
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด าริ  
“สืบสานโครงการตามพระราชด าริ” 

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour” 
  

ชื่อแหล่งท่องเท่ียว : โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 สถานท่ีตั้ง : หมู่ท่ี 5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว :  แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศประมง/โครงการตามพระราชด าริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
คณะผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงาน : ผู้อ านวยการ ส านักงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ โทรศัพท์/
โทรสาร 032-783-529 

ลักษณะการรวมกลุ่ม :  โครงการฯท างานร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มผู้ท านาเกลือ 
วันและเวลาท่ีให้บริการ/เปิดท าการ :  ทุกวันท าการ 8.30-16.30 น. 

ประวัติการก่อตั้งและด าเนินงาน 

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ตั้งอยู่ท่ีต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีฟาร์มทะเลตัวอย่างดังกล่าวเป็นแหล่ง
ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประมงแก่เกษตรกร เพื่อน าไปพัฒนาอาชีพประมง ท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื้นท่ีของตนเอง 
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ความเป็นมาของการก่อตั้งเริ่มจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงทราบปัญหา
สัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ าไทยลดน้อยลงมาก รวมท้ังน้ ามันเชื้อเพลิง และปัจจัยอื่นๆท่ีใช้ในการ
ออกเรือไปจับสัตว์น้ าธรรมชาติ มีต้นทุนสูงขึ้นมาก อีกทั้งต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ าในทะเลท่ี
ห่างไกลมากยิ่งขึ้น ผลผลิตสัตว์น้ าท่ีจับได้ขายแล้วไม่คุ้มทุน จึงมีพระราชด าริท่ีจะแก้ไขปัญหา 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริแก่นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ท่ีปรึกษาส านักพระราชวัง และ
นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า “ในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆ 
จากฟาร์มทะเลเพาะเล้ียงสัตว์น้ าแบบผสมผสานท่ีถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วย จะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าคัญ ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ าในทะเลท่ีห่างไกล” 

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานฯจึงได้ถือก าเนิดขึ้น นับเป็นฟาร์มตัวอย่างแห่งใหม่
ภายใต้มูลนิธิศิลปาชีพเช่นเดียวกับฟาร์มตัวอย่างแห่งอื่นท่ัวประเทศหลายโครงการตามแนวพระ
ราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
ด้านการประมงแก่เกษตรกรท้ังในและต่างพื้นท่ีได้น าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพประมง
ทางเลือก โดยไม่ต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ าในทะเลท่ีห่างไกลเหมือนในอดีต เนื่องจากการประกอบ
อาชีพประมงนับวันจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้อเพลิงท่ีสูงขึ้น ส่งผลต่อราคาสินค้าสัตว์
น้ า ดังนั้น หากสามารถท าฟาร์มทะเลชายฝั่งได้จะช่วยลดทั้งราคาสินค้าสัตว์น้ าและการสร้างรายได้
แก่ประชาชนท่ัวไปด้วย 
(http://extension.fisheries.go.th/royal_fisheries/index.php?name=project&file=read
project&id=78, 2556) 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ าไทย
ลดน้อยลงมาก จึงทรงมีพระราชด าริว่า ในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆ จากฟาร์มทะเล
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสานท่ีถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วยจะเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกส าคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ าในทะเลท่ีห่างไกล พร้อมท้ังทรงริเริ่มให้ท าฟาร์ม
ทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน ในพื้นท่ีดินนาเกลือริมทะเล ซึ่งนางวาสนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
น้อมเกล้าฯ ถวาย จ านวน 82 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ณ หมู่ 5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ท้ังผู้จับสัตว์น้ า ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า และผู้ท่ีสนใจท่ัวไปได้
ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
(http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=20546.0;wap2) 
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ลักษณะมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์/การให้บริการ 

