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- ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  
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- เจาหนาที่ภายในศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 
- เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูล กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สวนที ่1 

ความเปนมาของโครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 
 

 
 

รูปที่ 1-1  ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร   

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ตั้งอยูที่ บานสะพานยาว หมู11 ตําบลเนินมะกอก อําเภอ

บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  กอนดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ พบวาพ้ืนที่ของอําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
สภาพพ้ืนที่เปนที่ลุม ประสบปญหาน้ําทวมขังและทวมอยูเปนเวลานาน เปนประจําทุกป เกษตรกรไดรับ
ความเดือดรอน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ครั้นเกษตรกรจะหันมาปลูกขาวนาปรัง ก็ตองประสบภาวะ
น้ําไมเพียงพอ ทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ไมสูดีนัก  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ไดเกิดน้ําทวมสูงกวาจุดวิกฤติ ถึง 1.40 เมตร น้ําไดไหลเออ 
สรางความเสียหายมากใหกับบานเรือน พ้ืนที่การเกษตร และน้ําไดทวมอยูเปนเวลานาน 

วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2549 น้ําไดทวมสูงถึง 1.5 เมตร และทวมอยูเปนเวลานาน  
วันที่ 12 ตุลาคม 2546 นางจรัสศรี  จินดาสงวน  ซึ่งเปนราษฎรอําเภอบางมูลนาก จังหวัด

พิจิตร ไดทูลเกลาฯถวายที่ดินจํานวน 91 ไร 2 งาน 44 ตารางวา  ใหมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือใชประโยชนใน
การพัฒนาใหเปนศูนยการเกษตร หรือดําเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิชัยพัฒนา 

26 ธันวาคม 2549 กรมพัฒนาที่ ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีหนังสือที่ กษ  
0801/0371 ถึงสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือขอพระบรมราชานุญาตเขาดําเนินการในพื้นที่ของมูลนิธิชัย
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พัฒนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
15 มกราคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระบรมรา

ชานุญาตใหกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขาดําเนินการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่โครงการของ
มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยใหกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขาดําเนินการพัฒนาโครงการที่ดิน ตามแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวเพ่ือ
เปนศูนยเรียนรูในดานเศรษฐกิจพอเพียง  และในดานการใชประโยชนพ้ืนที่ที่มีปญหาอุทกภัยน้ําทวม 

 

 
ทรงเปนประธานเปดศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 
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ทรงพระทานของที่ระลึก 

 
ทรงปลูกตนตาล 

 

 
ทรงรดนํ้าตนตาลที่ทรงปลูก 

 

 
ทรงฉายพระรูปตนตาลที่ทรงปลูก 

 

 
ทรงซักถามขอมลูเรื่องปุยอินทรีย 

 

 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินถวายรายงาน 

 

 
ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมตาง ๆ 

 

 
ขาราชการถวายรายงานเรื่องพันธุขาว 
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ขาราชการถวายรายงานเรื่องพันธุขาว 

 
ทรงทอดพระเนตรพันธุขาว 

 
ขาราชการถวายรายงาน 

 
ขาราชการถวายรายงาน 

25 มิถุนายน 2550 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมพระราชทานช่ือโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาวา “ ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ” 
พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาดําเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ใหเปนศูนยเรียนรูดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และดานการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ประสบปญหาอุทกภัย ใหพัฒนาพื้นที่เปนแหลงเรียนรูทางการเกษตรเปนศูนย
ตนแบบ ศูนยกลางเครือขายกระบวนการเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางการเกษตร
สําหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป 
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รูปที่ 1-2  พื้นที่โครงการฯ กอนดําเนินงาน : เปนพื้นที่ลุมต่ํา เกิดอุทกภัยนํ้าทวมขังนานเปนประจํา  ชวงฤดูฝนอยูเปนประจํา 

 
รูปที่ 1-3  พื้นที่โครงการฯ กอนดําเนินงาน : สภาพพื้นที่เดิมตอนนํ้าลด 

1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรูดานการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดานการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ที่ประสบปญหาอุทกภัย ใหแกเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ 
1.3 เปาหมาย 
 เปนศูนยเรียนรูดานการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่
ประสบปญหาอุทกภัย  จังหวัดพิจิตร 
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1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนไป 

1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร บานสะพานยาว หมูที่11 ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูล

นาก จังหวัดพิจิตร พ้ืนที่ทั้งหมด 91  ไร 2 งาน  44  ตารางวา 
1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 สํารวจสภาพพ้ืนที่ ใชแผนที่ภาพถายออรโธสี ทําขอบเขตของศูนย เก็บขอมูล เชน ระดับ
ความสูงของน้ํา คุณภาพดิน ลักษณะของพื้นที่           
2. วางแผนผังการใชที่ดินที่ไดกําหนดไว 
3. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมระดมความคิดวางแผนการใชที่ดินตามกิจกรรมตาง ๆ 
4. เสนอขอพระบรมราชานุญาต 
5. ดําเนินการตามที่ขอพระบรมราชานุญาต 
6. ทําคันดินลอมรอบเพี่อปองกันน้ําทวม ปลูกแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดิน 
7. ขุดสระน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําและเปนการสํารองน้ํา (แกมลิง) 
8. สรางทางลําเลียงในพื้นที่ 
9. ปรับพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรม เชน ปรับระดับพ้ืนที่สําหรับแปลงนาขาว  

    10. ปรับปรุงบํารุงดินดวย 
- หวานปอเทืองในแปลงนากอนปลูกขาว     - ใสปุยหมักเพิ่มอินทรียวัตถุ 
- โดโลไมทแกความเปนกรดกอนการปลูกพืช  

11. จัดทําแปลงสาธิตการเรียนรูแบงทําเปนจุดการเรียนรู ไดแก   
จุดที่ 1 (การปลูกแปลงพืชสมุนไพร) จุดที่ 8 (ดานไมผล) 
จุดที่ 2 (การผลิตปุยอินทรีย) จุดที่ 9 (การเพาะพันธุปลาสวยงาม) 
จุดที่ 3 (การผลิตเมล็ดพันธุขาว) จุดที่ 10 (การเพาะพันธุปลานิล)  
จุดที่ 4 (การปลูกพืชผัก) จุดที่ 11 (การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก) 
จุดที่ 5 (การเพาะเห็ด) จุดที่ 12 (การใชปุยพืชสดในนาขาว) 
จุดที่ 6 (สวนพืชผักสมุนไพรพื้นบาน) จุดที่ 13 (การเลี้ยงโคนม) 
จุดที่ 7 (การเลี้ยงกบ)  

 
 
 
 
 
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 1-7 

1.7  หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมชลประทาน 
- กรมการขาว  
- กรมสงเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จังหวัดพิจิตร 
- ผูจัดการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร 
- สํานักงานจังหวัด 

1.8 คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชานุญาตใหกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง 
   เกษตรและสหกรณ เขาดําเนินงานในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
3. แตงตั้งคณะทํางานโครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร จังหวัดพิจิตร 
4. แตงตั้งคณะทํางานโครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 
5. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาที่ดินของ นางจรัสศรี  จินดาสงวน 
6. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาที่ดินของนางจรัสศรี จินดาสงวน ที่ทูลเกลาถวายใหมูลนิธิชัย  
   พัฒนา (เพ่ิมเติม) คําสั่งที่ 293/2550 
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินของ นางจรัสศรี  จินดาสงวน   
8. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาที่ดินของ นางจรัสศรี จินดาสงวน ที่ทูลเกลาถวายใหมูลนิธิชัย  
   พัฒนา (เพ่ิมเติม)  คําสั่งที่ 383/2550 
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4. แตงตั้งคณะทํางานโครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร  
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5. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาที่ดินของ นางจรัสศรี  จินดาสงวน  
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6. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาที่ดินของนางจรัสศรี จินดาสงวน ที่ทูลเกลาถวาย
ใหมูลนิธิชัยพัฒนา (เพ่ิมเตมิ) คําสั่งที่ 293/2550 
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7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินของ นางจรัสศรี  จินดาสงวน   
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8. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาที่ดินของ นางจรัสศรี  จินดาสงวน ที่ทูลเกลา

ถวายใหมูลนิธิชัยพัฒนา (เพ่ิมเติม)  คําสัง่ที่ 383/2550 
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สวนที่ 2 
แนวความคิดและทฤษฎีการพฒันา 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2.1 ทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
2.1.1 ทฤษฎีใหม 
 "…การทําทฤษฎีใหมนี้มิใชของงาย ๆ แลวแตที่ แลวแตโอกาส และแลวแตงบประมาณ เพราะวา
เด๋ียวนี้ประชาชน ทราบถึงทฤษฎีใหมนี้กวางขวางและแตละคนก็อยากได ใหทางราชการขุดสระแลวชวย 
แตมันไมใชสิ่งงายนัก บางแหงขุดแลวไมมีน้ํา แมจะมีฝน น้ําก็อยูไมได เพราะวามันรั่วหรือบางทีก็เปนที่ที่
รับน้ําไมได ทฤษฎีใหมนี้จึงตองมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมดวย…ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหมหรืออีกนัยหนึ่ง 
ปฏิบัติเพ่ือหาน้ําใหแกราษฎร เปนสิ่งที่ไมใชงาย ตองชวยกันทํา…"  
              พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
"ตนแบบทฤษฎีใหม" 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2536  
ที่มา : http://web.ku.ac.th/king72/2539/news.htm 
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 ทฤษฎีใหม หรือ เกษตรทฤษฎีใหม คือหลักการจัดการเกษตรที่คิดคนขึ้นเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับ
เกษตรกรไดพ่ึงพิงตนเองอยางเขมแข็ง 

 
ที่มา : The Ruam Duey  Chuey Kan Publisher, Bangkok, Thailand 

ความสําคัญของทฤษฎีใหม  
 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน  
 2. มีการคํานวณโดยใชหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บใหพอเพียงตอการเพาะปลูกได
อยางเหมาะสมตลอดป  
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน 

ทฤษฎีใหมขั้นตน 
 การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน  

  ใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
 - พ้ืนที่สวนหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและใชเสริมการ
ปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ  
 - พ้ืนที่สวนที่สอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได  
 - พ้ืนที่สวนที่สาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช
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เปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย  
 - พ้ืนที่สวนที่สี่ ประมาณ 10% เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 

ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสอง 
 เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่มขั้นที่สอง คือให
เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือ สหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดาน 
 1. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
 - เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย การจัดหา
น้ํา และอื่นๆ เพ่ือการเพาะปลูก 
 2. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนายผลผลิต)  
 - เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน การ
เตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรวมกันขาย
ผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจายลงดวย 
 3. การเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ)  
 - ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
เชน อาหารการกินตางๆ กะป น้ําปลา เสื้อผา อยางพอเพียง 
 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)  
 - แตละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัยเมื่อยามปวยไข หรือมี
กองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
 - ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชน
ของชุมชนเอง 
 6. สังคมและศาสนา  
 - ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยว โดยกิจกรรม
ทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาสวนราชการ องคกรเอกชน 
ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ 

ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสาม  
 เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่
สามตอไป คือติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัท หางรานเอกชน 
มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ  
 - เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง (ไมถูกกดราคา)  
 - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสีเอง)  
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 - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก (เปนราน
สหกรณราคาขายสง)  
 - ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ให
เกิดผลดียิ่งขึ้น 

