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สวนที่ 1 
ความเปนมาของโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําร ิ

 
 

 

1.1 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงหวงใยถึงปญหาน้ําทวมอยางรุนแรงสรางความ
เดือดรอนใหประชาชน พ้ืนที่ในภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดอางทองถูกน้ําทวมในชวง
เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ป 2549 เกือบทั้งจังหวัด ทําใหประชาชนเกิดความยากลําบาก ไมมีที่
พักตองขึ้นมาอาศัยอยูบนถนน พ้ืนที่ทํามาหากินเสียหายทั้งหมด พระองคไดพระราชทานกระแสรับสั่งให  
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สมุหราชองครักษ คือพลเอกนฤพล บุญทับ และรองราชเลขานุการในพระองค นายสหัส บุญญาวิวัฒน 
และคณะเจาหนาที่ของหนวยงานราชการตางๆ จัดหาและดําเนินการทําฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ 
ชวยเหลือเกษตรกรไดมีที่พักอาศัยขณะน้ําทวม มีอาหาร มีรายได และสรางเปนพ้ืนที่และดําเนินการทํา
ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จุดเรียนรูขึ้นที่ตําบลโพธิ์สระ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง พ้ืนที่ 36 ไร  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมโครงการฟารม
ตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดอางทอง ตําบลโพธิ์สระ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 
28 ธันวาคม 2549 ทรงพอพระทัยมาก เพราะสามารถชวยเหลือประชาชนได แตยังมีประชาชนอีก
มากมายที่ตองการความชวยเหลือจึงมีพระราชดําริวาพ้ืนที่เล็กไป อยากใหดําเนินการในพื้นที่มากกวานี้
เพ่ือใหเปนตัวอยางของฟารมตัวอยางในภาคกลาง  

  

  
นํ้าทวมจังหวัดอางทอง 

 ดังนั้นจังหวัดอางทอง โดยผูวาราชการจังหวัด และเจาหนาที่รวมกับสมุหราชองครักษ พล
เอกนฤพล บุญทับ รองราชเลขานุการในพระองค นายสหัส บุญญาวิวัฒน และคณะ รวมกับสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี หนวยงานใน
จังหวัดอางทอง ประชุมดําเนินการจัดหาพื้นที่ และดําเนินการตามพระราชประสงค ในวันที่ 5 มกราคม 
2550 ที่ศาลากลางจังหวัดอางทอง พรอมทั้งเขาชี้แจงวัตถุประสงคแกหนวยงานในทองถิ่นและเกษตรกร
ในพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่ราชพัสดุที่ หมู 3 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง ซึ่งเปนพ้ืนที่
ขนาดใหญ มีระบบชลประทานที่สมบูรณ ไมประสบปญหาน้ําทวมขัง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,005 ไร 2 งาน 68 
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ตารางวา ในการนี้ไดจัดสรรพื้นที่ใหศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เขต1(สถานีออย) และ
ราษฎรเชาบางสวน คงเหลือเปนพ้ืนที่ดําเนินการ 721 ไร 28 ตารางวา โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน 
มกราคม 2550 เปนตนมา ซึ่งนับเปนโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ลําดับที่ 46 ของประเทศ 
 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2550 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชทานเมล็ด
พันธุขาวพระราชทานแกเกษตรกรผูประสบอุทกภัย และเกษตรกรบริเวณพื้นที่ฟารมตัวอยางตาม
พระราชดําริ จํานวน 77 ราย 9 หมูบาน ในตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง เปนเมล็ด
พันธุชัยนาท 1 จํานวน 24,160 กิโลกรัม และพันธุปทุมธานี 1 จํานวน 5,000 กิโลกรัม 
 

 
พระราชทานพันธุขาวแกผูประสบอุทกภัย แจกจายเมล็ดพันธุขาวพระราชทาน 

 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินทรง
เยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ณ ตําบลสีบัวทอง อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง 
 วันที่ 9 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีแมโพสพคืนนาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง 
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
 พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ 
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริใหจัดหาที่ดินที่วางเปลาทําฟารม
ตัวอยาง เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใหมีงานทําและมีรายได ใหเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตพืช
ปลอดภัยจากสารพิษ และใหเปนแหลงผลิตอาหาร หรือธนาคารอาหารชุมชนสําหรับผลิตอาหารที่ปลอดภัย 
หรือ Food Bank 
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ขาราชการถวายรายงาน 

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินถวายรายงานเรื่องดินและการจัดการดิน ทรงทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตร 

ทรงทอดพระเนตรสุกรลูกผสมลารจไวท + จินหัว ทรงปลูกตนตะเคียนทอง 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                 ฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง  1-5 

 

 
ทรงประกอบพิธี หวีใบขาว 

ทรงพระราชทานพันธุขาวแกตัวแทนชาวนา ทรงพระราชทานองคแมโพสพ 

อธิบดีกรมการขาวถวายรายงานเรื่องขาว ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโรงฝกศิลปาชีพ 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนแหลงจางแรงงานของราษฎร โดยใหราษฎรท่ีประสบอุทกภัยและยังไมสามารถกลับไป
ประกอบอาชีพในที่ดินของตน เนื่องจากน้ําทวมขัง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ตําบลสีบัวทอง  และบริเวณ
ใกลเคียงไดเขามาทํางานในฟารมตัวอยางใหมีงานทํา  มีรายไดสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
 2) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูเชิงปฏิบัติดานการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนของราษฎรใหสามารถ
ดําเนินการไดผลผลิตจํานวนมากอยางถูกหลักวิชาการและปลอดภัยตอสุขภาพ  
 3) เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหาร เปนธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สําหรับผลิตอาหารปลอดภัยตอ
สุขภาพ ราคาถูก หาซื้อไดในทองถิ่น ตลอดจนขยายผลไปสูการคาและประชาชนในพื้นที่ทั่วไปโดยไมเนนผลกําไร 
 4) เพ่ือเปนศูนยเรียนรู “ ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริของภาคกลาง ” ทั้งนี้ พ้ืนที่ตําบลสีบัวทอง 
เปนที่ราชพัสดุ  มีพ้ืนที่จํานวนมาก ทําเลเหมาะสมและคุณสมบัติของดินมีศักยภาพเหมาะกับการทํา
การเกษตร  
 5) เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวดานการเกษตร  และแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งของ
จังหวัดอางทอง 

1.3 เปาหมาย 
 จัดทําโครงการฟารมใหเปนศูนยเรียนรู “ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ” แหลงจางแรงงานของ
ภาคกลางและพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวดานการเกษตร และแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของ
จังหวัดอางทอง  
1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตั้งแตเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป 
1.5 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 ณ บานยางกลาง หมูที่ 3 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง มีพ้ืนที่ดําเนินการ 
1,005 ไร 2 งาน 68 ตารางวา 
1.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1. จัดหาพื้นที่วางเปลา โดยใชที่ราชพัสดุ หมูที่ 3 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
 2. สํารวจสภาพพ้ืนที่และวางแผนการใชที่ดิน โดยใชแผนที่ออรโธสีแสดงสภาพการใชพ้ืนที่ 
1:4,000 แผนที่ของหนวยงานราชพัสดุและที่ดินจังหวัดอางทอง ออกแบบการใชพ้ืนที่ของทุกหนวยงาน 
และออกแบบพลับพลาที่ประทับ 
 3. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมรวมกันกําหนดเขตการใชที่ดินตามกิจกรรมตางๆ 
 4. เสนอขอพระราชานุญาต 
 5. ดําเนินการตามแผนงานที่ทรงพระราชานุญาตแลว 
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1.7 หนวยงานรับผิดชอบ 
  1. สํานักพระราชวัง 
  2. กรมพัฒนาที่ดิน 
  3. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  4. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
  5. หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 (นพค.11 จังหวัดกาญจนบุรี) 
  6. มณฑลทหารบกที่ 13 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองคจังหวัดลพบุรี 
  7. สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง กรมสงเสริมการเกษตร 
  8. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง กรมปศุสัตว 
  9. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร 
 10. สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง กรมประมง 
 11. ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยา กรมการขาว 
 12. สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯภาคกลาง (กาญจนบุรี) สถาบันหมอนไหมแหงชาติ     
     เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง 
 13. โครงการชลประทานจังหวัดอางทอง กรมชลประทาน 
 14. ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 4 สุพรรณบุรี / สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
     จังหวัดอางทอง  กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทองรวมกับโรงพยาบาลแสวงหาและสถานีอนามัยสีบัวทอง 
 16. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 17. สํานักงานพลังงานจังหวัดอางทอง 
 18. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอางทอง กระทรวงวัฒนธรรม 
 19. สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดอางทอง 
 20. สํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอางทอง 
 21. สํานักงานบํารุงทางอางทอง 
 22. สํานักงานธนารักษพ้ืนที่อางทอง กรมธนารักษ 
 23. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดอางทอง
     กระทรวงอุตสาหกรรม 
 24. สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง 
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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 แมจะมีฝนน้ําก็อยูไมได เพราะวามันรั่วหรือบางทีก็เปนที่ที่รับ
น้ําไมได 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 คือหลักการจัดการเกษตรที่คิดคนขึ้นเพ่ือเปนทางเลือก
สําหรับเกษตรกรไดพ่ึงพิงตนเองอยางเขมแข็ง 
ความสําคัญของทฤษฎีใหม  
 1. มีการบริหารและจัดแบงที่ดินแปลงเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน  
 2. มีการคํานวณโดยใชหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บใหพอเพียงตอการเพาะปลูกได
อยางเหมาะสมตลอดป  
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณแบบสําหรับเกษตรกรรายยอย โดยมีถึง 3 ขั้นตอน 
ทฤษฎีใหมข้ันตน 
 การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน  
 ใหแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
  - พ้ืนที่สวนหนึ่ง ประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ําเพ่ือใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและใช
เสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ  
  - พ้ืนที่สวนที่สอง ประมาณ 30% ใหปลูกขาวในฤดูฝนเพ่ือใชเปนอาหารประจําวันสําหรับ
ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได  
  - พ้ืนที่สวนที่สาม ประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ 
เพ่ือใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย  
  - พ้ืนที่สวนที่สี่ ประมาณ 10% เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ 

 
      ที่มา : The Ruam Duey  Chuey Kan Publisher, Bangkok, Thailand 
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ทฤษฎีใหมข้ันท่ีสอง 
 เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่มขั้นที่สอง คือให
เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุม หรือ สหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดาน 
 1. การผลิต (พันธุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)  
  - เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแตขั้นเตรียมดิน การหาพันธุพืช ปุย 
การจัดหาน้ํา และอื่นๆ เพ่ือการเพาะปลูก 
 2. การตลาด (ลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การจําหนายผลผลิต)  
  - เมื่อมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด 
เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการ
รวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจายลงดวย 
 3. การเปนอยู (กะป น้ําปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ)  
  - ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหารการกินตางๆ กะป น้ําปลา เสื้อผา ที่พอเพียง 
 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู)  
  - แตละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเปน เชน มีสถานีอนามัยเมื่อยามปวยไข 
หรือมีกองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)  
  - ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเลาเรียน
ใหแกเยาวชนของชุมชนเอง 
 6. สังคมและศาสนา  
  - ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยว  
 โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกลาวขางตน จะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาสวน
ราชการ องคกรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเปนสําคัญ 
ทฤษฎีใหมข้ันท่ีสาม  
 เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่
สามตอไป คือติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัท หางรานเอกชน 
มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ทั้งนี้ ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะไดรับประโยชนรวมกัน กลาวคือ  
 - เกษตรกรขายขาวไดราคาสูง (ไมถูกกดราคา)  
 - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อขาวบริโภคในราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลือกตรงจากเกษตรกร
และมาสีเอง)  
 - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเปนจํานวนมาก (เปนราน
สหกรณราคาขายสง)  
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 - 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
และคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือ
ครองนอยกวานี้ 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 ไมเพ่ือเปนเชื้อเพลิง ไม
สรางบาน พืชไร พืชผัก สมุนไพร เปนตน) 
 รอยละ 10 สุดทาย เปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุยหมัก 
โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว ไมดอกไมประดับ พืชสวนครัวหลังบาน เปนตน) 
 อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวเปนสูตร หรือหลักการโดยประมาณเทานั้น สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับสภาพของพื้นท่ีดิน ปริมาณน้ําฝน และ
สภาพแวดลอม เชน ในกรณีภาคใตท่ีมีฝนตกชุก หรือพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ํามาเติมสระไดตอเนื่อง ก็อาจลด
ขนาดของบอ หรือสระเก็บน้ําใหเล็กลง เพื่อเก็บพื้นท่ีไวใชประโยชนอื่นตอไปได  
 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  
 4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง โดยทาง
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ราชการไมตองชวยเหลือมากนัก ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณดวย 
ที่มา : http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing10 

