวชนที่เขารวมโครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกและการเรียนรูระบบสหกรณในโรงเรียน จํานวน  60 
คน พรอมดวยคณะครูอาจารย  ทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน  10,000  กลา  
บริเวณริมขอบสระน้ําสาธารณะ  บานไทยมุสลิม  หมูที่ 8  ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอํา  จังหวัด
เพชรบุรี 

 
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกและการเรียนรูระบบสหกรณในโรงเรียน จํานวน  60 คน พรอมดวยคณะครูอาจารย  

ทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 

 
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกและการเรียนรูระบบสหกรณในโรงเรียน จํานวน  60 คน พรอมดวยคณะครูอาจารย  

ทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 

 
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกและการเรียนรูระบบสหกรณในโรงเรียน จํานวน  60 คน พรอมดวยคณะครูอาจารย  

ทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 

 
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกและการเรียนรูระบบสหกรณในโรงเรียน จํานวน  60 คน พรอมดวยคณะครูอาจารย  

ทํากิจกรรมปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
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กิจกรรมงานไถกลบตอซังเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
งานพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการทํากิจกรรมตางๆเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน ไดแก การสงเสริมการ

ปลูกตนไม  การลดการเผาตอซังจากการทําการเกษตร  ไดแก  ตอซังในนาขาว  ซังขาวโพด  ซังออย  
และสับปะรด  เปนตน  โดยใหเกษตรกรงดการเผาตอซังพืช  โดยสงเสริมใหไถกลบลงดิน เพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุใหกับดิน  ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 
งานไถกลบตอซังขาว  บานหนองศาลา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

 
งานไถกลบตอซังขาว  บานหนองศาลา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ไถกลบตอซังสับปะรดบานหนองเขื่อน ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       หวยทราย 18 



กิจกรรมงานไถกลบตอซังเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
งานพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการทํากิจกรรมตางๆเพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน ไดแก การสงเสริมการ

ปลูกตนไม  การลดการเผาตอซังจากการทําการเกษตร  ไดแก  ตอซังในนาขาว  ซังขาวโพด  ซังออย  
และสับปะรด  เปนตน  โดยใหเกษตรกรงดการเผาตอซังพืช  โดยสงเสริมใหไถกลบลงดิน เพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุใหกับดิน  ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 
ไถกลบตอซังสับปะรดบานหนองเขื่อน ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 
ไถกลบตอซังสับปะรดบานหนองเขื่อน ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 
งานพัฒนาที่ดินรวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ปลูกตนไม ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน 
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กิจกรรมงานถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  โดยการใชประโยชนหญาแฝก  การใชปุยพืช
สดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน  การทําและการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา เพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน 

วันที่ 6 มกราคม 2552  องคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน  
นําคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง ซึ่งประกอบดวย นายก อบต.  สมาชิกสภา อบต.  
และพนักงานสวนตําบล จํานวน 60 คน  ศึกษาดูงานในเรื่องการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษ
ดินและน้ํา  การทําและการใชปุยหมัก  ปุยอินทรียน้ําจากสารเรงพด.  เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

 
องคการบริหารสวนตําบลบานเม็ง  อําเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

วันที่ 18 มกราคม 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนย
รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  นําคณะอาจารยและนักศึกษา  จํานวน  44  คน  ศึกษาดูงานเร่ืองการใช
ประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 18 มกราคม 2552  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  นํานักศึกษา ผูเขารวม “ 
โครงการปลูกไมยืนตนเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน ” จํานวน 55 คน  มาฝกอบรมและทํากิจกรรมปลูก
ตนไมผล ( นอยหนา ) จํานวน 60 ตน ณ แปลงงานพัฒนาที่ดิน 