หลักการและแนวทางสําคัญ  
 1. เปนระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัด
กอน ทั้งนี้ ชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับการ “ลง
แขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดคาใชจายในการจางแรงงานดวย 
 2. เนื่องจากขาวเปนปจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะตองบริโภค ดังนั้น จึงประมาณวาครอบครัวหนึ่ง
ทํานาประมาณ 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกินตลอดป โดยไมตองซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพึ่งตนเองได
อยางมีอิสรภาพ  
 3. ตองมีน้ําเพ่ือการเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนทิ้งชวงไดอยางพอเพียง ดังนั้น 
จึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักวาตองมีน้ําเพียงพอที่จะเพาะปลูกไดตลอดป ทั้งนี้ 
ไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอการเพาะปลูก 1 ไร 
โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร ทําพืชไร หรือไมผลอีก 5 ไร (รวมเปน 10 ไร) จะตองมีน้ํา 10,000 
ลูกบาศกเมตรตอป 
 ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานวา มีพ้ืนที่ 15 ไร ก็จะสามารถกําหนดสูตรคราวๆ วา แตละแปลง 
ประกอบดวย  
 - นาขาว 5 ไร  
 - พืชไร พืชสวน 5 ไร  
 - สระน้ํา 3 ไร ขุดลึก 4 เมตร จุน้ําไดประมาณ 19,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่เพียง
พอที่จะสํารองไวใชยามฤดูแลง  
 - ที่อยูอาศัยและอื่นๆ 2 ไร  
 รวมทั้งหมด 15 ไร 
 แตทั้งนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดลอม ดังนี้  
 - ถาเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระน้ําควรมีลักษณะลึก เพ่ือปองกันไมใหน้ําระเหยไดมาก
เกินไป ซึ่งจะทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งป  
 - ถาเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ําอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ หรือ
กวางก็ได โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมีน้ํามาเติมอยูเรื่อยๆ  
 การมีสระเก็บน้ําก็เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางสม่ําเสมอทั้งป (ทรงเรียกวา Regulator หมายถึง
การควบคุมใหดี มีระบบน้ําหมุนเวียนใชเพ่ือการเกษตรไดโดยตลอดเวลาอยางตอเนื่อง) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหนาแลงและระยะฝนทิ้งชวง แตมิไดหมายความวา เกษตรกรจะสามารถปลูกขาวนาปรังได เพราะหาก
น้ําในสระเก็บน้ําไมพอ ในกรณีมีเขื่อนอยูบริเวณใกลเคียงก็อาจจะตองสูบน้ํามาจากเขื่อน ซึ่งจะทําใหน้ําใน
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เขื่อนหมดได แตเกษตรกรควรทํานาในหนาฝน และเมื่อถึงฤดูแลง หรือฝนทิ้งชวงใหเกษตรกรใชน้ําที่เก็บ
ตุนนั้น ใหเกิดประโยชนทางการเกษตรอยางสูงสุด โดยพิจารณาปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพ่ือจะไดมี
ผลผลิตอ่ืนๆ ไวบริโภคและสามารถนําไปขายไดตลอดทั้งป 
 4. การจัดแบงแปลงที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณ
และคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉล่ียครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรมี 
พ้ืนที่ถือครองนอยกวานี้ หรือมากกวานี้ ก็สามารถใชอัตราสวน 30:30:30:10 เปนเกณฑปรับใชได 
กลาวคือ 
 รอยละ 30 สวนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉด ฯลฯ ได
ดวย) บนสระอาจสรางเลาไกและบนขอบสระน้ําอาจปลูกไมยืนตนที่ไมใชน้ํามากโดยรอบได 
 รอยละ 30 สวนที่สอง ทํานา  
 รอยละ 30 สวนที่สาม ปลูกพืชไร พืชสวน (ไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมเพ่ือเปนเชื้อฟน ไมสราง
บาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน) 
 รอยละ 10 สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก 
โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชสวนครัวหลังบาน เปนตน) 
  อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวเปนสูตร หรือหลักการโดยประมาณเทานั้น สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดลอม 
เชน ในกรณีภาคใตที่มีฝนตกชุก หรือพื้นที่ที่มีแหลงน้ํามาเติมสระไดตอเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบอ หรือ
สระเก็บน้ําใหเล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไวใชประโยชนอ่ืนตอไปได  
 5. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม มีปจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ดวย และที่สําคัญ คือ 
ราคาการลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดสระน้ํา เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจาก
สวนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  
 6. ในระหวางการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจํานวนมาก หนาดินซึ่งเปนดินดี ควรนําไปกอง
ไวตางหากเพื่อนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชตางๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นลางที่เปนดิน
ไมดี หรืออาจนําหนาดินมาถมทําขอบสระน้ํา หรือยกรองสําหรับปลูกไมผลก็จะไดประโยชนอีกทางหนึ่ง 

ประโยชนของทฤษฎีใหม  
 1. ใหประชาชนพออยูพอกินสมควรแกอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอดอยาก และเลี้ยงตนเองได
ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 2. ในหนาแลงมีน้ํานอย ก็สามารถเอาน้ําที่เก็บไวในสระมาปลูกพืชผักตางๆ ที่ใชน้ํานอยได โดยไม
ตองเบียดเบียนชลประทาน  
 3. ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรได
โดยไมเดือดรอนในเรื่องคาใชจายตางๆ  
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 4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยทาง
ราชการไมตองชวยเหลือมากนัก ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณดวย 

ที่มา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10 

2.1.2 ทฤษฎีใหมท่ีสมบูรณ อางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระน้ําในไรนาแปลงเกษตรกร  
 

 
 
 

 ทฤษฎีที่ดําเนินการตามธรรมชาติอาศัยแหลงน้ําจากน้ําฝนประสิทธิภาพยังอยูในลักษณะ "หมิ่น
เหม" เพราะหากปไหนฝนนอยอาจไมเพียงพอ ฉะนั้นการที่จะทําใหทฤษฎีใหมสมบูรณไดนั้นคือ สระเก็บกัก
น้ําจะตองทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ โดยตองมีแหลงน้ําขนาดใหญ ที่สามารถ
เพ่ิมเติมน้ําในสระเก็บกักน้ําใหเต็มอยูเสมอ ดังเชนในกรณีของการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัด
สระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสนอวิธีการ ดังนี ้
 จากภาพสี่เหลี่ยมเล็กคือสระน้ําในไรนาที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม เมื่อเกิดชวงขาดแคลนน้ํา
ในฤดูแลง เกษตรกรสามารถสูบน้ํามาใชประโยชนได และหากน้ําในสระน้ําไมเพียงพอก็ขอรับน้ําจากอาง
หวยหินขาว (อางเล็ก) ซึ่งไดทําระบบสงน้ําเชื่อมตอทางทอลงมายัง สระน้ําที่เกษตรกรไดขุดไวในแตละ
แปลง ซึ่งจะชวยใหสามารถมีน้ําใชตลอดป  
 กรณีที่เกษตรกรใชน้ํากันมาก อางหวยหินขาว (อางเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ําไมพอเพียง หาก
โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักหรือมีโครงการใหญที่สมบูรณแลว ก็ใชวิธีการเติมน้ําจากเขื่อนปาสัก คือ 
อางใหญ ตอลงมาเติมยังอางเก็บน้ําหวยหินขาว (อางเล็ก) ก็จะชวยใหมีปริมาณน้ํามาเติมในสระของ
เกษตรกรพอตลอดทั้งป โดยไมตองเสี่ยง  
 ระบบการจัดการทรัพยากรน้ําในลักษณะแนวพระราชดําริใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา จากระบบสงทอเปดผานไปตามแปลงไรนาตาง ๆ ถึง 3-5 เทา เพราะ
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ยามหนาฝน นอกจากน้ําในอางเก็บน้ําแลว ยังมีน้ําในสระของราษฎรเก็บไวพรอมกันดวย ทําใหปริมาณ
เพ่ิมอยางมหาศาล น้ําในอางที่มาเติมลงสูสระจะทําหนาที่เปนแหลงเก็บน้ําสํารอง คอยเติมเทานั้นเอง  

ที่มา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10 

2.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน “ ทางสาย
กลาง ”โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลก ยุคโลกาภิวัตน 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  
พระบรมราโชวาท 
 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเบ้ืองตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อ
ไดพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะ
ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...” 

       พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517

 “...คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความ
สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรือง
อยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยู
พอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” 

พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2517

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ  

 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 2-8 

 

ที่มาของภาพ : http://gotoknow.org/file/kajonsaks/Clip3.jpg 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้นๆ อยางรอบคอบ  
 3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี ้
 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนว
พระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนดวย 
เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ที่อาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได  
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รูปที่ 2-1 แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริในพื้นที่โครงการ 

แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  
 1. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต  
 2. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต  
 3. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและการแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง  
 4. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมี
รายไดเพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ  
 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนาตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10

2.3 ธนาคารขาว 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมานับแตอดีต ชาวนาไทยปลูกขาวเล้ียงคนในประเทศ แตกลับ
มีชีวิตที่ยากลําบาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นความสําคัญของชาวนาและการปลูกขาว มี
พระราชดําริมาอยางตอเนื่องวา คนไทยตองปลูกขาวเพ่ือมีกินในครอบครัวและเหลือจําหนายเปนรายได ไม
ตองเปนหนี้หรือพึ่งพาคนอ่ืน ทําใหขาดอิสรภาพไมสามารถจะพัฒนาการมีชีวิตแบบประชาธิปไตย จากการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมและแกไขปญหาใหแกชาวนาชาวไรมาโดย
ตลอด ทรงเล็งเห็นปญหาชาวนาที่ตองซื้อขาวราคาแพงทั้งที่เปนผูปลูก และเมื่อปลูกไดมากก็ถูกพอคาคน
กลางที่มารับซื้อกดราคา บางครั้งตองกูยืมขาวหรือเงินจากพอคาคนกลาง เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก 
บางกรณีกูยืมโดยวิธีการขายขาวเขียวหรือขาวที่ยังเก็บเกี่ยวไมได ทําใหผลิตผลขาวไมเพียงพอบริโภคและ
ชําระหนี้ กลายเปนผูมีหนี้สินพอกพูน พ่ึงตนเองไมได ทําใหไมสามารถพัฒนา จึงเปนปญหาซ้ําเติมชาวนา
ที่ยากจนอยูแลวใหยากจนยิ่งขึ้น 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชปรารภวาประชาชนทั่วไปตองซื้อขาวราคาแพง ทั้งที่ขาว 
เปลือกที่ชาวนาขายไดราคาไมแพง เนื่องจากพอคาคนกลางแสวงหากําไรเกินควร มีพระราชประสงคให
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จัดตั้งธนาคารขาวเพ่ือชวยแกปญหา 
 ธนาคารขาวเร่ิมขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2513 เพ่ือบรรเทาปญหาชาวนาผูปลูกขาวแตไมมีขาวกิน 
หรือไมมีพันธุขาวเปลือกสําหรับเพาะปลูก เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อนําขาวไปสีที่โรงสีเอกชน กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงจัดใหชาวนามีศูนยกลางรวมขาวของหมูบาน ใหบริการขาวเปลือก
แกสมาชิกในหลายลักษณะ เชน ใหเปลา ใหโดยแลกแรงงาน ใหยืม และใหกู โดยนํามาคืน 

 
 

 

รูปที่ 2-2 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงฉายพระรูป สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงเก่ียวขาว 
 