เนื่องจากสภาพพื้นดินเดิมของโครงการฯ เป็นดินเค็มเนื่องจากเป็นนาเกลือท้ิงร้าง ลักษณะดินเป็น
กระซ้าเปลือกหอยผุพังรวมกับตะกอนดินชายฝั่งท่ีทับถมกันเป็นเวลานาน น้ าทะเลท่ีท่วมถึงพื้นท่ี
บริเวณนี้จะมีความเค็มสูงระหว่าง 25-40 ส่วนในพัน ดังนั้น การพัฒนาเป็นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจึง
จ าเป็นต้องน าดินมาถมสร้างคันบ่อและพื้นบ่อเพื่อกักเก็บน้าทะเล และวางระบบการหมุนเวียนของ
น้ าระหว่างน้าจืดและน้าทะเลให้สมดุลและเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทะเลแต่ละช่วง
ชีวิตด้วย นอกจากนี้ในบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ ยังมีแหล่งน้ าจืดจากคลองซอยชลประทาน ท าให้
สามารถปรับความเค็มของน้ ามาใช้ได้ตั้งแต่ 5 ส่วนในพัน ถึงมากกว่า 170 ส่วนในพัน จึงสามารถ
เลี้ยงสัตว์สองน้ า เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว และปลาน้ าเค็ม เช่น ปลา
กุดสลาด ปลากะรัง และปลาหมอทะเล ได้อีกด้วย 

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ แห่งนี้ จะไม่มีการปล่อยน้ าเสียจากฟาร์มสู่สิ่งแวดล้อม หรือท่ีเรียกว่า ฟาร์มซี
โร่เวสท์ (Zero waste) โดยมีระบบท่อน้ าเชื่อมโยงถึงกันทุกฟาร์มย่อย ของเสียจากทุกฟาร์มย่อย
จะถูกน ามาใช้เป็นอาหารของไรน้ าเค็ม (อาร์ทีเมีย) ท่ีด ารงชีวิตโดยการกรองกินอินทรีย์สารทุกชนิด 
และตัวไรน้ าเค็มเองสามารถน ามาใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อนในฟาร์มด้วย น้ าท่ีเค็มจัดจาก
การเลี้ยงไรน้ าเค็มจะส่งต่อไปยังแปลงสาธิตการท านาเกลือ ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การท าน้ าทะเล
ธรรมชาติแบบผง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกลือให้มีราคาสูงขึ้น และกระบวนการสุดท้าย
ของการท านาเกลือจะได้ปุ๋ยสาหรับน าไปเพาะปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ยังมี
การด าเนินการเพื่อคงความเค็มของน้ าทะเลในทุกฟาร์มย่อยต่างๆ ให้คงท่ีตลอดท้ังปี ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า โดยมีการพัฒนาระบบน้ าไหลเวียนขึ้นลงเลียนแบบ
ธรรมชาติ หรือหลักการน าพาออกซิเจน แร่ธาตุ รวมท้ังสารอาหารไปหาผู้ใช้ประโยชน์ คือ 
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สาหร่ายเซลล์เดียวจนถึงสาหร่ายขนาดใหญ่ครบวงจร ทาให้ลดการเน่าเสียหรือการล้มลงของห่วง
โซอ่าหารทุกห่วงโซ่เป็นองค์ความรู้ท่ีเกษตรกรสามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่างได้ 

นอกจากนี้ ฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานฯ แห่งนี้ จะเป็นท่ีรวมของนวัตกรรมการพัฒนา
อุปกรณ์ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้าท่ีเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อจาก
ต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์แยกของเสียจาพวกโปรตีนออกจากน้ า (protein skimmer) เรือและถัง
ล าเลียงปลาให้มีชีวิตรอด ถังรวบรวมไข่ปลาทูหลังการวางไข่ เครื่องให้อากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 
เครื่องให้อาหารสัตว์น้ าอัตโนมัติ กระชังเล้ียงสัตว์น้ าท่ีเคลื่อนท่ีได้ ฯลฯ 

ส าหรับพื้นท่ีในทะเล ได้จัดท าแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เลี้ยงแบบใหม่ท่ีลดปัญหาการตายของหอยแมลงภู่จากการหักล้มของหลักไม้ในฤดูมรสุม และความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงเลี้ยงท่ีเกษตรกรมักตัดโคนหลักท้ิงตอไวใ้นพื้นทะเล รวมท้ัง
การปักหลักล่อหอยท่ีหนาแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคพยาธิในหอยสองฝาหลายชนิด 
นอกจากนี้ แพเชือกเล้ียงหอยแมลงภู่ยังมีประโยชน์ท่ีเปรียบเสมือนปะการังลอยน้าเป็นท่ีอาศัย
หลบซ่อนของปลาและสัตว์น้าขนาดเล็กให้หลบซ่อนอาศัยจนถึงวัยเจริญพันธุ์สร้างความอุดม
สมบูรณ์แก่ท้องทะเลบริเวณนี้ตลอดไป  

กระบวนการสาธิตและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผังแสดงกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง 
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1.กลุ่มธนาคารปูม้า ด าเนินการโดยชาวประมงพื้นบ้านต าบลบางแก้ว 

เดิมการท าการประมงของชาวประมงท้องถิ่น มีหลายแบบ เช่น การเดินเก็บหอย ปู การขึงอวนดัก
ปลา กุง้ ปู สัตว์น้าต่างๆ ขณะน้ าทะเลลงต่ า การใช้เรือรุน เรืออวนปู เรืออวนปลา และเรืออวน
ล้อม นอกจากนี้ ยังมีเรือประมงขนาดใหญ่จากต่างถิ่นเข้ามาท าการประมงผิดประเภท ทาให้
ปริมาณสัตว์น้ าในบริเวณนี้มีน้อยลง จนในฤดูร้อนแทบจะจับสัตว์น้าไม่ได้เลย แต่หลังจากมี
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด าริฯขึ้น การท าการประมงพื้นบ้าน เช่น การวางอวนปู 
ก็ได้ปูเยอะขึ้น จากเดิมที่บางฤดูจับปูได้น้อยหรือไม่ได้เลย มาถึงทุกวันนี้จับปูได้ปริมาณสม่ าเสมอ 
ออกเรือทุกวันก็จะมีปูติดอวนมาทุกวัน ชาวบ้านท่ีเดินเก็บหอยตลับ หรือท่ีนี่เรียกหอยขาว 
หอยแครง หอยเสียบ ก็มีมากขึ้น เรือประมงจากท่ีเคยไปจอดไว้ในคลองอื่นๆ ก็กลับมาจอดที่นี่
เยอะขึ้น อีกทั้งกรมประมงยังมาส่งเสริมเรื่องธนาคารปูม้าอีกด้วย และในโครงการฯ ก็มีการเลี้ยง
หอยแมลงภู่แบบแพเชือกแขวน ซึ่งเป็นแนวกั้นเรือประมงขนาดใหญ่อย่างดี และเป็นแหล่งอนุบาล
ลูกปูมีท่ีส าคัญของพื้นท่ีนี้เลย อีกท้ังชาวบ้านเริ่มมีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรทางทะเลในพื้นท่ี
มากขึ้น ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้คนต่างถิ่นเข้ามาลุกล้าทาการประมงอย่างผิดกฎหมาย ไม่จับ
หอยตัวเล็ก ปูตัวเล็ก ส่งผลให้สัตว์ทะเลพวกหอย ปู กุ้ง มีเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องออกเรือไปหาสัตว์น้า
ไกลๆ มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น เพราะแค่ไปวางอวนแล้วก็ไปเก็บอวน แค่นี้ก็มีปูขายท้ังปีแล้ว 
หลายคนจากเดิมต้องไปรับจ้างไกลบ้าน ก็ได้กลับมาท างานใกล้บ้าน พบปะญาติพี่น้องมากขึ้น 
ครอบครัวก็อบอุ่น ถึงแม้จะมีค่าแรงน้อยกว่าท างานแบบอื่น อีกหน่อยต้องมีนักท่องเท่ียวมา ท าให้
ชาวประมงและคนในชุมชนมีความหวังในการประกอบอาชีพมากขึ้น พร้อมร่วมแรงร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของพวกเขา 

โครงการยังเป็นการท าฟาร์มทะเลแบบผสมผสานกลมกลืนกัน มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ มีการ
เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตดี ไม่มีโรค มีการเพาะพันธุ์ปลาหายากและปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลา
ทู มีการเอาสาหร่ายมาท าเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ไปด้วย กิจกรรมในโครงการก็
มีมากมายท้ังบนบกและในทะเล โครงการฯ ท าให้สัตว์ทะเลต่างๆ กลับมาอยู่แถวนี้มากขึ้น 



 
2.กิจกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบไร้มลภาวะ (Zero Waste Farm) โดยมีระบบน้ า
ไหล 