2.1.2 ทฤษฎีใหมท่ีสมบูรณ อางใหญ เติมอางเล็ก อางเล็ก เติมสระน้ํา 
 ทฤษฎีที่ดําเนินการตามธรรมชาติอาศัยแหลงน้ําจากน้ําฝนประสิทธิภาพยังอยูในลักษณะ "หมิ่น
เหม" เพราะหากปไหนฝนนอยอาจไมเพียงพอ ฉะนั้นการที่จะทําใหทฤษฎีใหมสมบูรณไดนั้นคือ สระเก็บกัก
น้ําจะตองทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ โดยตองมีแหลงน้ําขนาดใหญ ที่สามารถ
เพ่ิมเติมน้ําในสระเก็บกักน้ําใหเต็มอยูเสมอ ดังเชนในกรณีของการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัด
สระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสนอวิธีการดังนี้  
 

 
 

 จากภาพสี่เหลี่ยมเล็กคือสระน้ําที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม เมื่อเกิดชวงขาดแคลนน้ําในฤดู
แลง เกษตรกรสามารถสูบน้ํามาใชประโยชนได และหากน้ําในสระน้ําไมเพียงพอก็ขอรับน้ําจากอางหวยหิน
ขาว (อางเล็ก) ซึ่งไดทําระบบสงน้ําเชื่อมตอทางทอลงมายัง สระน้ําที่ไดขุดไวในแตละแปลง ซึ่งจะชวยให
สามารถมีน้ําใชตลอดป  
 กรณีที่เกษตรกรใชน้ํากันมาก อางหวยหินขาว (อางเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ําไมพอเพียง หาก
โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักหรือมีโครงการใหญที่สมบูรณแลว ก็ใชวิธีการเติมน้ําจากเขื่อนปาสัก คืออาง
ใหญ ตอลงมาเติมยังอางเก็บน้ําหวยหินขาว (อางเล็ก) ก็จะชวยใหมีปริมาณน้ํามาเติมในสระของเกษตรกร
พอตลอดทั้งป 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 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน 
“ ทางสายกลาง ”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  
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติดังนี้ 
 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  

 
     ที่มา : http://gotoknow.org/file/kajonsaks/Clip3.jpg 

 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต  
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รูปที่ 2-1  แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริในพื้นที่โครงการ 

การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนว
พระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนดวย 
เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ที่อาจนําไปสูความขัดแยงในทางปฏิบัติได  
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
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ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมและแกไขปญหาใหแกชาวนาชาวไรมาโดย
ตลอด ทรงเล็งเห็นปญหาชาวนาที่ตองซื้อขาวราคาแพงทั้งที่เปนผูปลูก และเมื่อปลูกไดมากก็ถูกพอคาคน
กลางที่มารับซื้อกดราคา บางครั้งตองกูยืมขาวหรือเงินจากพอคาคนกลาง เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก 
บางกรณีกูยืมโดยวิธีการขายขาวเขียวหรือขาวที่ยังเก็บเกี่ยวไมได ทําใหผลิตผลขาวไมเพียงพอบริโภคและ
ชําระหนี้ กลายเปนผูมีหนี้สินพอกพูน พ่ึงตนเองไมได ทําใหไมสามารถพัฒนา จึงเปนปญหาซ้ําเติมชาวนา
ที่ยากจนอยูแลวใหยากจนยิ่งขึ้น 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชปรารภวาประชาชนท่ัวไปตองซื้อขาวราคาแพง ทั้งที่
ขาวเปลือกที่ชาวนาขายไดราคาไมแพง เนื่องจากพอคาคนกลางแสวงหากําไรเกินควร มีพระราชประสงค
ใหจัดตั้งธนาคารขาวเพ่ือชวยแกปญหา 

 
รูปที่ 2-2 แปลงนาขาวในพื้นที่โครงการ 

 ธนาคารขาวเร่ิมขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2513 เพ่ือบรรเทาปญหาชาวนาผูปลูกขาวแตไมมีขาวกิน 
หรือไมมีพันธุขาวเปลือกสําหรับเพาะปลูก เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อนําขาวไปสีที่โรงสีเอกชน กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงจัดใหชาวนามีศูนยกลางรวมขาวของหมูบาน ใหบริการขาวเปลือก
แกสมาชิกในหลายลักษณะ เชน ใหเปลา ใหโดยแลกแรงงาน ใหยืม และใหกู โดยนํามาคืนพรอมดอกเบี้ย
เมื่อปลูกขาวได เชน กูขาวเปลือก 10 ถัง สงคืน 11 ถัง ธนาคารขาวอยูในความดูแลของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ติดชายแดน 
 การดําเนินกิจการธนาคารขาวเปนการสงเคราะห และเปนกิจกรรมท่ีชุมชนชวยชุมชนโดยทาง
ราชการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด มีหลักการคือ 
 1) จัดตั้งธนาคารขาวในทองที่ขาดแคลนขาวบริโภค เพ่ือไมใหประชาชนยากจนตองซื้อขาวบริโภค
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ในราคาแพง หรือกูยืมจากนายทุนมาซื้อขาวโดยเสียดอกเบี้ยแพง 
 2) ขาวเปลือกจากกองทุนธนาคารขาว เก็บไวในยุงหรือฉางที่สรางขึ้นเปนสวนกลาง ถาไมมีฉาง
กลาง ฝากไวตามยุงหรือฉางของผูนําหรือผูมีจิตศรัทธาใหยืมใชสถานที่ 
 3) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตเพ่ือเปนแกนกลางในการดําเนินงานธนาคารขาว ถาทองที่ใดไมมี
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ใหกรรมการสภาตําบลรับผิดชอบ หากภายหลังจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิตขึ้นแลว ใหธนาคารขาวขึ้นอยูกับกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

 
รูปที ่2-3 ธนาคารขาวพระราชทาน ในพื้นที่โครงการ 

 4) ผลกําไรหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการดําเนินงานธนาคารขาว นําเขากองทุนดําเนินกิจกรรม
ธนาคารเทานั้น 
 5) ธนาคารขาวใหการสงเคราะหและใหบริการดวยวิธีการตางๆ ไดแก ใหเปลา สงเคราะหผูทุพพล
ภาพหรือผูไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ผูประสบภัยตางๆ อยางรายแรงและตองการความชวยเหลือ
เฉพาะหนาเพ่ือใหสามารถยังชีพอยูไดใหโดยแลกแรงงานสงเคราะหผูยากไรที่มีกําลังกายพอชวยเก็บกวาด
ทําความสะอาดบริเวณที่ตั้งธนาคารขาว หรือชวยขนขาวขึ้นยุงฉาง หรือทํางานสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ใน
หมูบาน ใหยืมสําหรับผูมีฐานะดีกวาสองกลุมแรก ผูยืมขาวตองสงคืนโดยไมตองเสียดอกเบี้ยใหกูสําหรับผู
มีฐานะดี แตขาดแคลนขาวบริโภคหรือขาวทําพันธุในบางฤดูกาล ตองเสียดอกเบี้ยใหแกธนาคารขาว 
 6) ทุนดําเนินงาน มีวิธีหาทุนคือ รับบริจาคขาวหรือเงินจัดทําบุญทอดผาปาขาวเปลือกตาม
ประเพณีโบราณ จัดทําโครงการของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการสาธารณกุศล
ตางๆ ยืมเงินจากกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตที่ไมคิดดอกเบี้ยมาเปนทุนสํารองซื้อขาว นําผลประโยชนที่
เกิดจากการใหกูขาวมาใชเปนทุนดําเนินการ และรับบริจาคทานจากมุสลิม (ชะกาด) 
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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
สูญเสียหนาดิน ที่อุดมสมบูรณ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ“หญาแฝก”ซึ่งเปนพืชพ้ืนบานของไทยที่มี
คุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดิน ซึ่งมี
วิธีการปลูกแบบงาย ๆเกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก ทั้ง
ประหยัดคาใชจายกวาวิธีอื่น 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 และพันธุ
พระราชทาน ฯลฯ  
 2. กลุมพันธุหญาแฝกดอน ไดแก พันธุราชบุรี ประจวบคีรีขันธ รอยเอ็ด กําแพงเพชร 1 
นครสวรรค และเลย เปนตน หญาแฝกเปนหญาที่ขึ้นเปนกอ หนอเบียดกันแนน ใบของหญาแฝกมีลักษณะ 
แคบยาว ขอบขนานปลายสอบแหลม ดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ มีรากเปนระบบรากฝอยที่สาน
กันแนนยาว หยั่งลึกในดิน มีชอดอกตั้ง ประกอบดวยดอกขนาดเล็กดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเปนหมัน  
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ลักษณะพิเศษของหญาแฝก 
การที่หญาแฝกถูกนํามาใชปลูกในการอนุรักษดินและน้ํา เนื่องมาจากมีลักษณะเดนหลายประการ ดังนี้  
 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 

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 
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การปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกรรม 
 สําหรับการปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมมีจุดประสงคที่สําคัญเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรดินและ
การอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งประกอบดวย 

 
รูปที่ 2-4  ปลูกแฝกรอบตนไมในพื้นที่โครงการ 

1. การปลูกเพื่อรักษาความชุมชื้นในสวนผลไม 
 ควรปลูกหญาแฝกในสวนผลไมระยะที่ไม
ผลยังไมโตหรือปลูกกอนที่จะลงไมผล โดยปลูก
แถวหญาแฝกขนานไปกับแถวของไมผลที่ระยะ
กึ่งกลางของแถวไมผล หรือปลูกเปนรูปครึ่ง
วงกลมใหหางจากโคนตนไมผล 2.5 เมตร เพ่ือไม
ผลเจริญเติบโตขึ้นมาคลุมพ้ืนที่ หญาแฝกจะตาย
ไปกลายเปนอินทรียวัตถุในดินตอไป 

 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 2-5  ปลูกแฝกริมสระนํ้าในพื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-6  ปลูกแฝกรอบรองนํ้าในพ้ืนที่โครงการ 

 3. การปลูกหญาแฝกสองขางไหลถนนเพื่อปองกันการกัดเซาะการพังทลายของดิน  
 นําหญาแฝกมาปลูกสองขางไหลถนน ระยะหางระหวางตน 10-15 เซนติเมตร ระหวางแถว 30-
50 เซนติเมตร จนเต็มพ้ืนที่เพ่ือปองกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ทําใหถนนไมเสียหาย 
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รูปที่ 2-7 ปลูกแฝกริมทางลําเลียงในพื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 2-8 ปลูกแฝกริมทางลําเลียงในพื้นที่โครงการ 

ประโยชนอเนกประสงคอื่น ๆ ของหญาแฝก  
 - ปลูกหญาแฝกบนคันนา เพ่ือใหคันนาคงสภาพอยูไดนาน 
 - ปลูกหญาแฝกเพื่อใชประโยชนมุงหลังคา ตับหลังคาที่ทําจากหญาแฝกสามารถผลิตจําหนายได 
สวนรากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุนเกาเคยนํามาแขวนในตูเสื้อผา ทําใหมีกลิ่นหอมและชวยไลแมลงที่จะ
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
ตอเนื่องและทรงมีพระราชดําริมากมายหลายประการในเรื่องของการแกไขปญหาและปองกันเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน เพ่ือใหทรัพยากรดินไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีศักยภาพในการผลิตพืชเพ่ือใช
บริโภคและจําหนาย สรางรายไดแบบยั่งยืนและแบบเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรผูยากไร 

ในการจัดการและพัฒนาที่ดินของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับดิน 
ดวยทรงเห็นวาดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญเชนเดียวกับน้ํา ทรงริเริ่มโครงการจัดการและพัฒนาที่ดินเมื่อป 
พ.ศ. 2511 เพ่ือพลิกผืนดินที่แหงแลงขาดความอุดมสมบูรณใหสามารถผลิตพืชพันธุธัญญาหารได ทรง 
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รูปที่ 2-9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายเรื่องดินใหกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล 

ณ บริเวณอางเก็บนํ้าเขาเตา ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

แนะใหมีการใชวิธีการทดลองตางๆ เพ่ืออนุรักษบํารุงรักษาดิน ซึ่งสวนใหญเปนวิธีการตามธรรมชาติที่เปน
หนทางสรางความสมดุลของสภาพแวดลอมใหเกิดขึ้น ดังนั้นพระราชดําริที่เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเรื่อง
ดิน จึงเปนปญหาเฉพาะที่สอดคลองกับพ้ืนที่นั้นๆ โดยนําความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชใหเกิดผล
ชัดเจน 

พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการดินหรือ การพัฒนาดิน เปนพระราชดําริที่ตั้งอยูบนหลักวิชาการทาง
ปฐพีศาสตรโดยแท ถึงแมจะมิไดทรงเปนนักปฐพี (soil scientist หรือ pedologist) ยกตัวอยางเชน 
พระราชทานคําจํากัดความที่อานแลวเขาใจงาย วาดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรมมีคุณสมบัติ
ตางๆ คือ 
 แรธาตุ ที่เรียกวาปุย สวนประกอบสําคัญ คือ 
 1. N (nitrate) 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 
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รูปที่ 2-10 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยเรื่องดนิ 

 มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) 
 มีความโปรงพอเหมาะ (ไมแข็ง) 
ที่มา : โทรสารพระราชทานเรื่องดิน 
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สวนที่ 3 
ขอมูลทัว่ไปของพื้นที ่

3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ แหงนี้ตั้งอยูในพื้นที่ของบานยางกลาง  หมูที่ 3 
ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง อยูระหวางคาพิกัด  x = 630907 – 632759  คาพิกัด 
y = 1632221 – 1634666 ในระบบ WGS84 บนแผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L7018 ระวาง 5038 IV 
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,005 ไร 2 งาน 68 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ คลองชลประทาน ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ บานหนองเสือ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

 

 
 

    รูปที่ 3-1  แผนที่แสดงที่ตั้งและขอบเขตสภาพพื้นที่ของพื้นที่โครงการ 
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     รูปที่ 3-2  แผนที่แสดงดัชนีและภาพถายออรโธสี ( ฐานขอมูล : ortho4k47_สีบัวทอง ) 
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รูปที่ 3-3  สภาพพื้นที่กอนดําเนินการเปนพื้นที่ปลูกออย 

ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง กระทรวงอุตสาหกรรม 
3.2 การคมนาคม 
 การเดินทางเขาสูพ้ืนที่ใชเสนทางระยะทางจากที่วาการอําเภอแสวงหาถึงที่ตั้งโครงการประมาณ 12 
กิโลเมตร 
3.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะสภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ราบ มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 10.30 – 10.60 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 
3.4 ภูมิอากาศ 
 จากการแบงเขตภูมิอากาศแบบ Koppen (1918) จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนและ
ชุมชื้น (Aw) ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ทํา
ใหเกิดอากาศหนาวเย็นและแหงแลงในชวงนี้ และไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ทําใหมีเมฆมากและฝนตกชุกในชวงนี้   
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อยูในชวงอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหฝนตกชุก  
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศแหงแลงและหนาวเย็น อยูในชวงอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศรอนจัดในเดือนเมษายน เปนชวงฤดูเปลี่ยน
มรสุมครั้งแรก  
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  จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ไมมีจุดเก็บขอมูลภูมิอากาศของจังหวัดอางทอง ในที่นี้ จึง
พิจารณาใชขอมูลภูมิอากาศ ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2522-2551 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู
ใกลเคียงกับพ้ืนที่โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ มาใชแทน ซึ่งสามารถสรุปลักษณะอากาศได
ดังนี้ 
  1) อุณหภูมิ   มีอุณหภูมิตลอดปเฉลี่ย 28.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
เมษายน 41.7 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ําสุดในเดือนธันวาคม 10.4 องศาเซลเซียส  
  2) ความชื้นสัมพัทธ  เฉลี่ยตลอดป 74 เปอรเซ็นต เฉล่ียสูงสุดในเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน 79 เปอรเซ็นต เฉลี่ยต่ําสุดในเดือนมกราคม 61 เปอรเซ็นต 
  3) ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งป 966 มิลลิเมตร เฉลี่ยนอยที่สุดในเดือนมกราคม 
3.6 มิลลิเมตร เฉลี่ยมากที่สุดในเดือนกันยายน 225.2 มิลลิเมตร ชวงที่มีฝนตกมากจะอยูระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ตารางที่ 3-1 ภูมิอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรี ในคาบ 30 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2522-2551 

อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียส) 
เดือน เฉล่ีย

ตํ่าสุด 
เฉล่ีย
สูงสุด เฉล่ีย 

ความชื้น
สัมพัทธเฉล่ีย 

(%) 
การ 

คายระเหยน้ํา 
0.5 ของคาการ 
คายระเหยน้ํา 

ปริมาณ
นํ้าฝน 
(มม.) 

มกราคม 11.2 36.2 26.1 61 120.6 60.3 3.6 
กุมภาพันธ 14.7 39.1 28.0 70 136.3 68.2 6.9 
มีนาคม 14.9 40.1 29.7 72 168.2 84.1 18.3 
เมษายน 21.3 41.7 31.1 72 189.9 95.0 47.0 
พฤษภาคม 20.9 41.5 30.6 70 178.2 89.1 112.4 
มิถุนายน 22 39.3 29.8 73 161.5 80.8 94.9 
กรกฎาคม 22 40 29.4 75 153.4 76.7 101.5 
สิงหาคม 22 38.2 29.3 75 146.6 73.3 115.6 
กันยายน 21.7 37.5 28.9 76 136.5 68.3 225.2 
ตุลาคม 18 36.9 28.3 79 124.5 62.3 189.0 
พฤศจิกายน 14.7 36.7 27.0 79 123.1 61.6 45.8 
ธันวาคม 10.4 35.5 25.2 74 120.7 60.4 6.0 
รวม     1759.5 879.75 966.0 
เฉล่ีย 17.81 38.5 28.6 74    
ที่มา : สถานีตรวจวัดภูมิอากาศสุพรรณบุรีเฉลี่ย 30 ป 
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รูปที่ 3-4  สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร 

3.5 ธรณีวิทยา 
มีลักษณะของภูมิสัณฐานและธรณีสัณฐาน (กรมทรัพยากรธรณี, 2547) เปนตะพักลุมน้ํา 

(Fluvial terraces) เปนบริเวณที่เกิดจากตะกอนลําน้ําเกา (Old alluvium) ที่ไดรับอิทธิพลจากการกัด
เซาะของน้ําไหลหลายขั้นตอน บนที่ราบน้ําทวมเกา รวมทั้งเริม่ไดรับอิทธิพลของการกรอนบางในบาง
บริเวณ ทําใหเกิดลักษณะที่เปนขั้นๆ ตางระดับกัน โดยจะพบลักษณะของสัณฐานที่สําคัญไดแก ลาน
ตะพักลําน้ํา (River terrace) ที่ระดับต่ํา (Low terrace) และลานตะพักลําน้ําราบ (Plain terrace) ที่เกิด
จากตะกอนน้ําพา (Alluvium) มาทับถมกัน อาจไดรับอิทธิพลของการกัดเซาะเนื่องจากน้ําทวมและการ
ไหลที่รุนแรงของน้ําในบางป ตะกอนบริเวณตะพักลุมน้ําเปนตะกอนในยุคควอเทอรนารี (Quaternary) 
และอยูในสมัยโฮโลซีน (Holocene) ที่มอีายุประมาณตั้งแต 10,000 ปจนถึงปจจุบัน มีความหนาของ
ตะกอนประมาณ 300-2,000 เมตร ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศของหินดานที่รองรับอยูดานลาง สัณฐาน
สองลักษณะนี้จะอยูสูงกวาบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง จึงเริม่มีพัฒนาการของดินเกิดขึ้นบางแลว พบทางดาน
เหนือและดานตะวันตกของจังหวัด ในเขตอําเภอแสวงหา อําเภอโพธิ์ทองและอําเภอสามโก 
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รูปที่ 3-5 แผนทีธ่รณีวิทยา ( ฐานขอมูล : geo250k_สีบัวทอง) 
คําอธิบายหนวยหิน 
 Q1 : ตะกอนตะพัก กรวด ทราย ทรายแปง ดินเคลยและดินแลง ยุคควอเทอรนารี 
3.6 ทรัพยากรดิน 
 สภาพพ้ืนที่โครงการประกอบดวยบริเวณที่เปนที่ดอน ซึ่งชุดดินที่พบไดแก ชุดดินกําแพงแสน ชุดดิน
กําแพงเพชร ชุดดินดงยางเอน และบริเวณที่เปนที่ลุมต่ําที่ใชทํานา ชุดดินที่พบไดแกชุดดินนครปฐม ดังมี
รายละเอียดของแตละชุดดิน ดังตอไปนี้ 
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รูปที่ 3-6  หนาตัด 
ดินชุดกําแพงแสน 

3.6.1 ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen Series: Ks) 
 เกิดจากตะกอนน้ําพัดพามาทับถมบนเนินตะกอนรูปพัด สันดินริมน้ํา 
สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ดินมีการ
ระบายน้ําดี เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางออน (pH 8.0) ดินบน
ตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางหรือเปนดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวน
เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนา
ตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยูในดินชั้นลาง ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางถึงเปนดางออน (pH 7.0-8.0)  
 ชุดดินนี้เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีความเหมาะสมดี
สําหรับปลูกพืชทั่วไป การเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงบํารุงดินดวยการใสปุย เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุยเคมี 

 

 
รูปที่ 3-7  หนาตัดดินชุด

กําแพงเพชร 

3.6.2 ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet Series : Kp) 
 เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ํา สภาพพ้ืนที่คอนขาง
ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต 
ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนทรายแปง สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงเปนกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวน
เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาเปนกรดจัด
ถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5)  
 ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง สวนใหญมักพบเปนดินที่ใชในการ
ปลูกพืชไรมาเปนเวลานานทําใหใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ รากพืชชอนไชได
ยาก แกไขโดยการไถพรวนใหลึกกวาปกติและใชอินทรียวัตถุในการปรับ
สภาพดินใหรวนซุย ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช 
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รูปที่ 3-8  หนาตัด  
ดินชุดดงยางเอน 

3.6.3 ชุดดินดงยางเอน (Dong Yang En Series : Don) 
 เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณสันดินริมน้ําและเนินตะกอนรูปพัด 
สภาพพ้ืนที่มีลักษณะคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
ความลาดชัน 1-5 เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง เปนดินลึก
มาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สี
น้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
กลาง (pH 6.0-7.0) ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือ
สีน้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) 
 ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง สวนใหญมักพบเปนดินที่ใชในการ
ปลูกพืชไรมาเปนเวลานานทําใหใตชั้นไถพรวนมักแนนทึบ รากชอนไชได
ยาก แกไขโดยการไถพรวนใหลึกกวาปกติและใชอินทรียวัตถุในการปรับ
สภาพดินใหรวนซุย ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยการเพิ่ม
อินทรียวัตถุ และใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช 

 

 
รูปที่ 3-9  หนาตัด 
ดินชุดนครปฐม 

3.6.4 ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom Series : Np) 
 เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบนที่ราบตะกอนนํ้าพาหรือตะพักลํา
น้ํา สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอรเซ็นต ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว เปนดินลึก ดินบนเปนดิน
รวน ดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา
หรือสีน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-
6.5) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปน
เทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลืองในดินบนและดินลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินลาง
ตอนลางจะพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู พบมวล
กอนกลมของปูนในดินลางในระดับความลึก 80 ซม.จากผิวดินลงไป 
ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) 
 เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง มีความเหมาะสมในการปลูกขาว
เนื่องจากสภาพน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ควรมีการใสปุยบํารุงดิน เชน ปุย
คอก ปุยหมัก ปุยเคมี เพ่ือรักษาระดับผลผลิตในการปลูกพืช 
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รูปที่ 3-10  แผนที่ดิน (ฐานขอมูล  : soil_สีบัวทอง) 
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ตารางที่ 3-2 ลักษณะเนื้อดิน 
ลักษณะเนื้อดิน หนวยแผน

ที่ดิน เนื้อดินบน เนื้อดินลาง 
Ks-lA ดินร วนหรื อดิ น ร วนปนทรายแป ง 

สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม 
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ํ าตาลถึงสี
น้ําตาลเขม พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดดิน 

Ks-silA ดินร วนปนทรายแป งหรื อดิ น ร วน 
สีน้ําตาลหรือน้ําตาลเขม 

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ํ าตาลถึงสี
น้ําตาลเขม พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดดิน 

Kp-silA ดินร วนหรื อดิ น ร วนปนทรายแป ง 
สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขม 

ดินรวนปนทรายแปงถึงดินรวนเหนียวปนทราย
แปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง 

Don-silA ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาล
น้ําตาลปนเทาเขม 

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนแดง มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง 

Np-siclA ดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลปนเทาพบจุดประสีน้ําตาล 
สีแดงปนเหลือง ปะปนตลอดชั้นดิน 

ดินรวนปนดินเหนียว พบมวลกอนกลมของ
เหล็กและแมงกานีสปะปนอยู  พบมวลกอนกลม
ขอ ง ปู น ใ น ดิ น ล า ง ใ น ร ะ ดั บ ค ว าม ลึ ก  80 
เซนติเมตร จากผิวดินลงไป 

Np-clA ดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปน
เทาพบจุดประสีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง 
ปะปนตลอดชั้นดิน 

ดินรวนปนดินเหนียว พบมวลกอนกลมของ
เหล็กและแมงกานีสปะปนอยู  พบมวลกอนกลม
ขอ ง ปู น ใ น ดิ น ล า ง ใ น ร ะ ดั บ ค ว าม ลึ ก  80 
เซนติเมตร จากผิวดินลงไป   

   
   
ตารางที่ 3-3 ลักษณะและสมบัติของหนวยแผนที่ดนิ 
หนวยแผนที่ดิน ความลึก การระบายน้ํา ความลาดชัน pH ดินบน pH ดินลาง 