พรอมดอกเบี้ยเมื่อปลูกขาวได เชน กูขาวเปลือก 10 ถัง สงคืน 11 ถัง ธนาคารขาวอยูในความดูแลของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ติดชายแดน 
 การดําเนินกิจการธนาคารขาวเปนการสงเคราะห และเปนกิจกรรมท่ีชุมชนชวยชุมชนโดยทาง
ราชการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด มีหลกัการคือ 
 1) จัดตั้งธนาคารขาวในทองที่ขาดแคลนขาวบริโภค เพ่ือไมใหประชาชนยากจนตองซื้อขาวบริโภค
ในราคาแพง หรือกูยืมจากนายทุนมาซื้อขาวโดยเสียดอกเบี้ยแพง 
 2) ขาวเปลือกจากกองทุนธนาคารขาว เก็บไวในยุงหรือฉางที่สรางขึ้นเปนสวนกลาง ถาไมมีฉาง
กลาง ฝากไวตามยุงหรือฉางของผูนําหรือผูมีจิตศรัทธาใหยืมใชสถานที่ 
 3) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตเพ่ือเปนแกนกลางในการดําเนินงานธนาคารขาว ถาทองที่ใดไมมี
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ใหกรรมการสภาตําบลรับผิดชอบ หากภายหลังจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตขึ้นแลว ใหธนาคารขาวขึ้นอยูกับกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
 4) ผลกําไรหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการดําเนินงานธนาคารขาว นําเขากองทุนดําเนินกิจกรรม
ธนาคารเทานั้น 
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 5) ธนาคารขาวใหการสงเคราะหและใหบริการดวยวิธีการตางๆ ไดแก ใหเปลา สงเคราะหผูทุพพล
ภาพหรือผูไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ผูประสบภัยตางๆ อยางรายแรงและตองการความ 

 
รูปที่ 2-3 แปลงนาขาวในพื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-4 ยุงฉางเก็บเมล็ดพันธุขาวในพื้นที่โครงการ 

ชวยเหลือเฉพาะหนาเพ่ือใหสามารถยังชีพอยูไดใหโดยแลกแรงงานสงเคราะหผูยากไรที่มีกําลังกายพอชวย
เก็บกวาดทําความสะอาดบริ เวณที่ตั้ งธนาคารขาว หรือชวยขนขาวขึ้นยุ งฉาง หรือทํางาน
สาธารณประโยชนอ่ืนๆ ในหมูบาน ใหยืมสําหรับผูมีฐานะดีกวาสองกลุมแรก ผูยืมขาวตองสงคืนโดยไม
ตองเสียดอกเบี้ยใหกูสําหรับผูมีฐานะดี แตขาดแคลนขาวบริโภคหรือขาวทําพันธุในบางฤดูกาล ตองเสีย
ดอกเบี้ยใหแกธนาคารขาว 
 6) ทุนดําเนินงาน มีวิธีหาทุนคือ รับบริจาคขาวหรือเงินจัดทําบุญทอดผาปาขาวเปลือกตาม
ประเพณีโบราณ จัดทําโครงการของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการสาธารณกุศล
ตางๆ ยืมเงินจากกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตที่ไมคิดดอกเบี้ยมาเปนทุนสํารองซื้อขาว นําผลประโยชนที่
เกิดจากการใหกูขาวมาใชเปนทุนดําเนินการ และรับบริจาคทานจากมุสลิม (ชะกาด) 
2.4 หญาแฝก 
 “…ใหใชหญาแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดิน ฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ และแกปญหา
ดินเสื่อมโทรม ดําเนินการขยายพันธุ ทําใหกลาหญาแฝกเพียงพอดวย ที่สําคัญตองไมลืมหนาที่ของหญา
แฝกในการอนุรักษดินและน้ํา และเพื่อการรักษาดิน ใหทุกหนวยงานและหนวยราชการที่มีศักยภาพในการ
ขยายพันธุ ใหความรวมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตกลาหญาแฝก และแจกจายกลุมเปาหมายให
เพียงพอ...” 

        พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546 ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทฤษฎีการปองกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก 
 ทฤษฎีการปองกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก พืชจากพระราชดําริ :กําแพงที่
มีชีวิตในการอนุรักษและคืนธรรมชาติสูแผนดิน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาการชะลางพังทลายของดินและการ
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สูญเสียหนาดิน ที่อุดมสมบูรณ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ“หญาแฝก”ซึ่งเปนพืชพ้ืนบานของไทยที่มี
คุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดิน ซึ่งมี
วิธีการปลูกแบบงาย ๆเกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก ทั้ง
ประหยัดคาใชจายกวาวิธีอ่ืน ๆ อีกดวย จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับ
หญาแฝก 
 หญาแฝกมีชื่อสามัญเปนภาษาอังกฤษวา Vetiver Grass มีดวยกัน 2 สายพันธุ คือ หญาแฝก
ดอน (Vetiveria nemoralis A. Camus) และหญาแฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) เปนพืชที่
มีอายุไดหลายป ขึ้นเปนกอแนน มีใบเปนรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลม ยาว 35-80 เซนติเมตร มี
สวนกวาง 5-9 มิลลิเมตร หญาแฝกจะมีการขยายพันธุที่ไดผลรวดเร็ว โดยการแตกหนอ จากลําตนใตดิน 
ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในสวนของกานชอดอกได เมื่อหญาแฝกโนมลงดินทําใหมีการ
เจริญเติบโตเปนกอหญาแฝกใหมได 

ลักษณะของหญาแฝก  
 หญาแฝก เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญาชนิดหนึ่ง เชนเดียวกับขาวโพด ขาวฟาง ออย ซึ่งพบ
กระจายอยูทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบวา มีกระจายอยูทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด 
และสํารวจพบในประเทศไทย 2 ชนิด ไดแก  
 1. กลุมพันธุหญาแฝกลุม ไดแก พันธุสุราษฎรธานี กําแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และ
พระราชทาน ฯลฯ  
 2. กลุมพันธุหญาแฝกดอน ไดแก พันธุราชบุรี ประจวบคีรีขันธ รอยเอ็ด กําแพงเพชร 1 
นครสวรรค และเลย เปนตน หญาแฝกเปนหญาที่ขึ้นเปนกอ หนอเบียดกันแนน ใบของหญาแฝกมีลักษณะ 
แคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ มีรากเปนระบบรากฝอยที่สาน
กันแนนยาว หยั่งลึกในดิน มีชอดอกตั้ง ประกอบดวยดอกขนาดเล็กดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเปนหมัน  

ลักษณะพิเศษของหญาแฝก 
        หญาแฝกถูกนํามาใชปลูกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  เนื่องมาจากมีลักษณะเดนหลายประการดังนี้ 
 1. มีการแตกหนอรวมเปนกอ เบียดกันแนน ไมแผขยายดานขาง  
 2. มีการแตกหนอและใบใหม ไมตองดูแลมาก  
 3. หญาแฝกมีขอที่ลําตนถี่ ขยายพันธุโดยใชหนอไดตลอดป  
 4. สวนใหญไมขยายพันธุดวยเมล็ด ทําใหควบคุมการแพรขยายได  
 5. มีใบยาว ตัดและแตกใหมงาย แข็งแรงและทนตอการยอยสลาย  
 6. ระบบรากยาว สานกันแนน และชวยอุมน้ํา  
 7. บริเวณรากเปนที่อาศัยของจุลินทรีย 
 8. ปรับตัวกับสภาพตาง ๆ ไดดี ทนทานตอโรคพืชทั่วไป  
 9. สวนที่เจริญต่ํากวาผิวดิน ชวยใหอยูรอดไดดีในสภาพตาง ๆ  

ที่มา : http://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm
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         ในป พ.ศ. 2536 องคกร International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติ
ทูลเกลาฯ ถวายรางวัล International Erosion Control Association’s International Merit Award 
ใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนองคอุปถัมภในการอนุรักษดินและสงเสริม
สภาพแวดลอมโดยใชหญาแฝก และในปเดียวกันนี้ ธนาคารโลกไดทูลเกลาฯ ถวาย  “รากหญาแฝกชุบ
สําริด”  เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะนักอนุรักษดินและน้ํา 

 

         การปลูกหญาแฝกในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
  สําหรับการปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมมีจุดประสงคที่สําคัญเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรดิน
และการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งประกอบดวย 

 
รูปที่ 2-5 ปลูกแฝกรอบตนไมในพื้นที่โครงการ 

1. การปลูกเพื่อรักษาความชุมชื้นในสวนผลไม 
 ควรปลูกหญาแฝกในสวนผลไมระยะที่ไม
ผลยังไมโตหรือปลูกกอนที่จะลงไมผล โดยปลูก
แถวหญาแฝกขนานไปกับแถวของไมผลที่ระยะ
กึ่งกลางของแถวไมผล หรือปลูกเปนรูปครึ่ง
วงกลมใหหางจากโคนตนไมผล 2.5 เมตร เพ่ือไม
ผลเจริญเติบโตขึ้นมาคลุมพ้ืนที่ หญาแฝกจะตาย
ไปกลายเปนอินทรียวัตถุในดินตอไป 
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 2. การปลูกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดิน 
 ควรปลูกตามแนวที่ระดับน้ําสูงสุดทวมถึง 1 แนว และปลูกเพิ่มขึ้นอีก 1-2 แนวเหนือแนวแรก ซึ่ง
ขึ้นอยูกับความลึกของขอบสระ ระยะหางระหวางตน 5 เซนติเมตร สําหรับกลารากเปลือย และ 10 
เซนติเมตร สําหรับกลาถุง โดยขุดหลุมปลูกตอเนื่องกันไป ในระยะแรกควรดูแลปลูกซอมแซมใหแถวหญา
แฝกเจริญเติบโตหนาแนนเมื่อน้ําไหลบามาลงสระตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน้ํา จะติดคางอยูกับแถวหญา
แฝก สวนน้ําจะคอย ๆ ไหลผานลงสูสระและระบบรากของหญาแฝกยังชวยยึดติดดินรอบ ๆ ขอบสระไมให
เกิดการพังทลาย 

 
รูปที่ 2-6 ปลูกแฝกริมสระนํ้าในพื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-7 ปลูกแฝกริมถนนในพื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-8 ปลูกแฝกรอบรองนํ้าในพ้ืนที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-9 ปลูกแฝกรอบรองนํ้าในพ้ืนที่โครงการ 

 3. การปลูกหญาแฝกสองขางไหลถนนเพื่อปองกันการกัดเซาะการพังทลายของดิน  
 นําหญาแฝกมาปลูกสองขางไหลถนน ระยะหางระหวางตน 10-15 เซนติเมตร ระหวางแถว 30-
50 เซนติเมตร จนเต็มพ้ืนที่เพ่ือปองกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ทําใหถนนไมเสียหาย 

          ประโยชนเอนกประสงคอื่น ๆ ของหญาแฝก  
 - ปลูกหญาแฝกบนคันนา เพ่ือใหคันนาคงสภาพอยูไดนาน 
 - ปลูกหญาแฝกเพื่อใชประโยชนมุงหลังคา ตับหลังคาที่ทําจากหญาแฝกสามารถผลิตจําหนายได 
สวนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุนเกาเคยนํามาแขวนในตูเสื้อผา ทําใหมีกลิ่นหอมและชวยไลแมลงที่จะ
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ทําลายเสื้อผาได 
 - หญาแฝกมีสรรพคุณชวยขับลมในลําไส แกอาการทองอืดเฟอ และแกไขได สวนรากสามารถนํา 
มาสกัดทําน้ํามันที่มีประโยชนและคุณคาทางการคาได อาทิเชน ฝรั่งเศสผลิตน้ําหอมจากรากหญาแฝก ชื่อ 
“Vetiver” 