ขึ้น-ลง เลียนแบบกลไกธรรมชาติ พร้อมจัดสมดุลของระบบหมุนเวียนระหว่างน้ าจืด น้ าทะเล ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าแต่ละช่วงชีวิต ตั้งแต่ความเค็ม๕ ส่วนในพัน ถึงมากกว่า 170 
ส่วนในพัน จึงสามารถเลี้ยงสัตว์สองน้ า เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว 
จนถึงปลาทะเล เช่น ปลากุดสลาดปลากะรัง และปลาหมอทะเล เป็นต้น 

3.กิจกรรมเพิ่มมูลค่าของเสียจากฟาร์มย่อยโดยใช้เป็นอาหารของไรน้ าเค็ม และน้ าความเค็มสูงจาก
การเลี้ยงไรน้ าเค็ม ผลิตเกลือหรือน้ าทะเลผง ที่สะดวกต่อการน าไปใช้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในท่ี
ห่างไกลจากทะเลกระบวนการสุดท้ายของการเพาะเลี้ยงแบบไร้มลภาวะจะไม่มีการถ่ายเทของเสีย
สู่สิ่งแวดล้อม 

4.กิจกรรมปูแสมคืนถิ่นและปลูกพืชยืนต้นทนเค็ม ปลูกผักเบี้ยเพื่อสร้างแหล่งหลบซ่อน และอาหาร
แก่ปูแสม ปลูกพืชยืนต้นทนเค็มกินได้ไม่ผลัดใบ เป็นพืชคลุมดิน ช่วยลดการพังทลายของคันดิน 

5.กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ าระบบปิด เป็นการเพาะเล้ียงสัตว์สองน้ า เช่น กุ้ง
ก้ามกราม ปลากระบอก ปลานวลจันทร์ ปลากะพงขาว ปลาจาระเม็ดทองฯลฯ ควบคุมให้ความ
เค็มผันแปรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 30±5 ส่วนในพันส่วน 

6.กิจกรรมพัฒนาสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทนเค็มสูงระบบปิด เป็นการเลี้ยงไรน้ าเค็มในน้ าความ
เค็มสูง ระหว่าง 90 ถึง 170±20 ส่วนในพันส่วน โดยใช้ของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ า และมูลฝอย
ภายในฟาร์มย่อยเป็นอาหารไรน้ าเค็ม และเป็นแหล่งผันน้ าความเค็มจัดไปใช้ต่อในฟาร์มย่อยอื่นๆ 
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7.กิจกรรมพัฒนาสาธิตการผลิตเกลือและน้ าทะเลผง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ าเค็มจากฟาร์ม
ย่อยต่างๆ เป็นน้ าทะเลผงเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง และมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยขี้แดด 

8.กิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก เป็นการเปลี่ยนสารอาหารจากธรรมชาติเป็นรายได้ 
ด้วยการเลี้ยงหอยทะเลท่ีกรองกินแพลงก์ตอนธรรมชาติท่ีมีมากในทะเลเป็นอาหาร และ
เปรียบเสมือนปะการังเทียมลอยน้ า เป็นแหล่งอาศัย และขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ เพิ่ม
ความชุกชุมของสัตว์น้ าเพื่อประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้าน 

9.กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังเป็นการพัฒนาต่อยอดการจับ และล าเลียงสัตว์ทะเลมีชีวิต 
โดยรวบรวมสัตว์น้ า ท่ีอาศัยหลบซ่อนใต้แพเชือกเล้ียงหอย และล าเลียงมาเพาะเลี้ยงในบ่อดินหรือ
โรงเพาะฟักภายในฟาร์มทะเลต่อไป 

 
องค์ความรู้ของแหล่งท่องเท่ียวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/การด าเนินการ 

การเลี้ยงอาร์ทีเมียเชิงพาณิชย์ อาร์ทีเมีย (Artemia spp.) หรือ ไรสีน้ าตาลหรือ ไรน้ าเค็มเป็นสัตว์
น้ าท่ีทนเค็มท่ีสุดในโลกชนิดหนึ่ง มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Brime shrimp จัดอยู่ในพวกครัสเต
เซียน เช่นเดียวกับ กุ้ง กั้ง และปู แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว ในวงการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ัวโลกนิยม
ใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนเช่น กุ้ง ปู และปลาชนิดต่างๆเนื่องจากมี
คุณค่าทางอาหารสูง ไข่ของอาร์ทีเมียสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเมื่อต้องการใช้เพียงแต่น ามา
เพาะฟักในระยะเวลาอันสั้นก็จะไดต้ัวอ่อนอาร์ทีเมียน าไปเป็นอาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อนได้ 