Ks-lA ดินลึก ดี ราบเรียบ 7.0-8.0 7.0-8.0 
Ks-silA ดินลึก ดี ราบเรียบ 7.0-8.0 7.0-8.0 
Kp-silA ดินลึกมาก ดีปานกลาง ราบเรียบ 6.0-7.0 5.5-6.5 
Don-silA ดินลึกมาก ดีปานกลาง ราบเรียบ 6.0-7.0 5.5-7.0 
Np-siclA ดินลึก คอนขางเลว ราบเรียบ 5.0-6.5 6.5-8.0 
Np-clA ดินลึก คอนขางเลว ราบเรียบ 5.0-6.5 6.5-8.0 
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3.7 สภาพการใชที่ดิน 
 สภาพการใชที่ดิน ป 2551 
       จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินโดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใชที่ดิน พบการใชที่ดินประเภทตางๆ ดังนี้ 
       1) พ้ืนที่เกษตรกรรม (A)   มีเนื้อที่ 975.06 ไร หรือรอยละ 96.95 ของพื้นที่ทั้งหมด 
แบงแยกออกเปนพ้ืนที่นาขาว 822.46 ไร  ไมผล 44.16 ไร พืชไร 108.44 ไร  
       2) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)  มีเนื้อที่ 20.73 ไร หรือรอยละ 2.06 ของพื้นที่ทั้งหมด 
แบงออกเปนพ้ืนที่สวนราชการ 15.36 ไร ถนน 5.37 ไร 
       3) พ้ืนที่แหลงน้ํา ไดแก บอน้ําในไรนา 9.88 ไร หรือรอยละ 0.98 ของพื้นที่ทั้งหมด  

ตารางที่ 3-4 สภาพการใชที่ดิน สํารวจป พ.ศ. 2551 
เนื้อที่ สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน ไร รอยละ 

 1. พ้ืนที่เกษตรกรรม (A)   
  1.1 นาขาว   

A101       นา 822.46 81.78 
  1.2 พืชไร   

A203       ออย 108.44 10.78 
  1.3 ไมผล   

A401       ไมผลผสม 44.16 4.39 
 2. พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)   

U3       สถานที่ราชการ 15.36 1.53 
U405       ถนน 5.37 0.53 

 3. พ้ืนที่แหลงน้ํา (W)   
W202       บอน้ําในไรนา 9.88 0.98 

 รวม 1005.67 100 
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รูปที่ 3-11  แผนที่สภาพการใชที่ดิน (ฐานขอมูล  : lu2551_สีบัวทอง) 
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3.8 ทรัพยากรน้ํา 
 บริเวณพ้ืนที่โครงการมีการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดิน เชน คลองชลประทาน 2 ขวา -คลอง
ชลประทาน 1 ขวา ซึ่งมีน้ําตลอดทั้งป และคลองสีบัวทอง  มีการใชน้ําบาดาลและน้ําประปา ในกิจกรรม
ตางๆ ของโครงการ 

 

 

 

 
รูปที่ 3-12  คลองชลประทาน 2 ขวา- 1 ขวา รูปที่ 3-13  คลองสีบัวทอง 

 

รูปที่ 3-14  สระน้ําขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน ในโครงการ 
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3.9 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ไดมีการจางแรงงานของผูที่ประสบอุทกภัยและประชาชนในพื้นที่ตําบลสีบัวทอง และบริเวณ

ใกลเคียงใหเขามาทํางานในโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ เพ่ือใหมีรายไดสามารถเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว โดยมีการจางงานทํางานในฟารมฯ แลว ทั้งสิ้น 395 คน เปนแรงงานจากตําบลสีบัวทอง 
และแรงงานจากจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสิงหบุรี  

มีการปลูกพืชผัก พืชสวนชนิดตางๆ เลี้ยงสุกรและแพะ เลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุงกามกราม รวมทั้ง
เปนพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุขาว มีธนาคารขาว ธนาคารอาหารชุมชน (food bank) ประชาชนสามารถผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและบริโภคอยางถูกสุขอนามัย ซึ่งสามารถเลือกซื้อผลผลิตการเกษตรไดในทองถิ่นและมี
ราคาถูก ทั้งนี้ไดเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในฟารมฯ จําหนายแลว ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 โดยมุงเนน
ขายใหคนงานในฟารมฯ และประชาชนใกลเคียงที่เขามาซื้อในฟารมฯ เพ่ือเปนการชวยลดรายจายและได
บริโภคของที่มีคุณภาพ  

ปจจุบัน ผลผลิตไดทยอยออกมากขึ้นและมีหลายชนิด จึงไดมีการจําหนายสูบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 
ทั้งจําหนายในฟารมฯแกคณะศึกษาดูงาน พอคาจากตลาดแสวงหา สิงหบุรีและสุพรรณบุรี มารับซื้อใน
ฟารมฯ สงจําหนายตลาดอางทอง สงรานศิลปาชีพฯซึ่งอยูตลาด อตก. กรุงเทพฯ และสงไปจําหนายใน
งานสําคัญตางๆ เชน งานศิลปแผนดิน ณ สวนอัมพร เปนตน และในปจจุบันไดมีการประสานกับประธาน
หอการคาจังหวัดอางทอง และบริษัทศรแดงในการหาชองทางตลาด โดยไดรวบรวมผลผลิต เพ่ือสงใหกับ
ราน HOT POT และกลุมเซ็นทรัล 

นอกจากนี้ เกษตรกรและผูมาศึกษาดูงาน ไดรับความรูการใชที่ ดินที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ถูกตองตามหลักวิชาการ และปลอดภัยตอสุขภาพ ซึ่งเปน
ประโยชนตอแรงงานทุกคนในฟารมฯ ที่จะสามารถนํากลับไปประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองไดเปน
อยางดี ขณะเดียวกันยังเปนสถานที่ฝกอบรมการทําเซรามิคเพ่ือเปนการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ครัวเรือน มีเยาวชนเขาอบรมรวม 60 คน 
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สวนที่ 4 
การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ 

4.1    การจัดเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ ไดดําเนินการตามพระราชกระแสรับสั่ง โดยทรง
รับสั่งใหทานสมุหราชองครักษ และทานรองราชเลขานุการในพระองค และคณะ และคณะเจาหนาที่ของ
หนวยงานตางๆ ใหจัดหาที่ดินวางเปลาทําฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
ใหมีงานทําและมีรายได โดยมาทํางานที่ฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ และใหฟารมตัวอยาง ตาม
พระราชดําริ แหงนี้ใหเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ และใหเปนแหลงผลิตอาหาร 
หรือธนาคารอาหารชุมชนสําหรับผลิตอาหารที่ปลอดภัย หรือ Food Bank  

คณะเจาหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง เพ่ือวางแผนการจัด
เขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการ  จากนั้นทานสมุหราชองครักษ และทานรองราชเลขานุการในพระองค ได
เขาเฝาเพ่ือกราบบังคมถวายรายงานและแผนการจัดเขตการใชที่ดิน เพ่ือทรงวินิจฉัย พระองคทรงปรึกษา
กับเจาหนาที่ฝายตางๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปได แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไปพิจารณาในรายละเอียดเพื่อดําเนินการตอไป  
        การจดัเขตการใชที่ดินในพื้นที่โครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ จังหวัดอางทอง มีดังนี้ 

1.  
2. 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9. 

10.  
11.  
12.  
13. 
14. 
15.  
16.  
17. 

แปลงพืชปุยสด ปุยหมัก แฝก และสมุนไพร 
แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร 
โรงทําเซรามิค และทอผา 
สระน้ําพัฒนาที่ดิน 
แปลงไมผล และ พลับพลาที่ประทับ 
แปลงไมผล 
แปลงปลูกผัก 
โรงเรือนเพาะเห็ด 
สวนปา 
แปลงเลี้ยงสัตว 
แปลงปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
แปลงเลี้ยงสัตวน้ํา 
แปลงปลูกขาว 
สถานีออย 
แปลงจัดสรรที่ดินใหราษฎรเชา 
แปลงปลูกไมผลและสวนปาระยะที่ 2 
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รูปที่ 4-1 แผนทีแ่ผนผังการใชที่ดิน โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําร ิ
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4.1.1 แปลงพืชปุยสด ปุยหมัก แฝก สมุนไพร และโรงเรือนตางๆ  มีพ้ืนที่ 17 ไร 
 

 

 

 
 

  

ปายโครงการ แปลงพืชปุยสด (ปอเทือง) 

  

โรงปุยหมักเติมอากาศ 
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ปุยหมักเติมอากาศ โรงผลิตปุยนํ้าหมัก 

  
แปลงรวบรวมสายพันธุหญา แฝกพันธุกําแพงเพชร 1 

 
แปลงสมุนไพร (หางไหล) 
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4.1.2 แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ มีพ้ืนที่ 17 ไร 
  

 

  
แปลงผักปลอดสารพิษ แปลงปลูกโหระพา 

  
ปลูกผักกางมุง 
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แปลงผักหวาน 

4.1.3 ลานจอดเฮลิคอปเตอร มีพ้ืนที่ 5 ไร 
 

 
 

 

 

 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร 
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4.1.4 โรงทําเซรามิค และทอผา มีพ้ืนที่ 8 ไร 

  
 

 

โรงเซรามิค และหอประชุม  
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งานเครื่องปนดินเผา และเซรามิค 

  
  

  
งานทอผา 
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ธนาคารขาวพระราชทาน 

4.1.5 สระนํ้าพัฒนาท่ีดิน มีพ้ืนที่ 15 ไร 
 

 

 

 
 

  
ปายงานพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ปลูกหญาแฝกรอบสระน้ําพัฒนาที่ดิน 
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ปลูกตนไมรอบสระนํ้าพัฒนาที่ดิน 

4.1.6 แปลงไมผลและพลับพลาที่ประทับ มีเน้ือที่ 29 ไร  
 

 

 

 

 
พลับพลาที่ประทับ 
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แปลงกุยชายบริเวณพลับพลา แปลงเสาวรสบริเวณขางพลับพลา 

4.1.7 แปลงไมผล มีเน้ือที่ 14 ไร 
 

 
 

 

 

  
ขนุนพันธุแมนอยทวาย + ฝรั่ง ฝรั่ง 
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แปลงปลูกมะละกอ แปลงไมผล 

4.1.8 แปลงปลูกผัก มีเน้ือที่ 17 ไร 
 

 

 

 
 

 
งานพืชผัก-เพาะเห็ด 
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แปลงปลูกถั่วฝกยาว แปลงปลูกผักบุงจีน 

 

แปลงปลูกคะนา ขาวโพด 

  

แปลงปลูกกระเพรา ระบบใหนํ้าแบบสปริงเกอร 
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แปลงปลูกผักกาดแกว แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียว 

4.1.9 โรงเรือนเพาะเห็ด มีเน้ือที่ 12 ไร 
 

 

 

 

  
โรงเรือนเตรียมเชือ้เห็ด ภายในโรงเรือนเตรียมเชือ้ 
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เตรียมเชื้อเห็ด โรงเรือนเพาะเห็ด 

  
ปายชื่อโรงเรือนนางฟาภูฐาน เห็ดนางฟาภูฐาน 

  
สภาพในโรงเรือนเพาะเห็ด ระบบการใหนํ้าในโรงเรือน 
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4.1.10 สวนปา มีเน้ือที่ 10 ไร 
 

 
 

 

 

 
งานพัฒนาปาไม 

 
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงปลูกตนมะมวงปา 

 
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงปลูกตนยางนา 

 
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงปลูกตนตะเคียนทอง 
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4.1.11 แปลงเลี้ยงสัตว มีเน้ือที่ 54 ไร 
 

 

 

 

 
งานปศุสัตว 

  
โรงเรือนเลี้ยงไก โรงเรือนไกไข 
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ไกที่เลี้ยงในโรงเรือน เลี้ยงแพะ 

  
แพะที่เลี้ยงในโรงเรือน หญาแหงลี้ยงแพะ 

 
แปลงพืชอาหารสัตว บอพลังงานไบโอแกส 
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4.1.12 แปลงปลูกหมอนเลี้ยงไหม มีเน้ือที่ 15 ไร 
 

 

 

 
 

 
กิจกรรมหมอนไหม 

 
แปลงปลูกหมอน 

  
หมอนพันธุเชียงใหม หมอนพันธุบุรีรัมย 60 
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4.1.13 แปลงเลี้ยงสัตวนํ้า มีเน้ือที่ 44 ไร 
 

 

 

 
 

  
บริเวณแปลงเลี้ยงสัตวนํ้า บอเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง 

  
การเลี้ยงกบในบอพลาสติก กบในบอพลาสติก 
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4.1.14 แปลงปลูกขาว มีเน้ือที่ 70 ไร 
 

 

 

 
 

  
แปลงนาขาว 

  
แปลงนาดํา ขาวที่กําลังออกรวง 
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แปลงขาวพันธุชัยนาท 1 แปลงขาวพันธุปทุมธาน ี

4.1.15 สถานีออย มีเน้ือที่ 307 ไร  

  
  

  
สถานีออย พื้นที่ปลูกออย 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน             ฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง 4-23 