ที่มา : http://siweb.dss.go.th/sci60/team100/royalpro/grass.htm

2.5 แนวพระราชดําริในการพัฒนาที่ดินทางการเกษตร 
 ปญหาเรื่องการผลิตและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชกันมานาน เปนปญหาที่จะตองมีการ
จัดการที่เหมาะสม โดยเรงดวนและอยางตอเนื่องกอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเขาสูภาวะวิกฤติ 
 การแกไขปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่ไมงายเพราะตองใชปจจัยหลายประการในการแกไขปญหา 
ปจจัยดังกลาวไดแก ความรูทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากรของภาครัฐ และความรวมมือของ
เกษตรกร แตทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนวาจะงายขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง
ปญหาของการใชทรัพยากรดินของประเทศในทุกภูมิภาค จากระยะเวลาอันยาวนานที่ไดทรงงานหนักอยาง
ตอเนื่อง และทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการ ในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันการ 

 
รูปที่ 2-10 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายเรื่องดินใหนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล 

ณ บริเวณอางเก็บนํ้าเขาเตา ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืช
เพ่ือใชบริโภคและจําหนาย สรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร ในการ 
จัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน ดวยทรงเห็น
วาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาที่ดินเมื่อป พ.ศ. 2511 
เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได ทรงแนะใหมีการใช
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วิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปนหนทางสราง
ความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่องดิน จึงเปน
ปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผลชัดเจน 
 พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการ
ทางปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยางเชน 
พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงายวาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติตางๆ 
คือ 

 
รูปที่ 2-11 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาหนาตัดดิน  

บริเวณอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrogen) ในรูป nitrate (ไนเตรท) 
 2. P (phosphorus) ในรูป phosphate (ฟอสเฟต) 
 3. K (potassium) หรือ โพแตสเซียม 
 และแรธาตุอ่ืน ๆ O H Mg Fe ไดแก O (oxygen) , H (hydrogen) , Mg (magnesium) , 
Fe (iron) 
 มีระดับ เปรี้ยว ดาง ใกลเปนดาง (pH 7) 
 มีความเค็ม ต่ํา 
 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 

ที่มา : โทรสารพระราชทานเรือ่งดนิ
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 3-1 

 

สวนที่ 3  
ขอมูลพืน้ฐานของพื้นที ่

โครงการศูนยชยัพัฒนาการเกษตร สิรนิธร 
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 โครงการ “ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร” ตั้งอยูบานสะพานยาว หมูที่11 ตําบลเนินมะกอก 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตั้งอยูระหวางคาพิกัด  x = 649243 - 649770  และ ระหวางคาพิกัด 
y = 1771774 - 1772269  ในระบบ WGS84  บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 5041 
II มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 91 ไร 2 งาน 44 ตารางวา 

 
รูปที่ 3-1 แผนทีแ่สดงที่ตั้งและสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 

3.2 การคมนาคม 
การเดินทางเขาสูพ้ืนที่ใชเสน (ทางหลวงฯ หมายเลข 1067)  จากตัวอําเภอบางมูลนาก ระยะการ

เดินทางโดยทางรถยนตมาถึงปากทางเขาประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช ทางหลวงฯ หมายเลข 1069 และ
จากปากทางเขามาถึงที่ตั้งโครงการระยะการเดินทางอีกประมาณ 800 เมตร ถึงพ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 3-2 แผนทีแ่สดงขอบเขตและที่ตั้ง จากภาพดาวเทียม Quickbird วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 

( ฐานขอมูล : bnd_เกษตร สิรินธร )
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3.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ทํานาขาว เปนที่ลุมต่ํามีน้ําทวมขังมากในชวงฤดูฝน เกษตรกรปลูกขาวไมได

ผลผลิต น้ําทวมพ้ืนที่ ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 44 เมตร 

3.4 ภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของจังหวัดนี้ตามระบบจําแนกของ Koppen จัดเปนภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะ

ฤดู (Tropical Savannah climate “ Aw”) อากาศแหงแลงในชวงฤดูหนาว มีความแตกตางกันระหวาง
ฤดูฝนกับ ฤดูแลงอยางเห็นไดชัด บริเวณพื้นที่นี้ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเริ่มตั้งแต
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทําใหอากาศในชวงนี้มีความชื้นสูงฝนตกชุก การแพรกระจายของน้ําฝน
ในรอบปอยูในเกณฑต่ํา ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีอากาศหนาวเย็นและแหงแลงอยางเห็นไดชัด 
 ลักษณะภูมิอากาศแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้   

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธุเปนฤดูที่มีลมมรสุม  ตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผาน มีอากาศหนาวเย็นและแหงแลงโดยทั่วไป 
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธุถึงกลางเดือนพฤษภาคมเปนชวงที่มีลมจากทิศใตและตะวันออก
เฉียงใตพัดปกคลุมใหมีอากาศรอน  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนฤดูที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจาก
มหาสมุทรอินเดียพัดผานทําใหมีฝนตกและอากาศชุมชื้น 

จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยูใกลเคียง
กับพ้ืนที่โครงการฯ สามารถสรุปลักษณะอากาศไดดังนี้ 

1 ) อุณหภูมิ  จังหวัดพิจิตรมีอากาศคอนขางรอน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.9 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30.6 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และมีอุณหภูมิต่ําสุด 24.6  องศา
เซลเซียสในเดือนธันวาคม 

2 ) ความชื้นสัมพัทธ  เฉลี่ยทั้งปมีคา 74 เปอรเซ็นต โดยมีคาต่ําที่สุดในเดือนกุมภาพันธ,มีนาคม
,เมษายน 68 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในชวงฤดูรอน และมีคาสูงสุดในเดือนกันยายน ซึ่งอยูในชวงฤดูฝนที่เกิด
จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
3 ) ปริมาณน้ําฝน  จังหวัดพิจิตรมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ 1,257.4 มิลลิเมตร และมี เดือนที่
มีปริมาณฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายนมีฝนเฉลี่ย 311.5 มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ 11 วัน 
สวนเดือนที่มีฝนตกนอยที่สุด คือ เดือนมกราคม มีฝนเฉลี่ย 5.6 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 3-1 ภูมิอากาศของจังหวัดพิจิตร ในคาบ 30 ป ตั้งแต พ.ศ. 2522-2551  
อุณหภูมิเฉลี่ย 

เดือน สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย 
ความชื้น 

สัมพัทธเฉลี่ย 
(%) 

การ 
คายระเหย 

นํ้า 

0.5 ของคาการ 
คายระเหยน้ํา 

ปริมาณ 
นํ้าฝน 
(มม.) 

มกราคม 35.0 9.8 24.8 69 66 33.0 5.6 
กุมภาพันธ 37.1 11.7 26.8 68 78.7 39.4 14.1 
มีนาคม 38.4 15.2 29.1 68 93 46.5 17.5 
เมษายน 39.3 21.0 30.6 68 108.9 54.5 52.8 
พฤษภาคม 40.0 21.9 29.7 75 98.4 49.2 166.2 
มิถุนายน 38.4 21.0 29.2 77 88.5 44.3 170.0 
กรกฎาคม 37.2 21.0 28.7 79 76.5 38.3 146.9 
สิงหาคม 35.5 21.3 28.4 81 72.3 36.2 216.5 
กันยายน 34.9 20.0 28.2 82 63.1 31.6 311.5 
ตุลาคม 34.6 17.8 28.1 79 67.4 33.7 125.8 
พฤศจิกายน 35.6 14.0 26.6 75 66.4 33.2 22.7 
ธันวาคม 35.0 7.5 24.6 71 62.1 31.1 7.9 
รวม - - - - 941.3 470.65 1257.4 
เฉลี่ย 36.8 16.9 27.9 74    

ที่มา : สถานีตรวจวัดภูมิอากาศพิจิตรเฉลี่ย 30 ป 

 
รูปที่ 3-3 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร สถานีพิจิตร เฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2522-2551) 
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3.5 ธรณีวิทยา 
พ้ืนที่บริเวณมีลักษณะวิทยาเปน ตะกอนน้ําพา ตะกอนกรวด ทรายแปงและดินเหนียวที่สะสมตาม

รองน้ําและที่ราบน้ําทวมถึง:ยุคควอเทอรนารี 
3.6 ทรัพยากรดิน 

จากการสํารวจดินบริเวณพื้นที่โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พบวาเปนกลุมชุดดินที่ 4 
ซึ่งเปนชุดดินชุมแสง (Chum Saeng Series : Cs) จําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน 
Fine,mixed,semiactive,acid, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaquepts  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชุดดินชุมแสง  เปนดินที่เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลํานํ้าใหม สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป
จะราบเรียบ และมีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายนํ้าเลว ลักษณะดินโดยทั่วไป เปน
ดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว มีสีนํ้าตาลปน
เทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียว
ปนทรายแปง สีนํ้าตาลเขมสีเทาปนชมพู หรือสีเทาปนนํ้าตาล มีจุดประสีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0 –5.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียวสีนํ้าตาลปนเทามี
จุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

รูปที่ 3-4 ชวงฤดูแลงหนาดินแตกระแหง รูปที่ 3-5 หนาตัดดิน ชุดดินชุมแสง 

ผลการวิเคราะหดิน 
 จากการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 บริเวณพื้นที่โครงการฯ ไปวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมีโดยใช Double Acid เปนน้ํายาสกัดนั้น ผลการตรวจวิเคราะหดินเพ่ือประเมินและ
แนะนําการใชปุยเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ตามแปลงการปลูกพืช ดังนี้ 
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แปลง คาความเปน
กรด-ดาง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส

(ppm) 
โพแทสเซียม 

(ppm) 
คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน 

โดยใชปุยอินทรีย 

นาขาว      5.5    
กรดจัด 

      1.68   
  ปานกลาง 

   1     
ต่ํามาก 

      4    
  ต่ํามาก 

- ใสปูนโดโลไมทอัตรา 1.5ตัน/ไร 
- ใชปุยอินทรีย(ปุยหมัก) 2 ตัน/ไร 
- ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง 50 กก./ไร 
-ใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดินในนาขาว 
-ใชน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพร 

หญาเล้ียง
สัตว 

   6.1    
กรดปานกลาง 

  1.11  
    ต่ํา 

  1      
ต่ํามาก 

    4    
   ต่ํามาก 

- ใชปุยอินทรีย(ปุยหมัก) 2 ตัน/ไร 
- ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง 50 กก./ไร 

ไมผล   6.3  
กรดปานกลาง 

      3.18  
    สูง 

     57   
สูงมาก 

   32     
ปานกลาง 

- ใชปุยอินทรีย(ปุยหมัก) 20 กก./ตน 
- ใชน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพร 

     
 

พืชผัก   6.9 
  กรดเล็กนอย 

      2.42   
 ปานกลาง 

    80    
สูงมาก 

 76     
 สูง 

- ใชปุยอินทรีย(ปุยหมัก) 2 ตัน/ไร 
- ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง 50 กก./ไร 

 
ตารางที่ 3-2 แสดงผลการตรวจวิเคราะหดินเพ่ือประเมินและแนะนําการใชปุยเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

 
 

รูปที่ 3-6 แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณธาต ุอาหารในชวงเวลาเก็บตัวอยางดินระยะตาง ๆ 
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พารามิเต
อร 
 