การท าน้ าทะเลผง เกลือเป็นสารประกอบ สถานะปกติเป็นของแข็งไม่น าไฟฟ้า เกลืออาจจะละลาย
น้ าหรือไม่ละลายน้ าก็ได้หากละลายน้ าจะท าให้น้ าเป็นสารละลาย (อิเล็กโทรไลต์)เพราะเกลือแตก
ตัวเป็นไอออนท าให้น้ านั้นน าไฟฟ้าได้สารละลายเกลืออาจเป็นกรด กลาง หรือเบสก็ได้ ส่วนเกลือท่ี
ใช้ทางโภชนาการท่ีรู้จักกันแพร่หลายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ มี
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ชื่อทางเคมีว่า “โซเดียมคลอไรด์” (NaCl)มี ลักษณะเป็นผลึกสีขาว รสเค็ม ความเค็มเป็นค่าความ
เข้มข้นของเกลือและแร่ธาตุท้ังหมดในน้ าทะเลเกลือเป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อมนุษย์
และสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ต้องบริโภคเกลือประมาณวันละ 5-10 กรัม เพื่อ
น าไปช่วยรักษาสมดุลของน้ าในร่างกายให้เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆท างานอย่างปกติ เกลือยังสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ปรุงอาหาร ถนอมอาหารการท าสปาเกลือและอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็น
ต้น 

การท าเกลือและน้ าทะเลผงธรรมชาติ 

การท านาเกลือจะเริ่มจากดันน้ า(สูบน้ า)จากทะเลขึ้นมาแล้วกักเก็บไว้ในบ่อแปลงนาขัง ช่วงเดือน 
ตุลาคม ถึง เมษายน และสูบน้ าให้ผ่านไปตามแปลงต่างๆในนา ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องสูบน้ าเพราะ
แรงดันน้ าแรงและสะดวกต่อการใช้งาน จึงไม่ได้ใช้ระหัดวิดน้ าหรือกังหันลมอย่างในอดีต การสูบ
น้ าเรียงตามล าดับไปตามแปลงนาดังนี้ 

1.แปลงนาขัง  จะสูบน้ าทะเลเข้านาช่วงน้ าเกิด  ความเค็มเป็น 0 ดีกรี (30 ส่วนในพัน) 

2.แปลงนาตาก เป็นแปลงนาส่วนท่ีมีขนาดใหญ่ ลึก 10 ซม. ใช้ตากน้ าไว้เพื่อให้น้ ามีความเค็มเพ่ิม
มากขึ้น ท้ิงไว้ประมาณ 3 วัน น้ ามีความเค็มประมาณ 5 ดีกรีระหว่างนี้นายนาต้องคอยช้อนขี้แดด 
ท่ีเป็นสาหร่ายบริเวณพื้นของแปลงนาออก 

3.แปลงนาดอก ท้ิงไว้ให้มีความเค็มเพิ่มขึ้นมากๆ จะเกิดรกเกลือ ต้องเลี้ยงรกเกลือไว้เพื่อใช้ท าเชื้อ 
หรือล่อให้เกลือตกผลึก ท้ิงไว้ประมาณ 3 วัน น้ ามีความเค็มประมาณ 23 ดีกรี 

4.แปลงนาวาง จะมีรกเกลือเกิดขึ้นทางด้านใต้ลม ผิวหน้าน้ ามีเกล็ดเกลือขึ้นเป็นฝ้า ฝ้านี้จะจับตัว
กันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งน้ ามีความเค็ม 25 ดีกรี ท้ิงไว้ ประมาณ 7-15 วันก็ได้ผลผลิตเกลือ 
รวมท้ังการทยอยเก็บดอกเกลือโดยใช้สวก ท่ีเป็นข่ายมุ้งฟ้าน ามาท าเป็นเครื่องมือคล้ายสวิงช้อน
ดอกเกลือใส่ลั้วหวาย 