 
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
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วันที่ 19 มกราคม 2552  โรงเรียนสารสาสนเอกตรา  กรุงเทพมหานคร  นําคณะลูกเสือสมุทร 
และเนตรนารีสมุทร พรอมดวยผูบังคับบัญชาลูกเสือ จํานวน 324 นาย เขาศึกษาดูงานเรื่องการใช
ประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา  พรอมกับสาธิตและลงมือปฏิบัติการขุดแยกหนอหญาแฝก

 
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา  กรุงเทพมหานคร  นําคณะลูกเสือสมุทร และ เนตรนารีสมุทร พรอมดวยผูบังคับบัญชาลูกเสือ   

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2552  สํานักงานจังหวัดชุมพร  นําคณะเกษตรกรศูนยศึกษาและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนละแม  บานสระขาว  และบานเขาลูกชาง  จํานวน 31  คน เขารับการฝกอบรม 
เรื่อง “  การจัดการดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ  ” และ ความรูเรื่องการปลูกหญาแฝก พรอมกับชม
สาธิตการทําปุยหมัก  ปุยอินทรียน้ําและสารปองกันกําจัดแมลง ณ แปลงงานพัฒนาที่ดิน 

 
สํานักงานจังหวัดชุมพร นําคณะเกษตรกรศูนยศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

วันที่ 26 มกราคม 2552  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา  นํานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน 36  คน ศึกษาดูงานเรื่องการใชประโยชนหญา
แฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา  การทําและการใชปุยหมัก  ปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด. เพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552  คณะนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาคม จํานวน 200 
คน ศึกษาดูงานในเรื่อง การใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา พรอมกับชมสาธิตการ
ขยายพันธุหญาแฝก 

 
คณะนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาคม 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  จํานวน 
60 คน ศึกษาดูงานเรื่องการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 6 มีนาคม 2552  ที่วาการอําเภอสบปราบ  นําคณะเขาศึกษาดูงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายฯ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  จํานวน 32 คน 

 
ที่วาการอําเภอสบปราบ  นําคณะเขาศึกษาดูงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
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วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2552  โรงเรียนทหารราบ  ศูนยการทหารราบ ( คายธนะรัชต ) นํา
นักเรียนหลักสูตร  นักเรียนนายสิบ  เหลาทหารราบ  หลักสูตร 1 ป  รุนที่  32 จํานวน 846 นาย 

 
โรงเรียนทหารราบ  ศูนยการทหารราบ ( คายธนะรัชต ) 

วันที่ 3 เมษายน 2552  เครือขายเพ่ือนฯ คุณธรรม นําเยาวชนจากโครงการกลาแผนดินดวย
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100 คน 

 
เครือขายเพ่ือนฯ คุณธรรม นําเยาวชนจากโครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เครือขายเพ่ือนฯ คุณธรรม นําเยาวชนจากโครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
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วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
นําคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. ขาราชการ ลูกจางและผูนําชุมชน  จํานวน 100 คน 

  
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

  
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์วงศ  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ 12 มิถุนายน 2552 สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร นําคณะครูและนักเรียนจากโครงการ
สหกรณในโรงเรียนเขามาศึกษาดูงาน จํานวน 60 คน 

  
สํานักงานสหกรณจังหวัดชุมพร 
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วันที่ 16  มิถุนายน 2552  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  นําขาราชการลูกจาง 
เจาหนาที่  รักษาความสะอาดและสวนสาธารณฝายเทศกิจ  มาศึกษาดูงาน จํานวน 140 คน 

  
สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 25 มิถุนายน 2552  โรงเรียนชุมชนบานชาด  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
สุรินทร  นําคณะขาราชการ  เจาหนาที่  มาศึกษาดูงาน  จํานวน  45  คน 

  
โรงเรียนชุมชนบานชาด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2552  สํานักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแกน นําบุคลากร ซึ่ง
ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ศึกษาดูงานดานการใชประโยชนหญาแฝก เพ่ือ
การอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 160 คน 

  
สํานักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแกน 
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2552  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย อําเภอบานโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี นํากลุมแมบานที่เขารวมโครงการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 25 คน 