%OM avail. P (ppm) avail. K  (ppm) pH 

ชนิดพืช 

คร้ังท่ี 
1 
15 

ก.พ.5
0 

คร้ังท่ี 2 
30 ม.ค 

51 

คร้ังท่ี 3 
23 

ส.ค.51 

คร้ังท่ี 1 
15 

ก.พ.50 

คร้ังท่ี 2 
30ม.ค.51 

คร้ังท่ี 3 
23

ส.ค.51 

คร้ังท่ี 1 
15ก.พ
50 

คร้ังท่ี 2 
30ม.ค.51 

คร้ังท่ี 3 
23ส.ค.51 

คร้ังท่ี 1 
15ก.พ.50 

คร้ังท่ี 2 
30

ม.ค.51 

คร้ังท่ี 3 
23ส.ค.51 

ขาว 
0.43 
ต่ํา
มาก 

2.4 
ปานกลาง 

1.68 
ปาน
กลาง 

1 
ต่ํามาก 

5 
ต่ํามาก 

1 
ต่ํามาก 

12 
ต่ํามาก 

86 
สูง 

4 
ต่ํามาก 

6.2 
กรด
เล็กนอย 

5.6 
กรด

เล็กนอย 

5.5 
กรดจัด 

หญา 
0.43 
ต่ํา
มาก 

2.2 
ปานกลาง 

1.11 
ต่ํา 

1 
ต่ํามาก 

6 
ต่ํามาก 

1 
ต่ํามาก 

12 
ต่ํามาก 

85 
สูง 

4 
ต่ํามาก 

6.2 
กรด

เล็กนอย 

5.5 
กรด

เล็กนอย 

6.1 
กรด

เล็กนอย 

ไมผล 
ขนาดเล็ก 

0.43 
ต่ํา
มาก 

4.2 
สูง 

3.18 
สูง 

1 
ต่ํามาก 

122 
สูงมาก 

57 
สูงมาก 

12 
ต่ํามาก 

388 
สูงมาก 

32 
ปานกลาง 

6.2 
กรด

เล็กนอย 

6.8 
กลาง 

6.3 
กรด

เล็กนอย 

ผัก 
0.43 
ต่ํา
มาก 

2.9 
ปานกลาง 

2.42 
ปาน
กลาง 

1 
ต่ํามาก 

134 
สูงมาก 

80 
สูงมาก 

12 
ต่ํามาก 

576 
สูงมาก 

76 
สูง 

6.2 
กรด

เล็กนอย 

7.2 
กลาง 

6.9 
กลาง 

 
คาเฉลี่ย 

0.43 
ต่ํา
มาก 

2.9 
สูง 

2.10 
ปาน
กลาง 

1 
ต่ํามาก 

67 
สูงมาก 

35 
สูง 

12 
ต่ํามาก 

284 
สูงมาก 

29 
ปานกลาง 

6.2 
กรด

เล็กนอย 

6.3 
กรด

เล็กนอย 

6.4 
กรด

เล็กนอย 

 
ตารางที่ 3-3 แสดงผลวิเคราะหดินศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 

จากตารางผลการเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของดินในการเก็บตัวอยางดินบริเวณพ้ืนที่โครงการฯที่
ไดรับการปรับปรุงดินในแปลงนา  หญาอาหารสัตว ไมผลขนาดเล็กและพืชผัก ครั้งที่ 1 มีผลการวิเคราะห
ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหดินไดคาเฉลี่ย ดังนี้ 

1. ปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ครั้งที่ 1 อยูในระดับต่ํา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงและระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 1 แลวพบวามีคาเฉล่ียของ
ตัวอยางดินครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 สูงกวาตัวอยางดินที่ไดจากการเก็บตัวอยางดินในครั้งที่ 1 (2.1%)  
เนื่องจากไดมีการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่โครงการฯ 

2. ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืช (Available P/ppm)  ในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 อยูใน
ระดับสูง - ปานกลาง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 1  
ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํามาก  ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตาง ๆ 

3. ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K/ppm)  อยูในระดับต่ํามากถึงสูง มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 1 แลวพบวามีคาเฉลี่ยสูงกวาตัวอยาง
ดินที่ไดจากการเก็บในครั้งที่ 1 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํามาก 

4. ความเปนกรด-ดาง (pH)  ความเปนกรดเปนดางอยูในระดับกรดจัดถึงกลาง (5.5-6.9) มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความเปนกรดเล็กนอย (pH 6.4 ) เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 1  
แลวพบวามีคาเฉลี่ยสูงกวาตัวอยางดินที่ไดจากการเก็บในครั้งที่ 1 ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับกรดเล็กนอย
เชนกัน (pH 6.2) 
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รูปที่ 3-7 การเก็บตัวอยางในแปลงกอนการปลูกพืช รูปที่ 3-8 การเก็บตัวอยางในแปลงปลูกพืช 

รูปที่ 3-9 ตัวอยางดินมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ รูปที่ 3-10 ขั้นตอนการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

สรุปการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี 
ในการเก็บตัวอยางดินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีคาเฉล่ียของคาวิเคราะหสูงมากขึ้นกวาครั้งที่ 1  

เนื่องมาจากการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยการใชปุยพืชสด (ปอเทืองและโสนอัฟริกัน) ปุยอินทรีย
คุณภาพสูงทดแทนปุยเคมีในแปลงนาขาวและใชน้ําหมักชีวภาพ (พด.2) ฉีดพนเพ่ือยอยสลายตอซังและ
ฟางขาว  และใชปุยหมักที่ไดจากการหมักจากสารเรงซุปเปอร พด.1 ปุยอินทรียคุณภาพสูงในไมผลขนาด
เล็กและพืชผักสวนครัว,  แปลงหญา  รวมกับการฉีดพนปุยอินทรียน้ําที่ไดจากการหมักโดยใชสารเรง
ซุปเปอร พด.2  ทําใหดินมีปริมาณธาตุอาหารมากขึ้น  รวมทั้งมีคาความเปนกรดเปนดางที่เหมาะสมกับ
การปลดปลอยธาตุอาหารในดินที่ใหแกพืช 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 

รูปที่ 3-11 สภาพการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2544 - 2545  
เปนนาขาว 

รูปที่ 3-12 สภาพการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2550 
เปนจุดเรียนรูกิจกรรมตางๆ 

สภาพการใชที่ดินเปนนาขาวทั้งพ้ืนที่ ดังรูปที่ 3-11 สภาพการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2544 -2545 แต
สําหรับสภาพการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2550 มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปน พลับพลาที่ประทับ, สระน้ํา, แปลง
พืชผัก, แปลงเลี้ยงโค, แปลงไมผล, แปลงปลูกขาว, แปลงไมผลพันธุดีและหายาก ดังรูปที่ 3-12 สภาพ
การใชที่ดิน ป พ.ศ. 2550  
3.8 ทรัพยากรน้ํา 
      ปจจุบันในพื้นที่โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร มีสระน้ํา ขนาดเนื้อที่ประมาณ 6.5 ไร 
ความจุ 27,000 ลูกบาศกเมตร มีความลึก 3.5 เมตร อยูเกือบกลางพื้นที่ ทุกพื้นที่สามารถนําน้ําไปใชได 
และเกษตรกรสามารถสูบน้ําจากน้ําใตดินขึ้นมาใชเองได 
3.9 ทรัพยากรปาไม 

ไมมีพ้ืนที่ปาไมในพื้นที่โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 
3.10 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประชากรในตําบลเนินมะกอกมีจํานวน 8,908 คน และครัวเรือนมีจํานวน 2,105 ครัวเรือน อาชีพ
หลักคือทํานาปลูกขาว เมื่อวางจากฤดูทํานา แมบานวังทอง ตําบลเนินมะกอก ไดรวมกลุมกันและนํา
พืชผล, สมุนไพร ที่มีอยูในหมูบานมาทําเปน แชมพูสระผม, น้ํายาลางจาน ฯลฯ ไวใชในครัวเรือนและ
บางสวนที่เหลือไดนําไปขายเพื่อเสริมรายได 
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สวนที่ 4  
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.  ผลการดําเนินงานโครงการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินงานสนองพระราชดําริ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

และบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนแหลงเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นการดําเนินงานของ “ศูนยชัย
พัฒนาการเกษตร สิรินธร” จึงไดกําหนดพ้ืนที่ออกเปน 13 จุดหลักๆ เพ่ือ แสดงกิจกรรมตางๆ 
ตลอดจนตั้งอาคารทรงงาน และอาคารสํานักงาน 

แผนผังการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 
จําแนกเปนหมวดหมูตามจุดเรียนรูตาง ๆ ดังนี้ 
   จุดที่ 1. อาคารทรงงานและอาคารสํานักงาน 
   จุดที่ 2. จุดเรียนรูแปลงปลูกพืชสมุนไพร 
   จุดที่ 3. จุดเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย  
   จุดที่ 4. จุดเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
   จุดที่ 5. จุดเรียนรูการปลูกพืชผัก 
   จุดที่ 6. จุดเรียนรูการเพาะเห็ด 
   จุดที่ 7. จุดเรียนรูสวนพืชผักสมุนไพรพื้นบาน 
   จุดที่ 8. จุดเรียนรูการเลี้ยงกบ                   
   จุดที่ 9. จุดเรียนรูดานไมผล                     
   จุดที่10. จุดเรียนรูการเพาะพันธุปลาสวยงาม    
   จุดที่11. จุดเรียนรูการเพาะพันธุปลานิล 
   จุดที่12. จุดเรียนรูการเลี้ยงปลาดุกในบอ   
                  พลาสติก                         
   จุดที่13. จุดเรียนรูการเลี้ยงโคนม          
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 รูปที่ 4-1  อาคารศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร       

  
รูปที่ 4-2  ดานทิศเหนือของอาคารพรอมผาแพรเปดปาย รูปที่ 4-3 ดานหนาอาคารทรงไทย 2 ชั้น 

  
รูปที่ 4-4  ดานทิศตะวันออกของอาคาร รูปที่ 4-5  ดานทิศตะวันตกและทิศใตของอาคาร 

จุดท่ี 1. อาคารศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร  มีเนื้อท่ี 2 ไร 
          เปนอาคารสถานที่จัดฝกอบรมถายทอดความรู ศึกษา ดูงาน และพบปะกันของเกษตรกร หมอ
ดินอาสา และประชาชนทั่วไป ณ ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร   หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรม
ชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร 
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รูปที่ 4-6  รั้วและประตูรั้วศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร รูปที่ 4-7  เริ่มกอสรางอาคาร 

 
 รูปที่ 4-8  จุดเรยีนรูแปลงปลูกพืชสมุนไพร           

  
รูปที่ 4-9  สวนสมุนไพร รูปที่ 4-10  ตนวานชักมดลูก 

จุดท่ี 2. จุดเรียนรูแปลงปลูกพืชสมุนไพร มีเนื้อท่ี 1 ไร 
          เปนพ้ืนที่ที่ใหเกษตรและผูสนใจไดศึกษาเรียนรูการใชพืชสมุนไพร เพ่ือประโยชนทางดาน
การเกษตร ดานโภชนาการ ดานสุขภาพ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาที่ดิน 
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รูปที่ 4-11  ตนสมอไทย รูปที่ 4-12  ตนกลอย 

  
รูปที่ 4-13  ตนกระเพราแดง รูปที่ 4-14  ตนผักคาวตองหรือพลูคาว 

 

 
รูปที่ 4-15  จุดเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 

จุดท่ี 3. จุดเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 
วัตถุประสงค เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีการผลิต ปุยอินทรีย ปุย

อินทรียคุณภาพสูง พรอมฝกปฏิบัติการผลิต และการปนเม็ดปุยอินทรีย รวมทั้งรูจักวิธีการใชเครื่อง  
จักรกลในโรงงาน ไดแก เครื่องสับยอย เครื่องบดละเอียด สายพาน ลําเลียงปุยอินทรีย จากปนเม็ด
พรอมปมน้ําฉีดพนจุลินทรีย แบบอัตโนมัติ เปนการลดการใชปุยเคมี ลดตนทุนการผลิต และปรับปรุงดิน
ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมพัฒนาที่ดิน 
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รูปที่ 4-16 สารเรง พด. รูปที่ 4-17  สวนผสมปุยอินทรีย 