การคราดเกลือเป็นอีกขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้ได้เกลือมากหรือน้อย เริ่มจากเมื่อเกลือแห้งในนา
วางแล้วจะคราดโดยใช้พัวะมาเคาะให้เกลือแตก ถ้าเกลือมีขั้นหนามากก็จะใช้คทาหรือคราดที่มี
ลักษณะคล้ายส้อมขนาดใหญ่มากระเทาะให้เกลือแตก เมื่อเกลือแตกเป็นขุยแล้วก็จะใช้วัวมาลาก
โดยใช้เครื่องมือท่ีเป็นเหมือนเครื่องไถนามีคนคอยจับไม้ ถ้ากดไม้มากไปเกลือท่ีอยู่ลึกเกินไปจะมีขี้
ดินปนมา การกดเครื่องตะเข้หรือเรียกอีกอย่างว่า “วัว”จึงมีความส าคัญ ตะเข้ถือเป็นเครื่องมือ
ประดิษฐ์ตามภูมิปัญญาชาวบ้านอีกชนิดหนึ่ง 

 



ขั้นตอนการน าเกลือมาใช้ประโยชน์ 

1.การคัดเกลือ จะคัดเกลือท่ีคุณภาพดี คือ เกลือท่ีมีสีขาว และมีผลึกขนาดตามท่ีต้องการ การคัด
คุณภาพเกลือเหล่านี้อาศัยการสังเกตและประสบการณ์ เนื่องจากเกลือท่ีได้จากนาเกลือจะมีหลาย
แบบ เช่น เกลือตัวผู้ เกลือตัวเมีย ดอกเกลือ ดีเกลือ เกลือกะปิหรือเกลือจืด  ส่วนสีสันก็จะมีเกลือ
ด า เกลือเหลือง เกลือกลาง เกลือขาวเป็นต้น 

2.เมื่อคดัเกลือท่ีต้องการได้แล้วก็จะน าเข้าโรงงานผ่านการล้างด้วยน้ าท่ีมีความเค็มมากกว่าเกลือ 

3.จากนั้นน าไปโม่บดให้ไดข้นาดตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการแตกต่างกันไป เช่น เกลือขัดหน้า ต้อง
เป็นเกลือท่ีมีเม็ดขนาดเล็ก เกลือขัดตัวมีขนาดเม็ดเกลือท่ีใหญ่กว่า โดยการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์
ต่างๆ 

4.น าเกลือท่ีได้ไปอบจนแห้ง แล้วจึงน าไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆ 

5.สมุนไพรท่ีจะน ามาผสมในผลิตภัณฑ์จะจัดซื้อมากจากกลุ่มเครือข่ายอาชีพท่ี ต.ไร่ส้ม และร้านค้า
ในตลาดเพชรบุรี โดยจ้างเขาบดแล้วจึงน ามาอบในไมโครเวฟ ฆ่าเชื้อ แล้วน าไปชั่งน้ าหนักเพื่อผสม
ตามส่วนผสมในสูตร 

การท าน้ าทะเลผง 

1.เป็นการพัฒนาต่อจากการท านาเกลือ เมื่อท าการเก็บผลผลิตเกลือแกงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปล่อย
น้ าในนาตกผลึกให้ตากแดดและลมต่อไป 

2.เมื่อน้ ามีความเค็ม 32-33 ดีกรี ดีเกลือ(Mg2SO4) จะเริ่มตกผลึกเป็นรูปเข็ม เริ่มแยกเก็บส่วนท่ี
ยังคงเป็นสารละลายเข้มข้นกับส่วนท่ีตกผลึกดีเกลือและเกลืออื่น ๆ ใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
3.น าผลึกดีเกลือและเกลืออื่น ๆ ผสมกับเกลือแกงในอัตราส่วน 1.1-2  และตากให้แห้ง แยกเก็บไว้
ในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

4.ท าการผสมเกลือท่ีตากแล้วกับสารละลายเข้มข้นและปูนขาวหรือปูนมาร์ล 1.5-2  เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักผสมท้ังหมด ผสมให้เข้ากันและใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 

5.น ามาตากให้แห้งแล้วบรรจุใส่ถุงเป็นน้ าทะเลผงธรรมชาติจ านวน ถุงละ 6 กิโลกรัม เมื่อจะใช้ก็
น าไปละลายน้ าจืด 200 ลิตรจะได้น้ าผสมท่ีมีความเค็ม 30 ส่วนในพัน 