  
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย อําเภอบานโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 6 สิงหาคม 2552  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงราย นํา
กลุมผูนําชุมชนและเจาหนาที่ ศึกษาดูงานดานการใชประโยชนหญาแฝก เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา
จํานวน 60 คน 

  
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 15 สิงหาคม 2552  กรมยุทธศึกษาทหารบก นําคณะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
นายทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร  รุนที่ 36 ประจําป 2552 จํานวน 40 นาย 

  
กรมยุทธศึกษาทหารบก 

  
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
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วันที่ 17 และ 24 สิงหาคม 2552  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  นําคณะองคกรสตรีและเจาหนาที่ จํานวน 200 คน 

  
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

  
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

วันที่ 28 สิงหาคม 2552  ที่วาการอําเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นําคณะองคกร
สตรีและเจาหนาที่จํานวน 100 คน  

  
ที่วาการอําเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ 18 กันยายน 2552  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  นําเยาวชนจากโครงการคาย
เยาวชนสมานฉันท ( ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต  และศาสนาอิสลาม จํานวน 90 คน ศึกษาดูงานใน
เรื่อง การใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

  
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

วันที่ 25 กันยายน 2552  สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี นํานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว  จํานวน 60 คน ศึกษา
ดูงานเร่ืองหญาแฝก การทําปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา พรอมกับฝกปฏิบัติการขยายพันธหญาแฝกและ
ทําปุยอินทรียน้ํา 

    
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

    
สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ  กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน นําตชด.ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ผบ.มว. ตชด.  จํานวน 42 นาย 

  
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
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กิจกรรมการฝกอบรมหมอดินอาสา 
งานพัฒนาท่ีดิน ไดดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา

ประจําตําบล และหมูบาน  ประจําปงบประมาณ 2552 ในเขตพื้นที่อําเภอชะอํา และอําเภอแกงกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี พรอมกับศึกษาดูงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

  
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาประจําตําบล 

  
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาประจําตําบล 

  
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาประจําตําบล 

  
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาประจําตําบล 
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กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552  งานพัฒนาที่ดินไดรวมดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ที่โรงเรียนบานพุหวาย  ตําบลหวยทรายเหนือ  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
ในการนี้งานพัฒนาที่ดินไดนําผลิตภัณฑสารเรง พด. 1 พด.2 พด.7 และปุยอินทรียน้ําไปแจกจายใหกับ
เกษตรกรและประชาชนที่มารวมงานดวย 

  
จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพ้ืนที่ เขตปฏิรูปที่ดินตําบลหวยทรายเหนือ  ณ. วัดหนองขาม หมู 5 ตําบลหวย

ทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

  
จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพ้ืนที่ เขตปฏิรูปที่ดินตําบลหวยทรายเหนือ  ณ. วัดหนองขาม หมู 5 ตําบลหวย

ทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2552  งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการในงาน   “ 

ปฏิรูปการศึกษา เปดประตูสูชุมชน ” ของโรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่อง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

  
จัดแสดงนิทรรศการในงาน  “ ปฏิรูปการศึกษา เปดประตูสูชุมชน 
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กิจกรรมศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน 
งานพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการกอสราง  ปรับปรุงอาคาร  และจัดทําปายนิทรรศการเพ่ือเปนศูนย

เรียนรูทางดานการพัฒนาที่ดิน  เรื่องการใชประโยชนหญาแฝก  ปุยพืชสด  ปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 
จากผลิตภัณฑสารเรงพด. 

