
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชด าริ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
---------------------- 

ความเป็นมา     

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงรับสั่งกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาส านักพระราชวัง และนายจรัลธาดา 
กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงปัญหาการที่ชาวประมงไม่สามารถ
ออกหาปลาได้เนื่องจากน  ามันมีราคาแพง และทรงมีพระราชด าริว่า ในอนาคต
ผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆ จากฟาร์มทะเลเพาะเลี ยงสัตว์น  าแบบผสมผสานที่ถูกสุข
ภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วย จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าคัญทดแทนการออก
เรือไปจับสัตว์น  าในทะเลที่ห่างไกล พร้อมทั งทรงริเริ่มให้ท าฟาร์มทะเลตัวอย่าง
แบบผสมผสาน ในพื นที่ดินนาเกลือริมทะเล ซึ่งนางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
น้อมเกล้าฯ ถวาย จ านวน ๘๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ณ หมู่ ๕ ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ทั งผู้จับสัตว์น  า       
ผู้ เพาะเลี ยงสัตว์น  า และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ น าไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของ
ตนเองต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพพื นดินเดิมเป็นดินเค็ม
เนื่องจากเป็นนาเกลือทิ งร้าง ดังนั นการพัฒนาเป็นที่ เพาะเลี ยงสัตว์น  าจึง
จ าเป็นต้องน าดินมาถมสร้างคันบ่อและพื นบ่อเพื่อกักเก็บน  าทะเลและวางระบบ
การหมุนเวียนของน  าระหว่างน  าจืดและน  าทะเลให้สมดุลและเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์น  าทะเลแต่ละช่วงชีวิต สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี  

- บริเวณโครงการฯ มีแหล่งน  าจืดจากคลองซอยชลประทาน ท าให้
สามารถเลี้ยงสัตว์สองน้ า เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว
จนถึงปลาน  าเค็ม เช่น ปลากุดสลาด ปลากะรัง และปลาหมอทะเล เป็นต้น    
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โดยในฟาร์มมีระบบท่อน  าเชื่อมโยงถึงกันทุกฟาร์มย่อย ทั งนี ของเสียจากทุกฟาร์ม
ย่อยจะถูกน ามาใช้เป็นอาหารของไรน  าเค็ม (อาร์ทีเมีย) ที่ด ารงชีวิตโดยการกรอง
กินอินทรีย์สารทุกชนิด และตัวไรน  าเค็มเองสามารถน ามาใช้เป็นอาหารของสัตว์
น  าวัยอ่อนในฟาร์มด้วย  

- น  าที่เค็มจัดจากการเลี ยงไรน  าเค็มจะส่งต่อไปยังแปลงสาธิตการท านา
เกลือ ที่เป็นอาชีพดั งเดิมของเกษตรกรแหล่งนี แต่พัฒนาต่อยอดไปสู่การท าน้ า
ทะเลธรรมชาติแบบผงที่สะดวกต่อการน าไปใช้เพาะเลี ยงสัตว์น  าในที่ห่างไกล
จากทะเลเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกลือให้มีราคาสูงขึ น 

- กระบวนการสุดท้ายของการท านาเกลือจะได้ปุ๋ยส าหรับน าไปเพาะปลูก
ต้นไม้  ซึ่ งสรุปว่าฟาร์มทะเลตัวอย่างจะไม่มีการปล่อยน  า เสียจากฟาร์มสู่
สิ่งแวดล้อม เรียกว่า ฟาร์มซีโร่เวสท์ (Zero waste) นอกจากนี ฟาร์มทะเล
สามารถคงความเค็มของน  าทะเลในทุกฟาร์มย่อยต่างๆ ให้คงที่ได้ตลอดทั งปีซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์น  า โดยมีการพัฒนาระบบน  าไหลเวียน
ขึ นลงเลียนแบบธรรมชาติ หรือหลักการน าพาออกซิเจน แร่ธาตุ  รวมทั ง
สารอาหารไปหาผู้ใช้ประโยชน์ คือ สาหร่ายเซลล์เดียวจนถึงสาหร่ายขนาดใหญ่ 
ครบวงจรท าให้ลดการเน่าเสียหรือการล้มลงของห่วงโซ่อาหารทุกห่วงโซ่เป็น   
องค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างได้ 

- ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี  นับเป็นที่รวมของ
นวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้   โดยไม่จ าเป็นต้องซื อจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์แยกของเสีย
จ าพวกโปรตีนออกจากน  า (protein skimmer) เรือและถังล าเลียงปลาให้มีชีวิต
รอด ถังรวบรวมไข่ปลาทูหลังการวางไข่ เครื่องให้อากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 
เครื่องให้อาหารสัตว์น  าอัตโนมัติ กระชังเลี ยงสัตว์น  าที่เคลื่อนที่ได้ ฯลฯ 

- ในส่วนพื นที่ตามคันบ่อเลี ยงสัตว์น  าในฟาร์มยังจัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน 
เช่น ผักเบี ย ตะไคร้หอม ส่วนพืชยืนต้นทนเค็มที่หายาก ได้แก่ มะพร้าวน  าหอม 
มะพร้าวสีทอง มะแพร้ว มะขามป้อม ทับทิม มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะขวิด 
กระทิง 
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- ในฟาร์มยังคงสภาพผืนป่าชายเลนภายในฟาร์มให้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของประชาชนทั่วไป และแหล่งเลี ยงตัวของสัตว์น  าวัยอ่อน และทรัพยากร
มีชีวิตอื่นๆ  

- ส่วนในทะเลมีแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก ซึ่งเป็น
รูปแบบการเลี ยงแบบใหม่ที่ลดปัญหาการตายของหอยแมลงภู่ จากการหักล้มของ
หลักไม้ในฤดูมรสุมและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงเลี ยงที่
เกษตรกรมักตัดโคนหลักทิ งตอไว้ในพื นทะเล รวมทั งการปักหลักล่อหอยที่
หนาแน่นเป็นสาเหตุของการเป็นโรคพยาธิในหอยสองฝาหลายชนิด  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

๑. เป็นฟาร์มทะเลเพาะเลี ยงสัตว์น  าแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัย
และคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
ประมง ทั งผู้จับสัตว์น  าและผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

๒. ช่วยลดต้นทุนส าหรับผู้ประกอบอาชีพประมงในการออกเรือไปจับสัตว์
น  าธรรมชาติในทะเล 

๓. สามารถสนับสนุนพันธุ์สัตว์น  าแก่เกษตรกร จ านวนกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว  
๔. เป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบอาชีพด้านประมงและผู้ เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน ซึ่งในปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า ๑๐,๑๖๘ คน 

  
การเลี้ยงปลากะพงขาว 

 
***************************************************** 