10.3 การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกและธนาคารสัตว์ทะเลลอยน้ า 



การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก เป็นวิธีเลี้ยงแบบหนึ่งท่ีสามารถเลี้ยงได้ในบริเวณคลื่นลมแรง
พอสมควร พื้นดินเป็นดินแข็งบริเวณที่ปักไม้ไม่ลงก็สามารถเลี้ยงได้ ส่วนตัวแพที่เลี้ยงมีความคงทน
มีอายุการใช้งานนานหลายปี วัสดุท่ีใช้หาง่ายมีตามท้องตลาดท่ัวไปและเป็นการน าเศษวัสดุกลับมา
ใช้ใหม่ 

อุปกรณ์หรือวัสดุท่ีใช้ประกอบแพ 

1. เชือกโพลีโพรพีลีน (Polypropylene = pp) หรือโพลีเอธีลีน (Polyethylene = PE) ขนาด 6-
8, 16 และ 20 มิลลิเมตร 

2. ถังทุ่นพลาสติกขนาด 20-30 ลิตร 

3. ทุ่นสมอปนูขนาด 60-80 เซนติเมตร 

4. กระชังเหล็กส าหรับเคลื่อนย้ายทุ่นสมอปูนขนาด 2×2 ตารางเมตร 

5. เนื้ออวนขนาดตา 6 เซนติเมตร ขนาดเส้นเชือก 700D/15 

การประกอบตัวแพให้มีขนาด 40×40 ตารางเมตร 

1. การถักแพเชือกขนาด 40×40 ตารางเมตร น าเชือกขนาด 16 มิลลิเมตรตัดยาว 50 เมตร มาถัก
ให้ได้ขนาดตา 1×1 ตารางเมตร กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ซึ่งจะเท่ากับพื้นท่ี 1 ไร่ มาถัก เสร็จ
แล้วใช้เชือกขนาด 20 มิลลิเมตร วางรอบนอกตัวแพและใช้ปลายของเชือก 16 มิลลิเมตร ผูกติด
กับเชือก 20 มิลลิเมตร เหตุที่ใช้เชือกขนาด 20 มิลลิเมตร รอบนอกเพื่อให้ตัวแพมีสภาพคงทนและ
แข็งแรง 

2. การผูกถังทุ่นขนาด 20-30 ลิตร เมื่อถักเชือกขนาด 16 มิลลิเมตรเป็นตัวแพเรียบร้อยแล้วมี
ขนาด 40×40 ตารางเมตร ตัวแพจะมีแถวตามแนวตัง้ 41 แนว แถวแนวนอน 41 แนว น าถังทุ่น
ขนาด 20-30 ลิตร มาใช้เชือกขนาด 6-8 มิลลิเมตร ผูกถังทุ่นท่ีปมให้แน่นโดยผูก 6 แถว ตาม
แนวตั้ง เว้น 1 แถวจนหมดพื้นที่ 1 ไร่ การเว้นแถวเพื่อให้เรือเข้าซ่อมแซม ตัวแพและเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้สะดวก (http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-02-20-09-15-14/699-
2013-05-09-07-03-55) 

ธนาคารสัตว์ทะเลลอยน้ า หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตหอยแมลงภู่แล้วแพเชือกท่ีปล่อยลอยใน
ทะเลยังจะมีสภาพเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอื่นๆ เช่น หอยนางรม หอยตะโกรม หอยมุก 
ฯลฯ แพเชือกจึงเป็นเสมือนปะการังเทียมลอยน้ าแหล่งอาศัย หากิน ขยายพันธ์ุของสัตว์ทะเล เช่น 
ปู กุ้งและปลาทะเลต่างๆ คืนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าสู่ชุมชน 



  

11.ประเด็นที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้อง กับการสืบสานโครงการพระราชด าริหรือแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีฟาร์มทะเลตัวอย่างผสมผสานบนแผ่นดินชายฝั่งแห่งแรกท่ีจ าลองนิเวศวิทยาทางทะเลครบ
วงจรทุกช่วงความเค็ม สอดคล้องทั้งวงจรน้ าทะเลและวงจรอาหารธรรมชาติต่อเนื่อง และก่อให้เกิด
ผลผลิตพลอยได้เสริมท้ังภายในและระหว่างฟาร์มย่อยต่างๆ 