จุดเรียนรูโครงสรางของดิน 

  
รายละเอียดหนาตัดดิน 

  
หนาตัดดินและหลุมหนาตัดดิน ( Profile) 

จุดเรียนรูการทําปุยหมัก  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

 
รายละเอียดปุยหมัก  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 

  
รายละเอียดปุยหมัก  ปุยอินทรียคุณภาพสูง 
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จุดเรียนรูการทําปุยอินทรียน้ํา และสารปองกันแมลงศัตรูพืช 

  
รายละเอียดปุยอนิทรียนํ้า และสารปองกันแมลงศัตรูพืช 

  
รายละเอียดปุยอนิทรียนํ้า และสารปองกันแมลงศัตรูพืช 

จุดเรียนรูเรื่องปุยพืชสด 

 
รายละเอียดปุยพชืสด 

จุดเรียนรูปุยสั่งตัด 

 
รายละเอียดปุยสัง่ตัด 
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จุดเรียนรูหญาแฝก 

 
ศาลานิทรรศการและแปลงสายพันธุหญาแฝก 

 
ศาลานิทรรศการและแปลงสายพันธุหญาแฝก 

 
ศาลานิทรรศการและแปลงสายพันธุหญาแฝก 

 
ศาลานิทรรศการและแปลงสายพันธุหญาแฝก 
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จุดเรียนรูหญาแฝก 

 
จุดสาธิตการปลูกหญาแฝกในรูปแบบตางๆ 

 
จุดสาธิตการปลูกหญาแฝกในรูปแบบตางๆ 

 
จุดสาธิตการปลูกหญาแฝกในรูปแบบตางๆ 

   
จุดสาธิตการปลูกหญาแฝกในรูปแบบตางๆ 

   
จุดสาธิตการปลูกหญาแฝกในรูปแบบตางๆ 
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กิจกรรมการตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชา 
เมื่อวันเสารที่ 21 มีนาคม 2552  นายบัณฑิต  ตันศิริ  อธิบดีกรม  พัฒนาที่ดิน( อธพ. )พรอม

คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขต
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการนี้ทานอธิบดีและคณะไดเดินทางมาตรวจเย่ียม
ผลการดําเนินงานของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมื่อวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2552  นายเกรียงศักด์ิ  หงษโต  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดาน
ปฏิบัติการ ( รธพ.ปก. ) ซึ่งเดินทางมาพรอมกับคณะองคมนตรี ไดมาตรวจเย่ียมและติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552  นายจรูญ  ยกถาวร  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 10 ( ผอ.สพข.10 ) ตรวจเย่ียมและติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
นายจรูญ  ยกถาวร  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ( ผอ.สพข.10 ) ตรวจเย่ียมและติดตามผลการดําเนินงาน 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552  นายชัยวัฒน  สิทธิบุศย  ที่ปรึกษาโครงการพระราชดําริ กรม
พัฒนาที่ดิน  พรอมคณะ ไดเดินทางมาติดตามผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ  ในการนี้ทางคณะไดเดินทางมาตรวจเย่ียม  ติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และมอบนโยบายการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 

 
นายชัยวัฒน  สิทธิบุศย  ที่ปรึกษาโครงการพระราชดําริ กรมพัฒนาที่ดิน  พรอมคณะ ไดเดินทางมาติดตามผลการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป 2552 
ยุทธศาสตร  ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ดําเนินการรวบรวมสายพันธุหญาแฝกสายพันธุตางๆ เพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบการ

เจริญเติบโตของรากหญาแฝกสายพันธตางๆ จํานวน 28  สายพันธุ 

  
ดําเนินการรวบรวมสายพันธุหญาแฝกสายพันธุตางๆ 

  
ดําเนินการรวบรวมสายพันธุหญาแฝกสายพันธุตางๆ 

2. จัดเก็บตัวอยางดินจากแปลงตัวชี้วัดดานการพัฒนาดินในแปลงตางๆ เพื่อดําเนินการจัดสง
ตรวจวิเคราะห 

  
จัดเก็บตัวอยางดินจากแปลงตัวชี้วัดดานการพัฒนาดินในแปลงตางๆ 

  
จัดเก็บตัวอยางดินจากแปลงตัวชี้วัดดานการพัฒนาดินในแปลงตางๆ 
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3. ดูแลบํารุงรักษา  พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่สาธิตการปลูกหญาแฝกรูปแบบตางๆ  เพ่ิมเติมปาย
ขอความส่ือความหมายเพื่อแสดงถึงการใชประโยชนจากการปลูกหญาแฝก เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