  
รูปที่ 4-18  การผสมปุยอินทรีย รูปที่ 4-19  การรดน้ําหมักบนปุยอินทรีย 

 

  
 

รูปที่ 4-20  ถังนํ้าหมัก พด.2 รูปที่ 4-21  สารไลแมลง พด.7 

  
รูปที่ 4-22  จานปนปุยอินทรียอัดเม็ด รูปที่ 4-23  กระสอบปุยอัดเม็ด 
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รูปที่ 4-24  ปายโครงการเกษตรอินทรียและยุวหมอดิน รูปที่ 4-25  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง (ปกาศิต) 

  
รูปที่ 4-26  ตอเติมหลังคาระหวางโรงปุยกับสวนสมุนไพร รูปที่ 4-27  ตอเติมหลังคาระหวางโรงปุยกับสวนสมุนไพร 

  
รูปที่ 4-28  จุดเรียนรูการใชปุยพืชสดในนาขาว รูปที่ 4-29  การไถกลบพืชสดในนาขาว 

  
รูปที่ 4-30  เครือ่งสับยอยเศษพืช ก่ิงไม ใหมีขนาดเล็กลง รูปที่ 4-31  มูลสตัว 
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รูปที่ 4-32  แกลบดํา เคกออย รูปที่ 4-33  ปุยหมัก  รําละเอียด 

  
รูปที่ 4-34  ถ่ัวพรา รูปที่ 4-35  ถ่ัวพุม 

  
รูปที่ 4-36  ปอเทือง รูปที่ 4-37  โสนอัฟริกัน 

จุดท่ี 4. จุดเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธุขาว มีเนื้อท่ี 35 ไร 
          วัตถุประสงค เพ่ือผลิตเมล็ดขาวพันธุที่ดี เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือกระจายพันธุใหแกเกษตรกรใน
พ้ืนที่ และเปนแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตขาวที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรูของเกษตรกร ซึ่งจะทําให
มีเมล็ดขาวพันธุดีและคุณภาพดี กระจายสูพ้ืนที่ตามความตองการของเกษตรกร หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คือ กรมการขาวและกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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 รูปที่ 4-38  จุดเรียนรูการผลิตเมล็ดพันธขาว          

  
รูปที่ 4-39  เตรยีมแปลงไถนาขาว รูปที่ 4-40  การหวานขาวในแปลงนา 

  
รูปที่ 4-41  พันธุขาวขาวกอเดียว รูปที่ 4-42  เกษตรกรเกี่ยวขาว 

  
รูปที่ 4-43  การไถเตรียมดินเพื่อปลูกปุยพืชสด รูปที่ 4-44  แปลงปุยพืชสด (ปอเทือง) 
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จุดท่ี 5. จุดเรียนรูการปลูกพืชผัก มีเนื้อท่ี 4 ไร 
          วัตถุประสงคใหเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่ดีและเหมาะสมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดเรียนรูกระบวนการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามความตองการของตลาดและใหเกษตรกรสามารถทําการผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษสงผลให
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมดีขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 รูปที่ 4-45 จุดเรียนรูการปลูกพืชผัก              

  
รูปที่ 4-46  แปลงปลูกพืชผัก รูปที่ 4-47  ผักกุยไชเขียว 

  
รูปที่ 4-48  ผักกุยไชขาว รูปที่ 4-49  ผักคะนา 
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รูปที่ 4-50  ผักกวางตุง รูปที่ 4-51  ผักบุงจีน 

  
รูปที่ 4-52  ดอกไมจีน รูปที่ 4-53  แตงกวา 

  
รูปที่ 4-54  นํ้าเตา รูปที่ 4-55  นํ้าเตาลาย 

  
รูปที่ 4-56  นํ้าเตาแขงควาย รูปที่ 4-57  บวบหอม 
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 รูปที่ 4-60  จุดเรียนรูการเพาะเห็ด 

  
รูปที่ 4-61  โรงเรือนเพาะเห็ด รูปที่ 4-62  ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด 

จุดท่ี 6. จุดเรียนรูการเพาะเห็ด  
          เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูการเพาะเห็ดแตละชนิดที่มีความเหมาะสมในสภาพโรงเรือน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดผลผลิตเห็ดที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษอยางยั่งยืนและมีความ
ตอเนื่องดานการผลิต เกษตรกรสามารถยึดเปนอาชีพ เพ่ือลดรายจาย และเพิ่มรายไดใหแตละครัวเรือน  
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสงเสริมการเกษตร 

  
รูปที่ 4-58  แกนตะวัน รูปที่ 4-59  พริกขี้หนู 
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รูปที่ 4-63  เห็ดขอนขาว รูปที่ 4-64  เห็ดขอนขาวเริ่มออกดอก 

  
รูปที่ 4-65  เห็ดขอนขาวดอกบาน รูปที่ 4-66  เห็ดโคนญี่ปุน 

 
 รูปที่ 4-67  จุดเรียนรูพืชผักสมุนไพรพื้นบาน 

จุดท่ี 7. จุดเรียนรูสวนพืชผักสมุนไพรพื้นบาน 
          เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสวนผัก สมุนไพรพื้นบานที่ดีและเหมาะสม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดผักสมุนไพรพื้นบานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามความตองการของ
ตลาด เกษตรกรมีผักสมุนไพรใชในชุมชน เพ่ือเปนยาและอาหารทําใหเกษตรกรลดรายจาย เพ่ิมรายได 
และเกิดประโยชนที่ยั่งยืน หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมสงเสริมการเกษตร 
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รูปที่ 4-68  สวนผักสมุนไพรพื้นบาน รูปที่ 4-69  ตนมะยม ตนโหระพา ตนพลับพลึง 

  
รูปที่ 4-70  ดอกแคแดง รูปที่ 4-71  ดอกแคขาว 

  
รูปที่ 4-72  กระชายดํา รูปที่ 4-73  ตนยอ 

จุดท่ี 8. จุดเรียนรูการเลี้ยงกบ มีเนื้อท่ี 8 ไร 
          มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและความรูในการเพาะพันธุและการเลี้ยงกบนาแก
เกษตรกรเพื่อเปนอาชีพเสริมในการสรางรายไดแกเกษตรกร หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมประมง 
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 รูปที่ 4-74  จุดเรียนรูการเลี้ยงกบ 

  
รูปที่ 4-75  การเลี้ยงกบในบอซีเมนต รูปที่ 4-76  การเลี้ยงกบในบอซีเมนต 

  
รูปที่ 4-77  การเลี้ยงกบในบอซีเมนต รูปที่ 4-78  การเลี้ยงกบในบอซีเมนต 

 
รูปที่ 4-79  การเลี้ยงกบในขวดพลาสติก 
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รูปที่ 4-80  จุดเรียนรูดานไมผล                

  
รูปที่ 4-81  แปลงไมผล รูปที่ 4-82  แปลงไมผลแบบผสมผสาน 

  
รูปที่ 4-83  ขนุนทองประเสริฐ รูปที่ 4-84  เรียนการเปลี่ยนยอดขนุน 

จุดท่ี 9. จุดเรียนรูดานไมผล มีเนื้อท่ี 4 ไร 
          เปนแหลงรวบรวมไมผลพันธุดีตางๆ ทั้งที่เปนพันธุที่หายาก และพันธุที่ปลูกเปนพืชสําคัญทาง
เศรษฐกิจในเชิงระบบ สําหรับเปนแนวทางใหเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปไดเขามา
ศึกษาหาความรู และสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือประกอบเปนอาชีพได เปาหมาย เพ่ือเปนแหลงรวบรวม
พันธุไมผลพันธุดี พันธุหายาก และพันธุที่เปนพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ เพ่ือการเรียนรูของจังหวัดพิจิตร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร 
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รูปที่ 4-85  มะมวงนํ้าดอกไมมัน รูปที่ 4-86  เรียนการเทียบกิ่งมะมวงและเรียนการติดตา 

  
รูปที่ 4-87  มะมวงงามเมืองยา รูปที่ 4-88  เรียนรูการเปลี่ยนยอด 

  
รูปที่ 4-89  ตนฝรั่ง รูปที่ 4-90  ขยายพันธุฝรั่งดวยการตอน 

  
รูปที่ 4-91  ตนละมุดสีดา รูปที่ 4-92  มะกอกเตี้ย 
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รูปที่ 4-93  เกาลัดไทย รูปที่ 4-94 ใหความรูกับคณะผูเขาชม  

 
 รูปที่ 4-95  จุดเรียนรูการเพาะพันธุปลาสวยงาม        

  
รูปที่ 4-96  โรงเพาะพันธุปลาสวยงาม รูปที่ 4-97  ผูเขาชมภายในอาคารแสดงพันธุปลาสวยงาม 

จุดท่ี 10. จุดเรียนรูการเพาะพันธุปลาสวยงาม  มีเนื้อท่ี 8 ไร 
          เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี/ความรู ในการเพาะพันธุปลาสวยงาม ที่มีความตองการของตลาดสูง 
อาทิ ปลาทอง ปลากัด ปลาสอด ปลาหมอสี ปลาหางนกยูงและปลาหมู โดยเปนแหลงที่รวบรวมพันธุ
ปลาหมูมากที่สุดในโลก และแหลงรวบรวมพันธุปลากัดใหมากที่สุดในโลก เพ่ือสรางอาชีพใหมเปนรายได
เสริมแกเกษตรกร  หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมประมง 
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รูปที่ 4-98  ภายในอาคารแสดงพันธุปลาสวยงาม รูปที่ 4-99  จุดจาํหนายพันธุปลาสวยงาม 

  
รูปที่ 4-100  จุดเรียนรูปลากัด รูปที่ 4-101  ภายในอาคารแสดงพันธุปลากัด 

 

 รูปที่ 4-102  จุดเรียนรูการเพาะพันธุปลานิล 

จุดท่ี 11. จุดเรียนรูการเพาะพันธุปลานิล 
          เพ่ือผลิตปลานิลพันธุดี แจกจายแกเกษตรกร เพ่ือสรางรายได/อาชีพและในระยะตอไปจะ
จําหนายพันธุปลาในราคาถูก หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมประมง 
จุดท่ี 12. จุดเรียนรูการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 
          เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี/ความรูในการเลี้ยงปลาดุก ในบอพลาสติก ใหเกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติตามได แมจะมีพ้ืนที่เลี้ยงและปริมาณน้ําจํากัด ผลผลิตที่ไดนอกจากเปนรายไดเสริม ยังสามารถใช
เปนแหลงอาหารโปรตีนในครัวเรือนได หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมประมง 
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รูปที่ 4-103  บอเพาะพันธุปลานิล รูปที่ 4-104  บอเพาะพันธุปลานิล 

  
รูปที่ 4-105  จุดเรียนรูการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก รูปที่ 4-106  การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

  
รูปที่ 4-107  คณะนักเรียน เขาศึกษาดูงานดานประมง รูปที่ 4-108  การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก 

จุดท่ี 13. จุดเรียนรูการเลี้ยงโคนม มีเนื้อท่ี 8 ไร 
          เพ่ือสาธิตและการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดีในการเลี้ยงโคนม โดยไมใชอาหารขน มี
เปาหมายเพื่อลดตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมของน้ํานมดิบใหต่ําลงไดผลผลิตที่เหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพเพ่ิมชองวางของรายไดกับตนทุนใหมากขึ้นและผูเลี้ยงอยูรอด มีกําไร พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมปศุสัตว 
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 รูปที่ 4-109  จุดเรียนรูการเลี้ยงโคนม          