4.1.16 แปลงจัดสรรใหราษฎรเชา มีเน้ือที่ 85 ไร 

  

  
บริเวณพ้ืนที่จัดสรรใหราษฎรเชา (ทํานา) 
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4.1.17 แปลงปลูกไมผลและสวนปาระยะที่ 2 มีเน้ือที่ 246 ไร 
 

 

 

 
 

 
แปลงปลูกไมผลผสมระยะที่ 2  กลวย , มะยงชิด , มะมวง , มะขามเปรี้ยว 
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สวนที่ 5 

กิจกรรมการดาํเนินงานในพืน้ที่โครงการ 
5.1 การพัฒนาท่ีดิน ปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษดินและน้ํา 
 5.1.1 การพัฒนาที่ดิน 
  - จัดทําแผนที่ขอบเขตพื้นที่โครงการและแผนผังการใชประโยชนที่ดิน ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  - ตรวจวิเคราะหดินในพื้นทีแ่ปลงเกษตร เพ่ือปรับปรุงดิน ใหเหมาะสมกับการเพาะปลูกโดยทํา
การวิเคราะหตวัอยางดิน 
  - ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารพืช และธาตุโลหะหนกัในดิน 
 5.1.2 ปรับปรุงบํารุงดิน แปลงพืชปุยสด ปุยหมัก ปุยคอก และโรงเรือนตางๆ   17 ไร 
  - แปลงสาธิตปลูกพืชปุยสด (ปอเทือง)  จํานวน  2  แปลง  พ้ืนที่  8  ไร เพื่อปรับปรุงบํารุง
ดินไดไถกลบและปลูกทับทิมอินเดีย (พันธุที่ใชค้ันน้ํา) ผักโขม  กระเพรา   โหระพา  ผักชีฝรั่ง   ผักชีลาว  
ผักชีไทย   ตนหอม   ถั่วพู  ถั่วฝกยาว  แตงกวา  ตําลึง  ผักกาดหอม  และขาวโพด เปนตน 
  - ปจจุบันแบงพ้ืนที่ปลูกพืชปุยสด (ปอเทือง)  2.5  ไร  ดําเนินการ 2 ครั้ง/ป และไถกลบเพื่อ
ปลูกพืชผักแลว เมื่อวันที่   24  สิงหาคม  2551  โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณ จาก   กรมพัฒนาที่ดิน 
10,000  บาท   
 5.1.3 โรงผลิตปุยน้ําอินทรียชีวภาพ/ปุยหมัก  ดําเนินการผลิตปุยอินทรียน้ํา พด.2, พด.6,พด.7 
และสาธิตการทําปุยหมักไมกลับกอง  
  - ปจจุบันทําการผลิตน้ําหมักชีวภาพ(พด.2) เพื่อเรงการเจริญเติบโตของพืช จํานวน 
2,500 ลิตร ผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช จํานวน 1,500 ลิตร  และผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัด
กลิ่น  จํานวน  200  ลิตร  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน  30,250  บาท 
 5.1.4 แปลงปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือผลิตปุยอินทรียน้ํา (พด.7) พ้ืนที่ 0.5 งาน  ไดแก   ดีปลี บอระเพ็ด 
สะระแหน โหระพา เตยหอม พริก ขา ตะไครหอม แปะตําปง  สาบเสือ หางไหล ไพล เพ่ือใชสําหรับผลิตสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  
 5.1.5 สรางโรงปุยอินทรีย - ชีวภาพ  1  โรง  ขนาด 6 x 15.50 เมตร  พรอมติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ ในพื้นที่ไรออยเดิม(ฝงตรงขามแปลงนาขาว) โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณ ป 2551 จํานวน 
907,000 บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน  ขณะนี้ไดสงมอบอุปกรณพรอมสาธิตการใชเครื่องจักรและอุปกรณ
ใหแกเจาหนาที่ของโครงการแลว 
 5.1.6 สรางโรงผลิตปุยหมักแบบระบบเติมอากาศ   
  - ทําการผลิตปุยหมักระบบเติมอากาศ  จํานวน 8 ตัน  ไดรับสนับสนุนงบประมาณป 2551 
จากกรมพัฒนาที่ดิน  จํานวน  38,500  บาท 
 5.1.7 แปลงรวบรวมสายพันธุหญาแฝกและโรงเรือนเพาะชํากลาหญาแฝก จํานวน 10 แปลง พ้ืนที่ 
0.5 งาน ปลูกกลาสายพันธุหญาแฝก 10 สายพันธุ ประกอบดวย พันธุศรีลังกา ประจวบคีรีขันธ รอยเอ็ด 
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กําแพงเพชร 1 กําแพงเพชร 2  นครสวรรค สงขลา 3  สุราษฎรธานี  เลย และราชบุรี   
  - ไดดําเนินการปลูกหญาแฝก จํานวน 550,000 กลา รอบบริเวณขอบบอน้ําโครงการฟารม
ตัวอยางตามพระราชดําริ ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน  จํานวน 660,000 บาท  (ป  
2550) 
 5.1.8 ขุดคูระบายน้ํา 

  - ขุดคูระบายน้ํา เสนทางลาํเลียงในไรนา  ขุดลอกคลองไสไกและคูระบายน้ําความยาว 6.00 
เมตร กอสรางทางลําเลียงในแปลงความยาว 700 เมตร 
  - กิจกรรมปรับปรุงสระน้ํา 15 ไร ปลูกไมผลบนสันสระ/ปลูกหญาแฝกขอบสระน้ํา 

 5.1.9 พลับพลาที่ประทับทรงงาน   
  - กอสรางพลบัพลาที่ประทบั ขนาด 8 x 12 เมตร  1  หลัง 
  - จัดทําปายชื่อ โครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ ติดตั้งในโครงการ 
 5.1.10 สระน้ําพัฒนาที่ดิน 
  - พ้ืนที่ 15 ไร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

5.2 การปลกูผัก และเพาะชํากลาผัก รวม 17 ไร 
 5.2.1 แปลงปลูกผักกางมุง พืชผักสวนครัว 17 ไร 
  - ปลูกผักกางมุง 8 หลัง  พืชผักที่ปลูก  ไดแก   คะนา   กวางตุงธรรมดา  กวางตุงสี  
ผักกาดหอม   โดยไดมีการปลูกสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ปจจุบันปลูกคะนา ผักกาดฮองเต พ้ืนที่
ชองวางและระหวางโรงปลูกผักกางมุง ปลูก ขาวโพด มะเขือยาว สวนรอบคันแปลงปลูกมะละกอ 
มะมวง  ฯลฯ 
  แปลงยกรอง ปลูกพืชผักตางๆ ไดแก ตนหอม โหระพา ผักหวาน สะระแหน ใบแมงลัก 
มะเขือยาว มะเขือเจาพระยา ผักบุงจีน กะเพรา   มะเขือ  พริก เผือก และแตงโม (พันธุไดแอนนา,ตอปโด, 
และพันธุมณีพร) ผักบุง ผักกาดเขียว  ถั่วฝกยาว บวบ ผักหวาน และขาวโพด  
 5.2.2 แปลงเพาะชําตนกลาพืชผัก  2  ไร  (บริเวณดานขางพลับพลา) 
  - เพาะชําตนกลาพืชผักเพื่อเตรียมปลูกในแปลงตอไป  ไดแก  บวบ  มะระ  มะเขือ  พริก  
ถั่วฝกยาว  แตงกวา  เปนตน 
  - ทดลองปลูกตนเสาวรส  (50  ตน)  เพ่ือเก็บผลนําไปทําผลิตภัณฑตอไป    
  - ดิน(กองดิน)เตรียมไวทําการเพาะชําตนกลาพืชผัก 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักพระราชวัง 

5.3 สรางโรงเซรามิค 
 โรงงานเซรามิค   และอาคารแสดงผลิตภัณฑ 
  - อาคารแสดงผลิตภัณฑเซรามิค   ดําเนินการกอสรางและตกแตงเสร็จเรียบรอยแลว 
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 โรงงานเซรามคิ   
  - มีเยาวชนมาเรียนการปนเซรามิค จํานวน 53 คน  แยกเปน เยาวชนในตําบลสีบัวทอง 
อําเภอแสวงหา จํานวน 52 คน อําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 3 คน อําเภอโพธิ์ทอง จํานวน 5 คน และเปน
เยาวชนจากจังหวัดสิงหบุรี 3 คน 
  - มีเยาวชนมาเรียนรูการทอผา จํานวน 49 คน แยกเปน เยาวชนจากจังหวัดอางทอง 44 
คน จังหวัดสุพรรณบุรี 3 คน จังหวัดสิงหบุรี 1 คน  และจังหวัดสระบุรี 1 คน 
 งาน แกะสลักไม   
  - มีเยาวชนในเขตตําบลสีบัวทอง มาเรียน จํานวน 61 คนเร่ิมดําเนินการวันที่ 1 เมษายน 2552
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 

5.4 ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตางๆ และสรางธนาคารขาว 
 5.4.1 ปรับปรุงพ้ืนที่โครงการ 
 เดิมพ้ืนที่โครงการเปนพ้ืนที่ปลูกออยของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  ซึ่งหนวย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 11  (นพค. 11) จังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการปรับปรุง ดังนี ้
 1. บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร  5  ไร 
 2. บริเวณโรงงานเซรามิค   8  ไร 
 3. บริเวณที่ทําการฟารม   5  ไร 
 4. บริเวณพลับพลาที่ประทับ  1  หลัง 
 5. ขุดสระเก็บน้ําขนาดเล็ก   15 ไร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  (นพค. 11) จังหวัดกาญจนบุรี 
 5.4.2 สรางธนาคารขาว 
  - กอสรางธนาคารขาว จํานวน 4 หลัง ไวสําหรับรวบรวมขาว/พันธุขาว  
  - ปจจุบันมีพันธุขาวปทุมธานี 1 (20 ตัน) เพ่ือจําหนายใหเกษตรกรในราคาถูก 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 12 (กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองคจังหวัดลพบุรี) 

5.5 ปลูกไมผลแบบผสมผสานและการผลิตไมผลเศรษฐกิจ 
 5.5.1 ไมผลแบบผสมผสาน 14 ไร (ระยะแรก) ดําเนินการปลูกไมผล  รวมทั้งสิ้น 660 ตน ไดปลูก
ไมผลหลัก 7 ชนิด   ไดแก 
  - มะมวง ไดแก  พันธุน้ําดอกไมสีทอง  พิมเสนมัน มหาชนก  แกวลืมรัง อกรองทอง ทองดํา  
เขียวเสวย  และแกวศรีสะเกษ 007 
  - ทับทิม   ไดแก  พันธุอินเดีย  แดงมารวย  และไตหวัน  
  - มะปราง   ไดแก  พันธุมะปรางหวาน  และมะยงชิดพันธุทูลเกลา 
  - ขนนุ   ไดแก  พันธุเหลืองบางเตย  ทองประเสริฐ  แมนอยทวาย และทองสุดใจ  
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  - กระทอน   ไดแก  พันธุกํามะหยี่  ปุยฝาย  และอีลา 
  - สมโอ   ไดแก  พันธุหอมหาดใหญ  ขาวพวง  เจาเสวย  ขาวทองดี ขาวน้ําผ้ึง ขาวแตงกวา  
และทาขอย   
  - ชมพู  ไดแก พันธุมาเหมี่ยว  ทับทิมจันทร  และเพชรจินดา  
 5.5.2 การผลิตไมผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเหมาะสมกับ (ระยะ 2 พ้ืนที่  75  ไร) 
 - ดูแลไมผลหลัก  จํานวน  5  ชนิด  ซึ่งอยูในระยะการเจริญเติบโต ดังนี้ 
  แปลงที่  1  มะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง  (มะมวงทุกพันธุ รวม 1,002 ตน) 
  แปลงที่  2  มะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง , พันธุมหาชนก   
  แปลงที่  3  มะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง    มะพราวกะทิ  195  ตน  มะนาวพันธุแปนรําไพ  
552  ตน 
  แปลงที่  4  มะยงชิดพันธุทูลเกลา  400 ตน  มะขามเปรี้ยวบริเวณขางแปลงที่ 1,2,3 และ  4  
เปนแนวกันลม  93  ตน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 จังหวัดชัยนาท  กรมวิชาการเกษตร 