  
ดูแลบํารุงรักษา  พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธิตการปลูกหญาแฝกรูปแบบตางๆ 

  
ดูแลบํารุงรักษา  พัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธิตการปลูกหญาแฝกรูปแบบตางๆ 

4. ดูแลรักษา พัฒนาปรับปรุง พื้นที่สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยหญาแฝก ปุยหมักและปุยพืช
สด เพ่ิมเติมปายขอความส่ือความหมาย เพ่ือแสดงถึงการปรับปรุงบํารุงดิน 

   
ดูแลรักษา พัฒนาปรับปรุง พื้นที่สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยหญาแฝก ปุยหมักและปุยพืชสด 

   
ดูแลรักษา พัฒนาปรับปรุง พื้นที่สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยหญาแฝก ปุยหมักและปุยพืชสด 
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5. จัดทําแปลงและรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช 
ในป 2552  งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินการรวบรวมพันธพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช จํานวน 30 ชนิด ไดแก ตะไครหอม หางไหลขาว หางไหลแดง โลติ๊น ขา  
รางจืด บัวตอง กลอย บอระเพ็ด แปะตําปง หนอนตายหยาก ชพลู ขมิ้นชัน ขมิ้นออย สาคู วานชัก
มดลูก ประทัดจีน วานหางจระเข เสลดพังพอน โกศจุฬาลัมพา ยอ สลัดไดดาวเรือง สาบแรงสาบกา  
กระเพราผี นอยหนา สาบเสือ กระชายดํา ไพลดําสะเดา เปนตน และในป 2553 จะดําเนินการจัดซื้อ
และหาพันธุพืชสมุนไพรเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปปลูกในแปลงบริเวณเสนทางธรรมชาติ 

   
หนอนตายหยาก หางไหลแดง รางจืด 

   
โกศจุฬาลัมพา หางไหลขาว ตะไครหอม 

   
บอระเพ็ด แปะตําปง โลติ๊น 

   
บัวตอง กลอย วานหางจระเข 
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สรางโรงเรือนเพาะชํากลาหญาแฝก ขนาด 30 X 25 เมตร 6. 

  
โรงเรือนเพาะชํากลาหญาแฝก 

  
โรงเรือนเพาะชํากลาหญาแฝก 

  
โรงเรือนเพาะชํากลาหญาแฝก 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       หวยทราย 39 



7. เพาะขยายพันธุหญาแฝก  สนับสนุนหญาแฝกใหกับหนวยงาน  องคกร  รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ในปงบประมาณ 2552  งานพัฒนาที่ดินไดดําเนินการผลิตหญาแฝก เพ่ือแจกจายใหกับงานตางๆ 
หนวยงานราชการ องคกร และประชาชนทั่วไป จํานวน 165 ราย หญาแฝก 700,000 กลา 

หนวยงานราชการ จํานวน 25 ราย 216,200 กลา 

  
สนับสนุนหญาแฝก 20,000 กลา ใหกับ สนับสนุนหญาแฝก 4,000 กลา ใหกับ 
โครงการพระราชดําริ จังหวัดยะลา ดานกักสัตวเพชรบุรี 

 
สนับสนุนหญาแฝก 2,000 กลา ใหกับ ศูนยวิจัยพืชอาหารสัตว ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

  
สนับสนุนกลาหญาแฝก 2,000 กลา ใหกับ สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับ 

โรงเรียนบานทุงขาม งานวิชาการศูนยหวยทรายฯ 

 
สนับสนุนกลาหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุกบ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

  
สนับสนุนกลาหญาแฝกเปลือย 10,000 กลา ใหกับองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 
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องคกร บริษัท จํานวน 4 ราย 126,000 กลา 