  
รูปที่ 4-110  แปลงปลูกหญาแพงโกลา รูปที่ 4-111  แปลงปลูกหญาแพงโกลา 

  
รูปที่ 4-112  โรงเรือนเลี้ยงพันธุโคขาวดํา รูปที่ 4-113  โรงเรือนเลี้ยงพันธุโคขาวดํา 

  
รูปที่ 4-114  เครื่องรีดนมโค รูปที่ 4-115  อุปกรณเครื่องรดีนมโค 
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รูปที่ 4-116  เครื่องตมนํ้านมดิบ รูปที่ 4-117  คณะนักเรียน เขาศึกษาดูงานดานปศุสัตว 

  
รูปที่ 4-118  ลูกโคเพศเมีย รูปที่ 4-119  ลูกโคเพศเมีย 

  
รูปที่ 4-120  หญาเนเปยร รูปที่ 4-121  ถังหมักหญาแหง 

  
รูปที่ 4-122  การกอสรางบอแกสชีวภาพ รูปที่ 4-123  บอหมักแกสชีวภาพ 
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สวนที่ 5 
กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 

       การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองตามความตองการที่แทจริง เปนไปตามนโยบาย แผน และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับความสะดวกสบายใหความปลอดภัยพรอมทั้งเปนการแกไข
ปญหาตางๆ ในการยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โครงการ  

หนวยงานราชการที่มีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ 
ในพื้นที่ มีดังตอไปนี้ 
5.1  สถานีพัฒนาท่ีดินพิจิตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน  

1. สํารวจขอบเขตพื้นที่โครงการ 
2. ขุดคูรอบบริเวณพื้นที่ ความกวาง 8 เมตร ความลึก 2.5 เมตร             
   ฐานกวาง 0.5 เมตร ความยาว  
3. จัดทําคันกั้นน้ํา ฐานกวาง 12 เมตร ความสูง 2.5 เมตร ดานบนของ     
   คัน ความกวาง 2 เมตร 
4. ขุดลอกหนาดินนํามาปรับพ้ืนที่ปลูกผักและไมดอก ความสูง 0.30 เมตร 
5. ยกรองเพ่ือปลูกไมผล  
6. ปนคันนา เนื้อที่ประมาณ 35 ไร ความยาว 730 เมตร 
7. ถนนในโครงการขนาดความกวาง 8 เมตร ความยาว  
8. ถมพื้นที่เพ่ือกอสรางอาคารที่ทําการโครงการ  
9. ปรับพ้ืนที่เพ่ือทําทางเขาโครงการฯ ความกวาง 20 เมตร ความยาว 

 10. จัดหาโดโลไมท  
 11. จัดเตรียมหญาแฝกเพื่อปลูก จํานวน 220,000 กลา โดยจะทําการ    
      ปลูกตามแนวขอบสระน้ํา และแนวคันกันน้ํา 
 12. ขุดสระน้ํา มีความจุ  
 13. จัดเตรียมกลาไม ปลูกบนคันกั้นน้ํา ไดแก ตนตาล 200 ตน 
      กลวยน้ําวา หมาก มะมวง 300 ตน  

       14. โครงการกอสรางรั้วรอบศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร 
 15. สํารวจและจัดทําขอมูลหมูบาน/หมูบานบริวารของศูนยชัยฯ              
 16. โครงการฝกอบรมขับเคลื่อนศูนยชัยพัฒนาฯอบรมถายทอดความรู   
     หัวหนาสพด.หัวหนาหนวย,นักวิชาการและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 1 รุน 
17. อบรมกลุมเกษตรกรฯจํานวน 120 กลุมๆละ 2-3คน จํานวน 6 รุนๆละ  

15,000 เมตร

15,000 เมตร
4 ไร  
4 ไร

8 แปลง
300 เมตร

2 ไร
500 เมตร

40 ตัน
220,000 กลา

27,000 ลูกบาศกเมตร
6.5 ไร

1 แหง
10 หมูบาน
10 หมูบาน

66 ราย
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      50 คน (ปละ 6รุน) 
  - อบรมรุนที่1 วันที่ 30 เม.ย. 51 จํานวน 126 ราย 
  - อบรมรุนที่2 วันที่ 28 พ.ค.  51 จํานวน 152 ราย 
  - อบรมรุนที่3 วันที่ 27 มิ.ย.  51 จํานวน  75 ราย 

18. ผลิตปุยอินทรียน้ํา (พด.2) และสารไลแมลง (พด.7) 
19. ผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 
20. สนับสนุนปุยอินทรีย (ปุยหมัก) จุดเรียนรูแปลงผัก 
21. สนับสนุนปุยอินทรียคุณภาพสูง จุดเรียนรูตางๆในศูนยชัยฯ 
22. สาธิตการผลิตปุยอินทรีย จํานวน 3 โรงๆ ละ 5 ตนั 
23. โครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียนและยุวหมอดิน ป 2551 

- โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง (ปกาศิต) ม.5 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก 
- โรงเรียนบานวังทองราษฎรสามัคคี ม.8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก 

24. ผลิตหนอหญาแฝกเพื่อแจกจาย และปลูกซอมภายในศูนยชัยฯ            
25. สงเสริมวัสดุการเกษตร เพ่ือใชปรับปรุงดิน ปุยคอก,ปุยหมัก,หินฟอสเฟต 
26. สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสดในนาขาว (โสนแอฟริกัน) 
27. สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสดในนาขาว (ปอเทือง) 
28. สาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสดโรงเรียนชุมวัดโพธิ์ทอง  
    (ปกาศิต) 
29. ตอเติมหลังคาระหวางโรงปุยกับสวนสมุนไพร 

353 ราย
 

7,000 ลิตร  
12 ตัน  
10 ตัน  
9.3 ตัน  
15 ตัน
2 โรง

200,000 กลา
50 ตัน

10 ไร
16 ไร
4 ไร

1 หลัง
5.2  ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก  กรมการขาว 

ฤดูนาปรังที่ 1/2551 
1. เตรียมแปลงและปลูกขาว 
2. ดูแลรักษาใสปุย ปองกันกําจัดศัตรูขาว 
3. ถอนพันธุปน 
4. เก็บเกี่ยวขาว 
5. ลดความชื้น ทําความสะอาด 
6. จายเมล็ดพันธุ 
7. อบรมและฝกปฏิบัติการถอนพันธุปนใหเกษตรกรเปาหมาย 3 ครั้ง  
8. ปลูกพืชบํารุงดิน (โดยกรมพัฒนาที่ดิน) 
ฤดูนาปรังที่ 2/2551 
1. เตรียมแปลงและปลูกขาว 
2. ดูแลรักษาใสปุย ปองกันกําจัดศัตรูขาว 
3. ถอนพันธุปน 

16 ไร
16 ไร
16 ไร
16 ไร

8.70 ตัน
8.70 ตัน

65 คน
10 ตัน

10 ไร
10 ไร
16 ไร
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4. เก็บเกี่ยวขาว 
5. ลดความชื้น ทําความสะอาด 
6. จายเมล็ดพันธุ 
7. อบรมและฝกปฏิบัติการถอนพันธุปนใหเกษตรกรเปาหมาย 3 ครั้ง  
8. ปลูกพืชบํารุงดิน (โดยกรมพัฒนาที่ดิน) 
ฤดูนาป 2551 
1. เตรียมแปลงและปลูกขาว 
2. ดูแลรักษาใสปุย ปองกันกําจัดศัตรูขาว 
3. ถอนพันธุปน 
4. เก็บเกี่ยวขาว 
5. ลดความชื้น ทําความสะอาด 
6. จายเมล็ดพันธุ 
7. อบรมและฝกปฏิบัติการถอนพันธุปนใหเกษตรกรเปาหมาย 3 ครั้ง  

16 ไร
6.07 ตัน
6.07 ตัน

40 คน
16 ตัน

26 ไร
26 ไร
26 ไร
26 ไร

ยังไมเก็บเกี่ยว
ยังไมเก็บเกี่ยว

40 คน
5.3  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพิจิตร กรมประมง 

1. การอนุรักษพันธุปลาสวยงาม 
- รวบรวมสายพันธุปลากัด 
- รวบรวมสายพันธุปลาหมู 

2. ถายทอดความรูแกเกษตรกร 
3. การผลิตพันธุสัตวน้ํา 

- ปลานิลสายพันธุดี 
- ปลานิล 
- ปลานิลแปลงเพศ 
- ปลาสวยงาม 
- ปลาดุกในบอพลาสติก 
- กบนา 

4. การติดตามและประเมินผลการสงเสริมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวยงาม 
5. การจัดสรางโรงเรือนที่พักเกษตรกร      

10 สายพันธุ
10 สายพันธุ
5,950 ราย

634,600 ตัว
618,600 ตัว
16,000 ตัว
20,064 ตัว

503 ตัว
300 ตัว

20 ราย / 12 ครั้ง
1 หลัง

5.4  ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร จังหวัดพิจิตร  กรมวิชาการเกษตร 
1. ดําเนินการดูแลรักษาไดแก การตัดแตงกิ่งและใบ การคํ้าตน การคลุมโคน

ตนดวยใบหญาแฝก การใหน้ํา ใหปุย การปองกันกําจัดโรคและแมลงที่เปนศัตรูพืช 
ตลอดทั้งวัชพืชในแปลงปลูก ซึ่งไดปลูกไมผลชนิดตางๆ 53  ชนิดจํานวน 86 พันธุ 

2. การบรรยายการปฏิบัติดูแลไมผลแกผูเขาชมมาศึกษาและชมงานในแปลง 
สาธิตดังกลาวตลอดป   

4 ไร

6,979 ราย
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3. มีการฝกอบรมใหความรูเกษตรกรในการรักษา การปองกัน กําจัดโรคและ 
แมลงศัตรูพืช การขยายพันธุไมผลดวยวิธีการ ตางๆ 

4. มีการจัดการดูแลตนไมประดับและตกแตงสวนภูมิทัศนในแปลงเรียนรูนี้ให 
มีการเจริญเติบโตโดยมีการใหปุยบํารุง ตัดแตงตนใหสวยงาม ทําการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่มาทําลายตนไมสม่ําเสมอตลอดทั้งป มีการปลูกใหมซอมแซม ตนที่โทรม
แลวพรวนดิน 

5. มีการกําจัดวัชพืชทั้งแปลงอยางสมํ่าเสมอและการดูแลทําความสะอาดทั้ง
ในและนอกแปลง 

6. ดําเนินการจัดระบบการระบายน้ําออกนอกแปลงเพื่อปองกันน้ําทวมไหล
บาจากอาคารขางเคียงและในฤดูฝน 

7. มีการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของตนไมผลทุกตนในแปลงอยาง 
สม่ําเสมอเพื่อเปนขอมูลในการถายทอดความรูพืชแกเกษตรกรหรือผูสนใจ 

11 ราย

4 ไร

4 ไร

100 เมตร

4 ครั้ง

5.5  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร  กรมปศุสัตว 
1. ผลผลิตน้ํานม 

- จํานวนโครีดนม 
- ปริมาณน้ํานมดิบที่รีดได 
- ปริมาณน้ํานมดิบที่จําหนาย 
- ปริมาณน้ํานมดิบใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก 
- เงินรายไดจากการขายผลิตภัณฑนมสดสงศูนย 
- เงินจําหนายลูกโคที่เกิดในศูนย 