5.6 การปลูกผัก การเพาะเห็ด และศาลาเรียนรูดานการเกษตร 17 ไร 
 5.6.1 แปลงปลูกพืชผัก  17  ไร 
  ไดดําเนินการปรับสภาพดิน  พรอมติดตั้งระบบการใหน้ําพืช พืชที่ปลูก ไดแก   มะเขือเทศ
สีดา มะเขือมวง  มะเขือจาว  มะเขือไขเตาขาว  มะเขือไขเตาเขียว  พริกมันแดง พริกหยวก  พริกหนุม
ขาว พริกนางพญา  พริกซุปเปอรฮอท   ถั่วฝกยาว  แตงกวา   ตะไคร  ผักบุงจีน  คะนา   ผักกาด
ฮองเต  กวางตุงฮองเต  ผักกาดหอม   กระเจี๊ยบเขียวลูกผสม สายพันธุอินเดีย  ขาวโพดหวาน คารบาเรย  
ถั่วเหลืองฝกสดเชียงใหม 1  ผักหวานบาน ขาขาว  ไผหวาน  ฟกทอง มะละกอ   ไผหวาน    น้ําเตา  และ
แกวมังกร 
 5.6.2 การเพาะเห็ดในโรงเรือน  52  โรง  
 ดําเนินการกอสรางโรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด 4 x 6 x 2.5  เมตร  (24 ตารางเมตร)  จํานวน  53  
โรง (ในจํานวนนี้ไดกันโรงเรือน  3 โรง  เพ่ือติดตั้ง เตาอบไอน้ําและหมออบกอนเห็ด)  ไดนําเชื้อเห็ดเขาเพาะ
ในโรงเรือนแลวรวม 29 โรง (เห็ดนางฟาภูฐาน 13 โรง เห็ดเปาฮื้อ 7 โรง และเห็ดฮังการี่ 9  โรง) ใชกอนเห็ด
ประมาณ  2,500  กอน/โรง ตนทุนกอนเชื้อเห็ดประมาณ  6-7  บาท/กอน   ผลผลิตเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บ
เกี่ยว  (2  เดือน) ผลผลิตชวงนี้ไมตอเนื่อง อากาศเปลี่ยนแปลงบอย จึงไดผลผลิตประมาณ 30 ก.ก./วัน  
 5.6.3 กอสรางศาลาเรียนรู ขนาด 6 x 9 x 2.50 เมตร จํานวน  1  หลัง  ใหบริการดานการอบรม
แกเกษตรกรและผูสนใจอยางตอเนื่อง 
 5.6.4 ศาลารวบรวมผลผลิตและบรรจุภัณฑ ขนาด 6 x 12 x 2.5 เมตร จํานวน 1 หลังพรอม
หองน้ํา 4 หอง ใชเปนสถานที่จําหนายผลผลิตภายในแปลง (เห็ด) 
 5.6.5 ศาลาปฏิบัติการ ขนาด 6 x 10.5 x .2.5 เมตร จํานวน 1 หลัง  ใชเปนสถานที่วางแผนกิจกรรม 
จุดประสานงาน การรับรองผูมาดูงานและบรรยายสรุป 
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 5.6.6 โรงเรือนเพาะชํากลาไม ขนาด 10 x 20 x 2.50  เมตร จํานวน 1 หลัง ใชเพาะกลาผักและ
พันธุพืช 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง  กรมสงเสริมการเกษตร   

5.7 จัดหาเตาอบไอน้ํา และติดตั้งโรงตากผลผลิตการเกษตร 
 สนับสนุนอุปกรณประกอบการเพาะเห็ด 

  - สํานักถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ไดดําเนินการจัดหา เตาอบไอน้ํา และหมออบกอนเห็ดพรอมอุปกรณใหจังหวัดอางทองแลว จํานวน 1  
ชุด พรอมติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว 
  - ดําเนินการติดตั้งโรงตากผลผลิตเกษตรโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานพลังงานจังหวัดอางทอง   กระทรวงพลังงาน 

5.8 ปลูกขาว 70 ไร 
 5.8.1 แปลงปลูกขาว  70  ไร 
  - ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการปลูกขาวผลิตเมล็ดพันธุหลัก จํานวน  67 ไร  
ประกอบดวย  5 พันธุ 
   แปลงปลูกขาวพระราชทาน ขาวเจาหอมสพุรรณบุรี  5 ไร 
   แปลงนาพันธุหลักปทุมธาน ี1    จํานวน  23  ไร 
   แปลงนาพันธุหลักชัยนาท  1     จํานวน  14  ไร 
   แปลงนาพันธุหลักสุพรรณบุร ี1  จํานวน  10  ไร 
   แปลงนาพันธุหลักสุพรรณบุรี 3  จํานวน  15  ไร 
  - ดําเนินการปลูกขาวเมล็ดพันธุในฤดูกาลแรก  (ก.พ. – พ.ค. 2550)  ไดสงไปทําความ
สะอาดคัดแยกเมล็ดพันธุที่ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยาไดผลผลิตรวม  22,770  กิโลกรัม 
  - การดําเนินการปลูกขาวในฤดูกาลปลูกที่ 2   (ก.ค. – พ.ย. 2550)  พ้ืนที่  58  ไร แปลง
ผลิตเมล็ดขาวพันธุหลัก ไดเก็บเกี่ยวขาวเจาหอมสุพรรณบุรี  และพันธุสุโขทัย ไดผลผลิตรวม  28,412  
กิโลกรัม 
  - การดําเนินการปลูกขาวในฤดูกาลปลูกที่ 3  (23 พ.ย. 2550 - 3 เม.ย. 2551)   
   ปลูกโดยวิธีหวานน้ําตมและปกดํา ขาว 4 พันธุ เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ไดผลผลิจํานวน
30,040 กโิลกรัม 
  - การดําเนินการปลูกขาวในฤดูกาลปลูกที่ 4  (ปลายเดือนเมษายน 2551-  ปจจุบัน)   
   ปลูกโดยวิธีหวานน้ําตมและไมใชสารเคมีจํากัดวัชพืช  จํานวน  54  ไร  ไดเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จแลว และไดดําเนินการทําความสะอาดคัดแยกเมล็ดพันธุและบรรจุภัณฑเสร็จเรียบรอยแลว  
อยูในกระบวนการทดสอบความงอกและใหพนระยะพักตัว เพ่ือรอการจําหนาย 
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 5.8.2 การทดสอบและแสดงพันธุขาวพันธุดี  และการคัดเลือกพันธุขาว  พ้ืนที่  8  ไร  ไดเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแลว โดยใชพันธุขาว ปทุมธานี 1 ไดผลผลิต 565 ก.ก./ไร กข.31 (ปทุมธานี 80) ไดผลผลิต 595 
ก.ก./ไร และสายพันธุขาว spr 99007-22-2-1-2 ไดผลผลิต 50 ก.ก./ไร  
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยวิจัยขาวพระนครศรีอยุธยา  สํานักวิจัยและพัฒนาขาว  กรมการขาว 

5.9 ปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
 แปลงปลูกหมอนเลี้ยงไหม พ้ืนที่ 15 ไร 
 -  ปลูกหมอนผลสดพันธุเชียงใหม  พ้ืนที่ 2 ไร  
 -  ปลูกหมอนพันธุบุรีรัมย  60  พ้ืนที่  11  ไร   
 -  ปลูกกระทอนพันธุสีชมพู  พ้ืนที่  2  ไร 
 -  ดําเนินการติดตั้งระบบน้ําเต็มพ้ืนที่  15  ไร 
 -  ดําเนินการเปลี่ยนยอดพันธุหมอนบุรีรัมย  60  ใหเปนหมอนพันธุเชียงใหม เพ่ือนําผลสดมาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตาง ๆ  
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง (กาญจนบุรี) 

5.10 งานปศุสัตว 
 แปลงเลี้ยงสัตว  134  ไร 

  1) โรงเรือนสุกร 3 โรง 
   - โรงเรือนสุกรแมพันธุ 1 โรง ขนาด 8 x 32 เมตร 
   - โรงเรือนสุกรอนุบาล 1 โรง ขนาด 8 x 32 เมตร 
   - โรงเรือนสุกรขุน 1 โรง ขนาด 8 x 32 เมตร 
   - เลี้ยงสุกรแมพันธุ 10 ตัว พอพันธุ 4  ตัว  สุกรรุน  42 ตัว  สุกรเล็ก - ตัว สุกรพอแม 
พันธุทดแทน -  ตัว  รวม 56  ตัว 
  2) โรงเรือนแพะนม 
   - กอสรางโรงเรือนแพะนม  ขนาด 8 x 32  เมตร   จํานวน  4  โรง 
    - เลี้ยงแพะนม  ประกอบดวย  พอพันธุ 6 ตัว แมพันธุ 81 ตัว  แพะรุน 70 ตัว  
แพะเล็ก 31  ตัว รวม  188  ตัว  ใหปริมาณน้ํานม 650 กิโลกรัม/สัปดาห  บรรจุขวดขนาด 150 ซีซี  จําหนาย
สัปดาหละ 550  ขวด  สงจําหนายรานศิลปาชีพฯ ตลาด อตก. รานผลิตภัณฑกรมปศุสัตว โครงการฟารม
ตัวอยางฯ หนองระหารจีน  และจําหนายในทองถิ่น 
  3) แปลงพืชอาหารสัตว  115  ไร 
        - แปลงหญากนินีสีมวง  30  ไร  ,  แปลงหญาแพงโกลา  30  ไร , แปลงหญาขน  25  ไร,  
แปลงหญาเนเปย  30  ไร 
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  4) บอพลังงานไบโอแกส 
   - บอพลังงานไบโอแกส 1 บอ เปนแบบ Fix Dome ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร นําพลงังานน
มาใชในการกกลูกสุกรและอบเชื้อเห็ด 
  5) โรงเรือนเก็บอาหารสัตว 
    - กอสรางโรงเก็บอาหารสัตว  1  โรง  ขนาด 8 x 16  เมตร 
  6) โรงแปรรูปนมพาสเจอรไรส  โรงเรือนพักแพะและโรงรีดนมแพะ 
   - ไดรับสนับสนุนงบประมาณ  ป  2551  จากกรมปศุสัตว  จํานวนทั้ งสิ้น  
3,993,080  บาท  แยกเปน 
 -  โรงแปรรูปนมพาสเจอรไรส  1  โรง  เปนเงิน  2,080,653.55  บาท  ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง  งวดที่  1  ซึ่งสัญญาจางสิ้นสุด วันที่  27  เมษายน  2552 
 -  โรงเรือนพักแพะ  1  โรง  เปนเงิน  711,775.88  บาท  ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง  
งวดที่  1  ซึ่งสัญญาจางสิ้นสุด วันที่  27  เมษายน  2552 
 -  โรงรีดนมแพะ  1  โรง  เปนเงิน  1,200,570.57  บาท  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสราง  
งวดที่  1  ซึ่งสัญญาจางสิ้นสุด วันที่  27  เมษายน  2552 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง  กรมปศุสัตว 

5.11 งานประมง 
 อาคารสํานักงานดานประมง 
  เปนที่ทําการประมง และเปนที่ทําการโครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ โดยใช
ประโยชนรวมกัน ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
 อาคารแปรรูปสัตวน้ํา 
  อาคารสํานักงานดานประมง  ไดดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค ซึ่งเปนที่เก็บพัสดุ
และวางแผนจะใชพ้ืนที่บางสวน สําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรดวย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง  กรมประมง 
 ฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 

  -  มีบอดินเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวน 6 บอ ๆ ละ 1 ไร 
  -  ขุดบอเก็บกักน้ํา 1 บอ ขนาด 4 ไร     
  -  ปลอยพันธุปลานิลจิตรลดาลงเลี้ยง จํานวน 6 บอๆ ละ 5,000 ตัว   
  -  ไดปลอยพันธุปลาเลี้ยงเพิ่มเติม  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 จํานวน 2 บอ 
  -  เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2551 จํานวน 5 บอ โดยปลอยปลาบอละ  5,000 ตัว 
  -  จับปลาจําหนายแลว 1 บอ ไดผลผลิต 427 กิโลกรัม เปนเงิน 16,089 บาท 
  -  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ตีอวนจับปลานิลบอที่ 2 จําหนายได 172.12 กิโลกรัม 
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 ฟารมเพาะเลี้ยงกุงกามกรามปลอดเชื้อในบอดิน 
  -  ขุดบอเลี้ยง ขนาด 2 ไร จํานวน 3 บอ  
  -  ขุดบอพักน้ํา ขนาด 4 ไร จํานวน 1 บอ 
  -  ขุดบอทิ้งน้าํ ขนาด 4 ไร จํานวน 1 บอ  
  -  ปลอยพันธุกุงกามกรามลงเลี้ยง จํานวน 2 บอ ๆ ละ 32,000 ตัว ขนาดบอ 2 ไร/บอ  
  -  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ปลอยพันธุกุงกามกราม จํานวน 1 บอ จํานวน 15,000 ตัว อายุ
กุง 3 เดือน 
 การเลี้ยงปลาในนาขาว   
  ไดปลอยปลานิลจํานวน 12,000 ตัว ปลาสลิดจํานวน 12,000 ตัว ปลาดุกบ๊ิกอุย จํานวน 
16,000 ตัว  เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 จับปลา  จํานวน 6 รอง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร ไดผลผลิต
รวม 374.4 ก.ก. ปลาสลิด 6 ก.ก. ปลานิล 116.7 ก.ก. ปลาตะเพียน 218.3 ก.ก.  ปลาชอน 28.4 ก.ก. 
และปลากด 5 ก.ก. 
  นอกจากกิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรมแลว สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง ยังไดดําเนินการ 
ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําหนาศาลาทรงงาน (สระน้ําพัฒนาที่ดิน)  ดังนี้ 