 
สนับสนุนหญาแฝก 2,000 กลา ใหกับมูลนิธิสวางสรรเพชร 

 
สนับสนุนหญาแฝก 10,000 กลา ใหกับ บริษัทชลประทานซีเมนต ( มหาชน จํากัด) 

 
สนับสนุนหญาแฝก 6,500 กลา ใหกับ บริษัท  บ๊ิกบลูเวอรรี่ จํากัด 

 
สนับสนุนกลาหญาแฝก 20,000 กลา ใหกับ THE FAUS  HUA – HIN 
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ประชาชนทั่วไป จํานวน 136 ราย 357,800 กลา 

 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000  กลา ใหกับ นางสาวโสภา  สุจริตรังส ี

   
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับ

นางสาวอรริชา  แตมทอง 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับ

นายสิทธิโชค สมโอหวาน 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับ

นางสาวอัจฉรา  รุงโรจน 

   
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับ

ส.ต.ท.ชัยญา   เชื้อหงส 
สนับสนุนหญาแฝก 500 กลาใหกับ

จ.ส.ต.สุพจน  จองาม 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลา ใหกับ

นายสุริยา  เที่ยงอ่ํา 

   
สนับสนุนหญาแฝก 3,000 กลา ใหกับ

จาสิบตํารวจวันชัย  ไพรี 
สนับสนุนหญาแฝก 2,000 กลาใหกับ

ด.ต.วีระชาติ  ศรีสุวรรณ 
สนับสนุนหญาแฝก 2,000 กลาใหกับ

ด.ต.ไกรวุฒิ   สุจริต 
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ประชาชนทั่วไปรับกลาหญาแฝก 

 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลาใหกับ

นางสําเภา  แซเลง 
สนับสนุนหญาแฝก 3,000 กลาใหกับ

นายประสาท  หนูพวง 
สนับสนุนหญาแฝก 3,000 กลาใหกับ

นายเย่ียม  จันทรนิล 

   
สนับสนุนหญาแฝก 3,000 กลาใหกับ

นายเฉลียว   ชุมจิตต 
สนับสนุนหญาแฝก 800 กลาใหกับ 

นายศรัณยพงศ   ทองเรือง 
สนับสนุนหญาแฝก 3,000 กลาใหกับ

นางรังรอง  ไชยเชษฐ 

   
สนับสนุนหญาแฝก 10,000 กลาใหกับ

นายวิเชียร  เงินทอง 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลาใหกับ
ด.ต. ณัฏฐดนัย  มณีโชติฉัตรฤด ี

สนับสนุนหญาแฝก 1, 000 กลาใหกับ
นายสุทิน   รอดพน   

   
สนับสนุนหญาแฝก 500 กลาใหกับ

ส.ต.อ.สมพงศ  สูงผล 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลาใหกับ

ด.ต.ศุภชัย  นามเสนาะ 
สนับสนุนหญาแฝก 300 กลาใหกับ 

นายโกศัย  สรอยสม 
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ประชาชนทั่วไปรับกลาหญาแฝก 

  
สนับสนุนหญาแฝก 1,500 กลาใหกับ
คณะศึกษาดูงานเทศบาลนครหลวง 

สนับสนุนหญาแฝก 2,000 กลาใหกับ
นางอุไร  ดอจันทร 

สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลาใหกับ
นายสุริยา   รัตนปริญญา 