2. ผลผลิตพืชอาหารสัตว 
3. จํานวนลูกโคเกิด 

      4. การศึกษาดูงาน     - คณะศึกษาดูงาน 
                     - จํานวนผูศึกษาดูงาน 

      5. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดานปศุสัตว 
6. ฝกอบรมเกษตรกร 
7. จัดตั้งกองทุนยาสัตว 

6 ตัว
   10,121.40 กิโลกรัม 

385.70 กิโลกรัม
2,440 กิโลกรัม

60,950 บาท
6,000 บาท

6 ไร
8 ตัว

143 คณะ
7,425 คน

1 เรื่อง
20 ราย
2 แหง

5.6  โครงการชลประทานพิจิตร  กรมชลประทาน  
1. งานกอสรางอาคารที่ทําการ 
2. งานกอสรางอาคารบานพักเจาหนาที่ 6 ครอบครัว 
3. งานกอสรางอาคารหองเก็บของ 
4. งานตอเติมผนังกันสาดสวนสัมมนา 
5. งานกอสรางถนนลาดยางกวาง 4.0 เมตร ยาว 106 เมตร 

สรางไดแลว 90%
สรางไดแลว 20%
สรางไดแลว 95%

100%
100%
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5.7  สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  กรมสงเสริมการเกษตร 
1. เห็ด 
2. ผักบุงจีน 
3. พริกออน 
4. ผักกาดหัว 
5. แตงกวา 
6. กวางตุง 
7. คะนา 
8. มะระจีน 
9. ผักกาดเขียวปลี   

 10. ผักกาดขาว 
 11. ผักกาดหอม 
 12. กวางตุงฮองเต 
 13. กวางตุงดอก 
 14. แตงโมออน 
 15. พริกขี้หนู 
 16. บวบ 
 17. มะระขี้นก 
 18. กระเจี๊ยบเขียว 
 19. ค่ืนชาย 
 20. มันเทศ 
 21. กุยไช 
 22. บล็อกเคอรี่ 
 23. ผักขม 
 24. กุยไช 
 25. ฟกออน 
 26. ดอกไมจีน 
 27. กวางตุงไตหวัน 
 28. แกนตะวัน 
 29. กุยไชขาว 
 30. หอมแบง 
 31. ผักในสวนสมุนไพร 

1,095.16 กิโลกรัม
2,575.60 กิโลกรัม

119.15 กิโลกรัม
98.63 กิโลกรัม

1,141.41 กิโลกรัม
1,368.90 กิโลกรัม

916.01 กิโลกรัม
192.42 กิโลกรัม
164.50 กิโลกรัม
411.90 กิโลกรัม
311.50 กิโลกรัม
838.69 กิโลกรัม
353.50 กิโลกรัม
78.75 กิโลกรัม

111.36 กิโลกรัม
249.30 กิโลกรัม
11.40 กิโลกรัม
9.20 กิโลกรัม

50.57 กิโลกรัม
210.50 กิโลกรัม
150.46 กิโลกรัม
179.90 กิโลกรัม
48.70 กิโลกรัม
87.35 กิโลกรัม

125.41 กิโลกรัม
270.86 กิโลกรัม
53.00 กิโลกรัม
22.25 กิโลกรัม
79.85 กิโลกรัม

142.28 กิโลกรัม
12.95 กิโลกรัม
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนที่ดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศอื่นๆ 
ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้งแผนซีดีบรรจุ
ฐานขอมูลของโครงการพัฒนาท่ีดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บระบบฐานขอมูล
ดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและโครงสรางของขอมูล 
บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงานตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 โครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System ) มีลักษณะ 
เฉพาะ คือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดานภูมิ
ประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพ้ืนโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามาเกี่ยวของ 
ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่สามารถเชื่อมโยง
กันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มีความสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนที่
หรือขอมูลเชิงบรรยาย เพ่ือใหคําอธิบายอยางสังเขปสําหรับการคนควาอางอิง 
 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data)  มีทั้งขอมูลแบบ shape files ซึ่งมีลักษณะเปนเสน (Line) จุด 

(Point) พ้ืนที่วงรอบปด (Polygon) และขอมูลแบบจุด หรือ 
raster (Geo Tiff) 

ขอมูลเชิงบรรยาย(Attributes)  เปนขอมูลแบบ DBase files (.dbf) และ Excel files (.xls) 
 ขอมูลเชิงภาพ  เปนขอมูลแบบ JPEG (.jpg) ถายในพื้นที่จริง  
 ประกอบดวย ชั้นขอมูล ที่สําคัญไดแก ขอบเขตการปกครองถึงระดับตําบล หมูบาน ถนน  ทางน้ํา 
ดัชนีแผนที่พ้ืนฐานลําดับชุด L7018 ดัชนีภาพถายออรโธสี 1:4,000 ดัชนีไฟลแบบจําลองความสูง (DEM) 
แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่ธรณีวิทยา และขอมูล
อุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใชที่ดินในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
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Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย    : ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552  
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 bnd_เกษตร สิริน
ธร 

ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 

2 loc_เกษตร สิริน
ธร 

ที่ตั้งสํานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

point จากการแปรภาพดาวเทียม 
Quickbrid 

3 province_เกษตร
สิรินธร 

ขอบเขตจังหวัดของโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน 
การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

4 amphoe_เกษตร
สิรินธร 

ขอบเขตอําเภอของโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน 
การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

5 tambon_เกษตรสิ
รินธร 

ขอบเขตตําบลของโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน 
การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

6 village_พจ หมูบานและสถานที่สําคัญ
จังหวัดพิจิตร 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 road_พจ ถนน จังหวัดพิจิตร line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 stream_พจ ทางน้ํา จังหวัดพิจิตร line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

9 province_พจ ขอบเขตการปกครอง จังหวัด
พิจิตร 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผน 
การใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
Folder name : L7018 
ความหมาย    : แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018  
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 L7018_เกษตร สิ
รินธร 

ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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2 5041-2 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 
ที่ยกมาเปนตัวอยาง 

raster (.tif) กรมแผนที่ทหาร นํามาสแกนและใส
คาพิกัดโดยสวนพัฒนาเทคโนโลยี
และบริการ (สสว). กรมพัฒนาที่ดิน 
ป 2552  

Folder name : QUICKBIRD 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายดาวเทียม quickbird 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 quickbird _
เกษตร สิรินธร 

ดัชนีไฟลขอมูล
ดาวเทียม  

polygon สํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

 
Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ  
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 ortho4k47_
เกษตร สิรินธร 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธ
สี 1:4,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 504124672 ไฟลภาพออรโธสี 
1:4,000 ที่ยกมาเปน
ตัวอยางเพียง 1 ไฟล 
จากทั้งหมด 4 ไฟล 

raster (.tif) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 boundary_ortho ขอบเขตตัวอยางภาพ
ออรโธสี 1:4,000  

polygon สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 

4 ortho25k47_
เกษตร สิรินธร 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธ
สี 1:25,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_เกษตร สิริน
ธร 

ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM)  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : WEATHER 
ความหมาย    : ขอมูลภูมิอากาศ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 rainfall_stn สถานีตรวจวัดน้ําฝน point กรมอุตุนิยมวิทยา 
2 month สถิติภูมิอากาศเฉลี่ย

รายเดือน 
DBF กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
Folder name : SOIL 
ความหมาย    : แผนที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 soil_เกษตร      
สิรินธร 

แผนที่ดินโครงการ polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 

2 SOILPROFILE ขอมูลภาพหนาตัดดิน doc สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน  

 
Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 geo250k_เกษตร 
สิรินธร 

แผนที่ธรณีวิทยา 
มาตราสวน 1:250,000 

polygon กรมทรัพยากรธรณี 
 
Folder name : LANDUSE 
ความหมาย    : แผนที่สภาพการใชที่ดิน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 lu2551_เกษตร  
สิรินธร 

แผนที่สภาพการใชที่ดิน
ป พ.ศ. 2551  

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช
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Folder name : IRRIGATION 
ความหมาย    : แผนที่โครงการชลประทาน 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 irr_project_l โครงการชลประทาน
ขนาดใหญ 

point กรมชลประทาน 

2 irr_project_m โครงการชลประทาน
ขนาดกลาง 

point กรมชลประทาน 

3 irr_project_s โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก 

point กรมชลประทาน 

4 irr_area พ้ืนที่ชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
5 rid_office สํานักชลประทาน polygon กรมชลประทาน 
6 reservoir แหลงน้ํา อางเก็บน้ํา 

บอเก็บน้ํา 
polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 

 
 
Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 lut_เกษตรสิรินธร ผังการใชประโยชนที่ดิน
ของโครงการ 
(Land Utilization 
Type) 

polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 

2 building อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

xls - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 
- สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 
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4 farmwater ระบบกระจายน้ําใน xls - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 
- สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร  5 learncenter ศูนยเรียนรูในพื้นที่

โครงการ 
xls 

- สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน  

Folder name : PICTURE 
ความหมาย    : ภาพถายแสดงสภาพพื้นที่และการใชประโยชนในพื้นที่ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 soilcons ไฟลภาพในพื้นที่จริง jpg 
2 building 

สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน  

3 learncenter 
4 farmwater 
5 reservior 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 
6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552  

มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ที่ ชื่อโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเขื่อนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง
3 โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม
4 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมน้ําแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน
6 ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน
7 ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปาย ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.03_โปงแดง แมฮองสอน
8 ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ พร.52.07นน.01_ภูฟา นาน
9 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร พร.52.08พจ.01_เกษตรสิรินธร พิจิตร
10 โครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง พร.52.10ปข.01_ปลูกปา ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
11 โครงการจัดการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
12 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรีธรรมราช  
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เอกสารอางอิง 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ป  
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. รายงานผลการดําเนินงานศูนยขัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ประจําไตรมาสที่ 1-3 ตุลาคม 2550 

มิถุนายน 2551 รวบรวมโดย สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร กรกฎาคม 2551  
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร จัดทําโดย 

คณะทํางานโครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร จังหวัดพิจิตร 
5. รายงานผลการดําเนินงานศูนยขัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ประจําไตรมาสที่ 1-2  

ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551  สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

6. ผลการดําเนินงานศูนยขัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551- เมษายน 2552 
ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

7. รายงานผลการดําเนินงานพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนา สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนาคม 2550 

8. สรุปความกาวหนาดําเนินงานของจุดเรียนรู ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร เดือนกุมภาพันธ 2551  
ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

. 
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รายนามผูจดัทํา 

 
ท่ีปรึกษา 
 นายฉลอง  เทพวิทักษกิจ รองอธิบดีดานวิชาการ 
 นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
 นายศิริพงษ  อินทรมงคล ผูอํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
   
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายสมพร  ผาตินาวิน ผูอํานวยการสวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
   
หัวหนาโครงการ 
 นางสาวประทุมพร  ฟนเพ็ง นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวรุงนภา  ตะวันรอน นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 นางสาววรวรรณ แยมผอง นักสํารวจดินชํานาญการ 
   
ผูชวยหัวหนาโครงการ 
 นางสาวสุธินี  วดีศิริศักดิ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 

(ผูชวยหัวหนาโครงการ) 
   
คณะเจาหนาท่ี 
 นางสาวปภาวี  สุขพิทักษ นักวิชาการเกษตร 
 นายวิษณุ  บุญสิ้ว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวกาญจนา  ศิขรินกุล เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวขวัญตา  ไชยทิพย เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 นางสาวสุภาพร  แซโงว เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวศิริวรรณ  ปานเพียร เจาพนักงานสถิติ 
 นางสาวจันทนา  มณีโชติ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
   
   
   
   
 