-  ปลาตะเพียนขาว ขนาดใหญ จํานวน 100 ตัว 
-  ปลาตะเพียนทอง ขนาดใหญ  จํานวน 100 ตัว 
-  ปลาเทโพ ขนาดใหญ จํานวน 63 ตัว 
-  ปลาแรด ขนาด 1-2 ก.ก. จํานวน 14 ตัว 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด/สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
ประมง/สํานักงานประมงจังหวัดอางทอง/สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดอางทอง/สถานีประมงน้ําจืดจังหวัด
สระบุรี  กรมประมง 

5.12 งานพัฒนาแหลงนํ้า 
 กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา 

 1)  ขุดลอกคลอง (คลอง 2 ขวา – 1 ขวา ชัณสูตรและคลอง 1 ขวา ชัณสูตร) และถางปาในคูสงน้ํา 
จํานวน 6 สาย รวมความยาวประมาณ 17  กิโลเมตร 
 2)  ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวม 4 เครื่อง 
 3)  ขุดสระน้ําบริเวณวงเวียนไรออยขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เมตร จํานวน 1 แหง  
 4)  ขุดสระเก็บน้ําสํารอง ขนาด 2 ไร พรอมบันไดหินกอ  จํานวน 3 แหง   
 5)  กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณ จากกรมชลประทาน ป 2551 จํานวน 
5,300,000 บาท 
 6)  ปรับปรุงดาดคอนกรีต คลองสงน้ํา ยาว 3,500 เมตร พรอมอาคารประกอบ ไดรับสนับสนุน
งบประมาณ ป 2551 จํานวน 10,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานจังหวัดอางทอง  กรมชลประทาน 
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5.13 งานขุดเจาะบอบาดาลพรอมจัดทําระบบประปา 
 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมจัดทําระบบประปา 
  - ขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร(6 นิ้ว)ความลึกที่เจาะ 160 
เมตร ปริมาณน้ํา 25.51 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 3 แรงมา 
  - ติดตั้งถังประปาบาดาล ขนาดความจุ 20 ลูกบาศกเมตร ความสูง 20 เมตร จํานวน 1 ลูก 
  - วางทอซีเมนตยาว 1,100  กิโลเมตร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล ภาค 4 สุพรรณบุรี/ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  จังหวัดอางทอง  กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กิจกรรมปลูกตนไมในแปลงสวนปา  10.2  ไร 
  - เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ  2550  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จทรง
ปลูกตนยางนา ตะเคียนทอง และมะมวงปา   
  - ปลูกตนไมแบบสุมเพ่ือใหเสมือนปาธรรมชาติ ปลูกตนไม จํานวน 124 ชนิด รวม 2,980 ตน 
  - แปลงปลูกสวนปาโครงการ  ระยะที่  1  โดยจัดทําโครงการ “วันรักตนไมประจําปของชาติ  
จังหวัดอางทอง” (21  ตุลาคม  2550 ) ขึ้น เนื่องจากเปนวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี  โดยปลูกตนไม จํานวน  300  ตน   
  - พ้ืนที่ปลูกปาในพื้นที่โครงการ  ระยะที่  2  พ้ืนที่  13 ไร เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2550 ไดมี
การจัดงานเพื่อปลูกตนไม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา สิงหาคม  2550  โดยมีองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัตน) เปนประธานในพิธี ตนไม
ที่ปลูกไดแก มะคาโมง ประดู คูน ตะเคียนทอง ตะแบก มะพลับ เสลา เพกา พยุง ยางนา จํานวน 3,000  
ตน  
  - ปลูกปาในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2551  ไดมีการจัดงานปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา  12  
สิงหาคม  2551  กองทัพภาคที่ 1 โดยมณฑลทหารบกที่ 13  รวมกับองคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง  และ
ประชาชนชาวจังหวัดอางทอง   
 ปจจุบันไดทําการไถกลบเพื่อปรับพ้ืนที่ดําเนินการปลูกพืชผักการเกษตร ตอไป 
  - อบรมเยาวชนรักษปา  จํานวน  25  คน  โดยสถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดอางทอง  ซึ่ง
ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมปาไม  ป  2551  จํานวน  25,000   บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดอางทอง  กรมปาไม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.14 งานตดิตั้งระบบไฟฟา 
 การติดตั้งระบบไฟฟา ครั้งที่  1 
  ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค สนับสนุน
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งบประมาณ  จํานวน 4,600,783.86 บาท  
 การติดตั้งระบบไฟฟา ครั้งที่ 2  (สวนที่เพ่ิมเติม) 

  ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค สนับสนุน
งบประมาณ จํานวน 3,327,621.89 บาท รวมงบประมาณในการดําเนินการ 2 ครั้ง เปนเงิน 7,928,405.75  
บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง 

5.15 งานปรับปรุงถนน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน/ปรับปรุงถนน 

  -  ปรับปรุงถนนภายในโครงการเสริมหินคลุกพรอมเกลี่ยบดอัด  ขนาดถนนกวางประมาณ 
4.50 กิโลเมตร ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร (ป 2550 งบประมาณกรมทางหลวง 900,000 บาท) 
  -  ปรับปรุงพัฒนาเสนทางคมนาคม ภายในบริเวณโครงการ ทั้งหมด ระยะทาง 7.258  กิโลเมตร 
  -  โครงการสรางถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บานสีบัวทอง-บานหนองปรือ ตําบลสีบัว
ทองอําเภอแสวงหา ระยะทาง 3.40 กิโลเมตร (งบประมาณ ป 2552 จํานวน 10,000,000 บาท) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอางทอง  กระทรวงคมนาคมและองคการบริหาร
สวนจังหวัดอางทอง 

5.16 งานปรับปรุงปายบอกเสนทางเขาโครงการ 
 ปรับปรุงภูมิทัศน 

 - ทําปายหลักกิโลเมตร/ราวสะพาน  จัดทําปายชื่อโครงการ  จัดทําปายบอกทางเพิ่มเติม พรอม
ระยะทาง (กิโลเมตร)  และตัดแตงกิ่งไม/ปลูกดอกไม ตามแนวถนน  โดยกรมทางหลวง  สนับสนุน
งบประมาณ  180,000  บาท 
 - จัดทําพรอมติดตั้งปายแนะนําเสนทางชั่วคราว  ในเสนทางเสด็จฯ  โดยกรมทางหลวง  สนับสนุน
งบประมาณ  23,400  บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานบํารุงทางอางทอง - อยุธยา  กระทรวงคมนาคม 

5.17 งานจดัทําบัญชีรับ-จาย 
 กิจกรรมการอบรมการจัดทําบัญชีรับ - จาย ในครัวเรือนใหแกแรงงานในฟารมตัวอยาง ตาม

พระราชดําริ 
  - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง ไดจัดอบรมใหความรูในเรื่องการจัดทําบัญชีรับ-จายใน
ครัวเรือนใหแกแรงงานในฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ  หลักสูตร “รูและเขาใจและฝกปฏิบัติการลงบัญชี
รายบุคคล”  รวมทั้งสิ้น  5 รุน  (รุนละ 1 วัน)  รุนละ 50 คน  โดยมีผูเขารับการอบรมรวมทั้งสิ้น  258  คน 
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  ปจจุบันไดดําเนินการสอนแนะจัดทําบัญชี จํานวน 102 รายและติดตามการจัดทําบัญชี 
จํานวน 3 ราย ตามโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชี ผลงานสะสมแลว 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

5.18 งานอุตสาหกรรม 
กิจกรรมฝกอบรมใหความรู 

  - ฝกอบรมโครงการ “ นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
ภายหลังน้ําลด ” (ฝกอบรมหลักสูตร : การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว พืชผัก ผลไม และกลยุทธทางการ
สรางผลิตภัณฑและตลาด)โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานคลินิกเทคโนโลยีสถาบันพัฒนา
อาชีพวังรี วังรีรีสอรท เมื่อวันที่ 18 - 23 มีนาคม 2550 ณ สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี วังรีรีสอรท จังหวัด
นครนายก โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทองประสานงานและนําผูเขาอบรม จํานวน 17 คน
(สมาชิกโครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ สีบัวทอง 6 คน และ หนองระหารจีน จํานวน 11 คน ) 
จากเปาหมายผูอบรมทั้งหมด 61 คน  
  - ฝกอบรมโครงการ “ เต ิมความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื ่อเพิ ่มม ูลคา
ผลิตภัณฑหัตถกรรม ” โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานคลินิกเทคโนโลยีสถาบันพัฒนา
อาชีพวังรี  วังรีรีสอรท   เมื่อวันที่ 3-8 มิถุนายน 2550  ณ  สถาบันพัฒนาอาชีพวังรีรีสอรท   จังหวัด
นครนายก โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ประสานงานและนํา  ผูเขาอบรม จํานวน  11 คน 
(สมาชิกโครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง จํานวน 3 คน และเปนสมาชิกโครงการฟารม
ตัวอยาง หนองระหารจีน จํานวน 8 คน) จากเปาหมายผูอบรมทั้งหมด 95 คน 
  - ฝกอบรม “ การทําแผนธุรกิจ ” และ “ การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ําออย ” ในวันที่ 6-10 
สิงหาคม 2550 ณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงหบุรี และกลุมน้ําออยบัวสีทอง อําเภออินทรบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี  ประสานงานและนําสมาชิกของโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จํานวน 3  
คน   เขารับการอบรมจากเปาหมายผูเขาอบรมทั้งหมด  55  คน 
  - ฝกอบรม “ จักสานไมไผ เพื่อสรางบรรจุภัณฑสงเสริมการตลาด ” ในวันที่ 21-23 
สิงหาคม 2550  ณ อาคารอเนกประสงค  ภายโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัว
ทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง มีผูเขารับการอบรม จํานวน 31 ราย เปนสมาชิกโครงการฟารม
ตัวอยาง ตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง จํานวน 27 ราย 
  - ฝกอบรม “ การฟอกขาวและการปองกันเชื้อราผักตบชวา ” ในวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2550 
ณ กลุมอาชีพจักสานผักตบชวาโพธิ์รังนก หมู 1 ตําบลโพธิ์รังนก อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง (นาง
เตือนใจ แอลโทเซล เปนประธานกลุม) ประสานงานและนําสมาชิกของโครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ 
ตําบลสีบัวทอง จํานวน 1 คน  เขารับการอบรม  จากเปาหมาย ผูเขาอบรมทั้งหมด 30 คน 
  - ฝกอบรม “ การรอยลูกปด ” เมื่อวันที่  1 - 3  กันยายน  2550  ณ  ศูนยกระจายและรวบรวม
ผลิตภัณฑชุมชน  อาคารศูนย  (JBIC)  หมู 8   ตําบลบางเจาฉา  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง  
ประสานงานและนําสมาชิกโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง 4 คน เขารับการอบรม
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  - ฝกอบรม “ การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ําออย ” เมื่อวันที่  5 - 7  สิงหาคม  2551  ณ  
โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  โดยนํา
เกษตรกรผูปลูกออยในโครงการและพื้นที่ตําบลสีบัวทอง  28  ราย  เขารับการอบรม  ทั้งนี้ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  35,000  บาท  (จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  จํานวน  32,000  บาท  
และของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง  3,000  บาท)  และไดดําเนินการโครงการพัฒนาฉลาก
ผลิตภัณฑน้ําออย  2  ผลิตภัณฑ  ไดแก  ผลิตภัณฑน้ําออยสมุนไพร  และเยลลี่น้ําออย  ซึ่งจะจัดทํา
ฉลากผลิตภัณฑ ๆ ละ 4,500 ชิ้น เพ่ือมอบแกเกษตรกรสมาชิก  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  
29,000  บาท  (จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  จํานวน  27,000  บาท  และของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง  2,000  บาท)   
  - ฝกอบรม  “สิ่ งประ ดิษฐจากใบออย” เมื่ อ วันที่   15 – 18  สิ งหาคม   2551  
ณ  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  โดยนํา
เกษตรกรผูปลูกออยในโครงการ 30 ราย  เขารับการอบรม  ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  40,000  
บาท  (จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  จํานวน  38,000  บาท  และของสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอางทอง 2,000 บาท) 

  - ฝกอบรม “ แปรรูปผลิตภัณฑจากน้ําออย ลูกหมอน และนมแพะ ” เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ 
จากน้ําออย ลูกหมอนและน้ํานมแพะใหหลากหลาย เพ่ือมูลคาผลิตภัณฑในโครงการฟารมตัวอยาง ตาม
พระราชดําริ และสรางกระบวนการเรียนรูในการผลิตและการถนอมอาหารผลิตภัณฑจากน้ําออย ลูกหมอน
และนมแพะ นําความรูนั้นมาประกอบอาชีพเปนการสรางรายไดใหราษฎรในโครงการ เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2552 – 1 กุมภาพันธ  ณ  อาคารกลางศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรโครงการฟารม
ตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  โดยนําเกษตรกรผูปลูกออยใน
โครงการ 30 ราย  และราษฎรในพื้นที่ตําบลสีบัวทอง เขารับการอบรม  ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ  33,000  บาท  (จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8  จํานวน  30,000  บาท  และของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 3,000 บาท) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด
อางทอง  กระทรวงอุตสาหกรรม 