   
สนับสนุนหญาแฝก 700 กลาใหกับ  

นายสุทิน  รอดพน 
สนับสนุนหญาแฝก 4,500 กลาใหกับ

นายธีรชน  ถนนแกว 
สนับสนุนหญาแฝก 5,000 กลาใหกับ

นายจรูญ   นวลพลอย 

   
สนับสนุนหญาแฝก 10,000 กลาใหกับ

นางรัตนา  นรากร 
สนับสนุนหญาแฝก 300 กลาใหกับ

พ.ต.ท.สัญชัย  สวนเครือ 
สนับสนุนหญาแฝก 700 กลาใหกับ 

นายเกรียงไกร  ยามาลี 

   
สนับสนุนหญาแฝก 2,000 กลาใหกับ

นายสราวุธ   ทวีกาญจน 
สนับสนุนหญาแฝก 1,000 กลาใหกับ

นางสาวณัฐกมล  นิลเถ่ือน 
สนับสนุนหญาแฝก 10,000 กลาใหกับ

นางสุวรรณา   เดชเกิด 
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ยุทธศาสตร  : การขยายผล   ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมกับงานขยายผลใหความรู ในเร่ืองการใชปุยพืชสด วิธีการทําปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา สาร

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช หญาแฝก และการใชกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
อบรมเกษตรกร หลักสูตร ทฤษฎีใหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 รุนๆละ 30 คน 

  
คณะผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม 

  
คณะผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม 

อบรม โครงการตนกลาอาชีพ จํานวน 2 รุนๆละ 30 คน 

  
คณะผูเขารับการฝกอบรมโครงการตนกลาอาชีพ 

  
คณะผูเขารับการฝกอบรมโครงการตนกลาอาชีพ 
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นักศึกษาฝกงาน 

  
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

อบรมเร่ืองการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน และการปลูกหญาแฝกใหกับโรงเรียนรอบศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  
สงเสริมการปลูกหญาแฝกใหลูกเสือ 

  
สงเสริมการใชปุยอินทรียนํ้า ปุยหมักใหลูกเสือ 

  
สงเสริมการปลูกหญาแฝกในโรงเรียนบานหนองเขื่อน 
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รวมกับงานขยายผลติดตามผลการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่เกษตรกร รวมทั้งหนวยงาน องคกร 
และประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนกลาหญาแฝก 

  
ขยายผลติดตามผลการปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกร 

รวมกับงานขยายผลศูนยฯ สงเสริม และติดตามผลการทําและการใชปุยหมัก ปุยอินทรียน้ํา  
สารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และการใชปุยพืชสดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่ของเกษตรกร และ
โรงเรียน 

  
ประชุมรวมกับงานขยายผลศูนยฯเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามประเมินผล 

  
ประชุมรวมกับงานขยายผลศูนยฯเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามประเมินผล 

  
ขยายผลศูนยฯ สงเสริมและติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
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โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ 
งานพัฒนาที่ดิน ไดรับมอบหมายจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ใหดําเนินการปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันดินพังทลายบริเวณดานหนาพลับพลา และพ้ืนที่
แปลงทรงงาน ( เกษตรผสมผสาน ) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่
โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ ตั้งอยูที่ บานหนองคอไก หมูที่ 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง  
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30,000 กลา 

  
ปายโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

   
สภาพพ้ืนที่บริเวณหนาพลับพลา ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาํริ 

   
พื้นที่ปลูกหญาแฝกบริเวณดานหนาพลับพลา ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําร ิ

   
พื้นที่ปลูกหญาแฝกบริเวณดานหนาพลับพลา ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําร ิ

   
พื้นที่ปลูกหญาแฝกบริเวณดานหนาพลับพลา ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําร ิ
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แปลงทรงงานเกษตรผสมผสานในโครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ 

 
พื้นที่ปลูกหญาแฝกบริเวณรองระบายนํ้า และแนวคันดินแปลงเกษตรผสมผสาน 

 
พื้นที่ปลูกหญาแฝกบริเวณรองระบายนํ้า และแนวคันดินแปลงเกษตรผสมผสาน 

 
พื้นที่ปลูกหญาแฝกบริเวณรองระบายนํ้า และแนวคันดินแปลงเกษตรผสมผสาน 
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โครงการปุยสั่งตัด 
ดําเนินการฝกอบรม หลักสูตร  การใชปุยสั่งตัด ใหกับเกษตรกรที่เขา รวมโครงการปุยสั่งตัดและ