2. มีธนาคารสัตว์ทะเลธรรมชาติตัวอย่างใกล้ชุมชนประมงพื้นถิ่น โดยมีพันธ์ุสัตว์น้ าพวกยึดเกาะ 
เช่น หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยตะโกรม หอยมุก ที่ช่วงวัยอ่อนลอยตามน้าเข้ามาเกาะแพเชือก
ในฟาร์มโดยไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องให้อาหาร และยังเป็นท่ีหลบภัยและขยายพันธ์ุของสัตว์ทะเล เช่น 
ปู กุ้ง ท าให้ชาวประมงในพื้นท่ีสามารถจับสัตว์น้าโดยรอบฟาร์มได้ 

3. ชุมชนชาวประมงสามารถนาความรู้จากการศึกษา เรียนรู้ ดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท าฟารม์ทะเลผสมผสาน ไปเป็นตัวอย่างปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถิ่นของตนเอง 

4. เป็นการสะสมบ ารุงพันธุ์สัตว์ทะเลเศรษฐกิจท่ียังเพาะขยายพันธ์ุเชิงพาณิชย์ไม่ได้ โดยเล้ียง
สะสมบ ารุงพ่อแม่พันธุ์ไว้ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัว ในพื้นท่ีชายฝั่งของอ่าวไทย 

5. มีพืชคลุมดิน และพืชยืนต้นท่ีทนเค็ม ไม่ผลัดใบ และกินได้ ปลูกตามข้างคันบ่อและร่องสวน ไม่
น้อยกว่า 30 ชนิด (ประมาณ 20% ของพื้นที่ฟาร์ม) หากเกษตรกรน าไปปฏิบัติภายในฟาร์ม 

6. มีสาหร่ายทะเลเพาะเลี้ยงผสมผสานในบ่อและร่องสวนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ได้ผลผลิตประมาณ 
80 ตัน/ป ี

7. ได้ผลผลิตจากสัตว์ทะเลต่างๆ ในฟาร์มบนบก ประมาณ 20 ตัน/ปี เพื่อเป็นแหล่งอาหาร 

8. ได้ผลผลิตสัตว์น้ าจากธนาคารสัตว์ทะเลหรือฟาร์มแพเชือกและกระชังเชือกในทะเล ประมาณ 
80 ตัน/ป ี

9. รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าจากฟาร์มในทะเลลาเลียงเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มตัวอย่างและในฟาร์มของ
ชาวประมง ประมาณ 3 ล้านตัว/ปี 

10. มีเกลือแกงและน้ าทะเลผงประมาณ 100 ตันเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเลแบบ
พึ่งตนเอง 



  

12. อื่นๆ เช่น แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

12.1 การพัฒนาบริเวณโครงการฯและชุมชนโดยรอบเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศประมง 

12.2 การท ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอื่นๆ ได้แก่ การท่องเท่ียวแบบ ECO โดยนักท่องเท่ียว
น ารถไปจอดยังจุดจอดรถแล้วเดินทางท่องเที่ยวภายในโครงการฯด้วยการปั่นรถจักรยานท่ีได้จัดไว้
ให ้

12.3 การเพิ่มซุ้มจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบริเวณใกล้โครงการฯ 

12.4 การท าป้ายความรู้และการประชาสัมพันธ์โครงการฯผ่าน application ในสมาร์ทโฟน 

ท่ีมา: จากแผ่นพับของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด าริ และเว็บไซต์ของโครงการฯ 

หมายเหตุ ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการถอดความรู้อยู่
ระหว่างการเรียบเรียงเพื่อขออนุญาตและตรวจทานความถูกต้องเหมาะสมจากผู้อ านวยการกอง
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในรายงานการวิจัย 
เนื้อหาท่ีระบุในรายงานความก้าวหน้าฉบับนี้จึงน าข้อความบางส่วนจากแผ่นพับของโครงการฯมา
น าเสนอเพื่อแสดงสาระส าคัญที่ได้จากการลงพื้นท่ีศึกษาภายในโครงการฯเท่านั้น มิใช่เนื้อหาท่ีได้
จากการลงพื้นท่ีเพื่อจัดการความรู้โดยตรง 

 