5.19 ปลูกออย 
 - แปลงสาธิตการปลูกออย ดําเนินการปลูกออยพันธุตางๆ ดังนี้ 
    1) พันธุเมอริเชียส (Mauritius) จํานวน 2 ไร 
    2) พันธุเค  95-84 (K 95-84) จํานวน 4 ไร 
    3) พันธุแอลเค 95-127 (LK 95-127) จํานวน 12 ไร (ใชคั้นเปนน้ําออยสดในการ
บริโภค) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด
อางทอง  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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5.20 งานตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง และการทําแผนพับประชาสัมพันธโครงการ 
  ฝกอบรม “เทคนิคการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง (ยาฆาแมลง) ดวย ชุดน้ํายา  จีที” เมื่อ
วันที่  19  กันยายน  2551  ณ หางจีทีการคา จังหวัดนนทบุรี  โดยประสานงานและนําเจาหนาที่
โครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง  เขารับการอบรม  และเมื่อวันที่  30  กันยายน  
2551  ไดฝกอบรม  “เทคนิคการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง (ยาฆาแมลง) ดวยชุดน้ํายา  จีที”  ใหกับ
ผูแทนตลาดในเขตจังหวัดอางทอง  ณ  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง พรอมนี้เกษตรและ
สหกรณจังหวัดอางทอง ไดมอบ ชุดน้ํายา จีที  ใหกับเจาหนาที่โครงการฟารมตัวอยางฯ  หนองระหารจีน  
และผูแทนตลาดในเขตจังหวัดอางทอง 
  - จัดทําแผนพับ (ภาพสีและขาวดํา) โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง 
จํานวน 200  ฉบับ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 
  - จัดทําแผนพับ (ภาพสี) โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง จํานวน 
1,500  ฉบับ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ  
  - จัดทํารูปเลมสรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน  โครงการฟารมตัวอยาง ตาม
พระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง   
  - จัดทําแผนปายแบบมวนเก็บ จํานวน 3 ปาย และจัดนิทรรศการ 2 ครั้ง (10 และ 12 
กรกฎาคม 2551) เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธแหลงผลิต/แหลงจําหนาย  สินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย ภายใตสัญญาลักษณ Q กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

5.21 สรางอนุสาวรียวีรชนคนแสวงหา ในฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ 
 การสรางอนุสาวรียวีรชนคนแสวงหา ตําบลสีบัวทอง  

  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอางทอง ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดสรางอนุสาวรียวีรชนที่
พลีชีพปกปองผืนแผนดิน สรางวีรกรรม ในคราวทําศึกสูรบกับพมา ณ คายบางระจัน (ตอนปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยา) ซึ่งเปนชาวบานสีบัวทอง 4 ทาน คือ นายโชติ นายแทน นายอิน และนายเมือง โดยสถานที่ตั้งใหอยูใน
ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง  ซึ่งขณะนี้สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอางทอง  ไดมีการประสานงาน พรอมทั้งนํารายละเอียดเสนอรองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (นายสด แดงเอียด) เปนเบ้ืองตนแลว  
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอางทอง  กระทรวงวัฒนธรรม 

5.22 งานสาธารณสุข 
 การเฝาระวังและเสริมสรางความเขมแข็ง 

 - การตรวจรางกายทั่วไป  ไดแก ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  ตรวจคัดกรองโรคที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จํานวน 314 คน เปนชาย 135 คน หญิง 179 คน พบน้ําตาล
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ในเลือดสูงกวาปกติ 45 คน  ซึ่งเปนผูปวยเกาที่รับการรักษาที่สถานีอนามัยตําบลสีบัวทอง ขณะนี้ยังรับยา
ตอเนื่อง รายที่ไมมาตามนัด เจาหนาที่จะติดตามถึงบาน  

- การตรวจหาสารเสพติด ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในคนงาน จํานวน  84  คน  พบมีสารเสพติด 
2 คน โรงพยาบาลแสวงหาใหการบําบัดผูตรวจพบสารเสพติดดวยวิธี Matrix Program  ตามโครงการ TO 
BE NUMBER ONE รณรงคเลิกยาเสพติดเพื่อถวายเปนพระราชกุศล ในวโรกาส   5 ธันวาคม มหามงคล
เฉลิมพระชนม 80 พรรษา องคราชัน จังหวัดอางทอง เริ่มดําเนินการตั้งแตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550  
  การใหบริการรักษาพยาบาล ในพื้นที่  (ตรวจสุขภาพคนงาน) 
 - โรงพยาบาลแสวงหาจัดหนวยบริการออกตรวจ  เดือนละ 1 ครั้ง 
 - โรงพยาบาลแสวงหา สนับสนุนเวชภัณฑ  การดูแลใหความรูแกผูปฏิบัติงานภายในศูนย  รวมถึง
การควบคุมปองกันโรคอันอาจจะเกิดขึ้น   
 - สถานีอนามัยตําบลสีบัวทอง จัดชุดปฐมพยาบาล รวมทั้งเวชภัณฑ  ประจําไวที่สถานีออย  พรอมจัด
รถรับ-สงผูปวยในกรณีอุบัติเหตุ  และเหตุฉุกเฉิน 
 - คนงานไดรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน  400  คน 
  การปองกันควบคุมโรค  
 - สถานีอนามยัตําบลสีบัวทอง  กาํจัดยุงพาหะนําโรคดวยการพนหมอกควันเดือนละ 1 ครั้ง 
 - จัดทําโครงการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  เพ่ือดูแลคนงานในเรื่องโรค
จากการเกษตร  โรคจากการทําเซรามิค  และผลกระทบอื่นจากสิ่งแวดลอม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง รวมกับโรงพยาบาลแสวงหาและสถานีอนามัย 
ตําบลสีบัวทอง   

5.23 งานประชาสัมพันธโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ 
 - ประชาสัมพันธโครงการ  ผานสื่อตางๆ  ไดแก  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  (NBT)  
สถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดอางทอง หนังสือพิมพสวนกลางและทองถิ่น 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอางทอง 
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สวนที่ 6 
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 

6.1 วัตถุประสงคของการจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 การจัดทําระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศและขอสนเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งประกอบดวย แผนท่ีดิน แผนที่ขอมูลพ้ืนฐาน และขอสนเทศ
อ่ืนๆ ของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และจัดทําแผนที่ รายงานรูปเลม พรอมทั้งแผน
ซีดีฐานขอมูลของโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในที่เดียวกันโดยใชระบบภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆเหลานี้ไดงายและสะดวกตอการคนหา และไดมีการจัดเก็บ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ พรอมทั้งพจนานุกรมขอมูลอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและ
โครงสรางของขอมูล บันทึกลงในแผนซีดีเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไวใชในการดําเนินงานตอไป 

6.2 รายการขอมูลในระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
 มีโครงสรางการจัดเก็บขอมูลแบบระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System ) มีลักษณะ 
เฉพาะคือเปนการจัดเก็บขอมูลแผนที่ไวในระบบคอมพิวเตอร ที่มีขอมูลทางดานกราฟฟก ขอมูลทางดาน
ภูมิประเทศ ภาพถายทางอากาศ ตําแหนง ทิศทาง ระยะทางบนพ้ืนโลก และขอมูลเชิงบรรยาย เขามา
เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ที่
สามารถเชื่อมโยงกันและนํามาประมวลผลรวมกันได และรวมถึงขอมูลเชิงภาพ (photo) ที่มีความสัมพันธ
กับขอมูลเชิงพ้ืนที่หรือขอมูลเชิงบรรยาย 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) 
แผนท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 แผนที่การชลประทาน แผนที่ธรณีวิทยาและ
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน ขอมูลเหลานี้มีประโยชนตอการนําไปใชในการวางแผนการใชที่ดินในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนอยางดี ประกอบดวย 
 



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                  ฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง 6-2 

Folder name : BASEDATA2552 
ความหมาย    :ไฟลขอมูลพ้ืนฐาน ป 2552 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 bnd_สีบัวทอง ขอบเขตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง

2 loc_สีบัวทอง ที่ตั้งสํานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

point จากการแปรภาพออรโธสี 

3 province_สีบัว
ทอง 

ขอบเขตจังหวัดของโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

4 amphoe_สีบัว
ทอง 

ขอบเขตอําเภอของโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

5 tambon_สีบัว
ทอง 

ขอบเขตตําบลของโครงการ polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

6 village_อท หมูบานและสถานที่สําคัญ
จังหวัดอางทอง 

point สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

7 road_อท ถนน จังหวัดอางทอง line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 stream_อท ทางน้ํา จังหวัดอางทอง line สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

9 province_อท ขอบเขตการปกครอง จังหวัด
อางทอง 

polygon สํานักสํารวจดินและวางแผนการ
ใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : L7018 
ความหมาย    :แผนที่พ้ืนฐาน ลําดับชุด L7018 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 L7018_สีบัวทอง ดัชนีไฟลแผนท่ีพ้ืนฐาน
กรมแผนที่ทหาร ชุด 
L7018 

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 5038-4 ไฟลแผนที่พ้ืนฐานกรม
แผนที่ทหาร ชุด L7018 
ที่ยกมาเปนตัวอยาง 

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

 
Folder name : ORTHO 
ความหมาย    : ขอมูลภาพถายทางอากาศ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 ortho4k47_สีบัว
ทอง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธ
สี 1:4,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

2 503843032 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_สี
บัวทอง 

ดัชนีชื่อไฟลภาพออรโธ
สี 1:25,000  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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Folder name : DEM 
ความหมาย    : แบบจําลองความสูงเชิงเลข 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 dem_สีบัวทอง ดัชนีชื่อไฟลแบบจําลอง
ความสูง (DEM)  

polygon สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทํา
แผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

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_สีบัวทอง แผนที่ดินโครงการ polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 
2 SOILPROFILE ขอมูลภาพหนาตัดดิน doc สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 

(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน  
 

Folder name : GEOLOGY 
ความหมาย    : แผนที่ธรณีวิทยา 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 geo250k_สีบัว
ทอง 

แผนที่ธรณีวิทยา 
มาตราสวน 1:250,000 

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

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 lu2551_สีบัวทอง แผนที่สภาพการใชที่ดิน
ป พ.ศ. 2551  

polygon สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช

 
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 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 
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Folder name : RDPZone 
ความหมาย    : ผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ท่ี ช่ือไฟล ความหมาย ชนิดของ

ขอมูล 
ท่ีมาของขอมูล 

1 lut_สีบัวทอง ผังการใชประโยชนที่ดิน
ของโครงการ 
(Land Utilization 
Type) 

polygon สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 

- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 2 building อาคารสํานักงานใน
โครงการ 

xls 
- สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 

- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 3 soilcons การจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ํา 

xls 
- สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 4 farmwater ระบบกระจายน้ําใน

แปลงปลูกพืช 
xls 

- สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 
(สสว.) กรมพัฒนาที่ดิน 
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง 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 
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6.3 โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2552 
 มีทั้งหมด 12 โครงการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ท่ี ช่ือโครงการ รหัสโครงการ จังหวัด
1 โครงการเข่ือนขุนดานปราการชล อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.01นย.01_ขุนดาน นครนายก
2 ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พร.52.01อท.01_สีบัวทอง อางทอง
3 โครงการเกษตรวิชญา พร.52.06ชม.01_เกษตรวิชญา เชียงใหม
4 โครงการพัฒนาการเกษตรลุมนํ้าแมลอบ พร.52.06ชม.02_แมลอบ เชียงใหม
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนอยู บานจอลือใต พร.52.06มฮ.01_จอลือใต แมฮองสอน
6 ศูนยบริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ พร.52.06มฮ.02_ปางตอง แมฮองสอน
7 ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย 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 โครงการจัดการพัฒนาท่ีดนิฯ ตามพระราชประสงค หนองพลับ-กลัดหลวง พร.52.10ปข.02_หนองพลับ ประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรี
12 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนัง อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ พร.52.11นศ.01_ปากพนัง นครศรีธรรมราช  

 



สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                  ฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง อ-1 

 

เอกสารอางอิง 
1. กรมพัฒนาที่ดิน 2541  ความรูเรื่องหญาแฝก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กรมพัฒนาที่ดิน 2550  ดวยพระบารมีฟนฟูปฐพีไทย  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
          ป  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3. สถานีพัฒนาท่ีดินอางทอง  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
          พระบรมราชินีนาถ  ตําบลสีบัวทอง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
4. กองบรรณาธิการ  2552 โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (ตอนที่ 2) 
          น.ส.พ.กสิกร  ปที่82  ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2552  หนา 11 
5 .  สํ านั กงาน เกษตรจั งห วัดอ า งทอง  2551  รายงานความก าวหน าผลการดํ า เนิ นงาน 
          โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ตําบล 
          สีบัวทอง  อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง 
 
 
 

   



 
สวนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน                  ฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง ค-1 

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 
   
   
   
   
 