เจาหนาที่ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย  เพ่ือสรางความรูความเขาใจในเรื่องการใชปุย
สั่งตัด ในวันศุกรที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 จํานวน 40 คน 

 
ฝกอบรม หลักสูตร  การใชปุยสั่งตัด 

 
ฝกอบรม หลักสูตร  การใชปุยสั่งตัด 

  
ฝกอบรม หลักสูตร  การใชปุยสั่งตัด 

  
ฝกอบรม หลักสูตร  การใชปุยสั่งตัด 
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ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการใชปุยสั่งตัดกับพืช 3 ชนิด ไดแก ขาว สับปะรด และพืชผัก 
จํานวน 15  แปลง ในพื้นที่ของเกษตรกรและพื้นที่งานพัฒนาที่ดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

  
แปลงสาธิตการใชปุยสั่งตัด 

  
แปลงสาธิตการใชปุยสั่งตัด 

ปญหาและอุปสรรค 
ปริมาณน้ําไมเพียงพอสําหรับการดูแลบํารุงรักษาแปลงสาธิตการใชปุยหมัก ปุยอินทรียน้ําสาร

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ปุยพืชสด หญาแฝก เพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน 

  
ปริมาณนํ้านอยระดับนํ้าต่ํา 

เกิดความแหงแลงในพ้ืนที่เปนระยะเวลานาน 

   
สภาพความแหงแลงในพื้นที่ 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       หวยทราย 51 



งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ( งบ กปร. ) ป 2552 
ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตอระบบน้ําในแปลงสาธิต / โรงเรือน 

  
วัสดุอุปกรณตอระบบนํ้า 

  
วัสดุอุปกรณตอระบบนํ้า 

ดําเนินการจางเหมาจัดทําปายขอความส่ือความหมายการใชประโยชนหญาแฝก สายพันธุหญา
แฝก ปายชื่อปุยพืชสด พืชคลุมดิน ปายบอกตําแหนง ขนาด 30 X 40 เซนติเมตร จํานวน 65 ปาย ( 
ปายเหล็ก 40 ปาย และ ปายพลาสติกแข็ง 25 ปาย ) 

  
ปายบอกจุดสาธิตในพื้นที่โครงการ 

  
ปายบอกจุดสาธิตในพื้นที่โครงการ 
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จัดซื้อวัสดุการเกษตร ( ขุยมะพราว ) จํานวน 1 คันรถพวง สําหรับเพาะชํากลาหญาแฝก และ
พืชสมุนไพร 

 
กองขุยมะพราว 

จัดซื้อแมปุยเคมีสูตร 46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 และ 16-20-0 

  
แมปุยเคม ี

จัดทําปายแปลงสาธิตการใชปุยสั่งตัด ขนาด 60 X 120 เซนติเมตร จํานวน 14 ปาย 

  
ปายแปลงสาธิตการใชปุยสั่งตัด 

จัดทําแปลงสาธิตการใชปุยสั่งตัด จํานวน 15 แปลง 

  
ขาว สับปะรด พืชผัก 
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7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1. หลังจากที่ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงที่ดินตามแนวพระราชดําริ ซึ่งถูกตองตามหลักวิชาการ 

ทําใหดินในพ้ืนที่มีปริมาณอัตราการชะลางพังทลาย การสูญเสียหนาดินลดลง จนสงผลใหดินมีความ
อุดมสมบูรณเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สามารถทําการเกษตรกรรมได 

2. คุณภาพของดินทางดานกายภาพและทางเคมีดีข้ึน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น 
มีผลทําใหราษฎรในพ้ืนที่ไมตองบุกรุกทําลายปาเพื่อเปดพ้ืนที่ทําการเกษตรตอไป 

3. เปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนาปรับปรุงดินที่ถูกตองตามหลักวิชาการ จนเปนตนแบบที่
เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ไดมาเรียนรูแลวนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง 
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน 

 




