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โครงการศูนย์ศิลปาชีพ ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพฯ ในพ้ืนที่ประมาณ 
1,500 ไร่ ณ ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นแหล่งรวมของศิลปาชีพสาขาต่างๆ  
ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มีโรงฝึกงานศิลปาชีพแผนกต่างๆ อาคารแสดงผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านศิลปาชีพ มีพ้ืนที่ท า
การเกษตรรวม เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงปลาและปศุสัตว์ โดยคัดเลือกเกษตรกรจากภาคต่างๆ เข้าท าการเกษตร
เพ่ือเป็นตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการรูปแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการ  
เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมประชาชนให้มีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
พื้นที่ด าเนินการ 

ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 

1. ส่งเสริมราษฎรและนักเรียนศิลปาชีพในพ้ืนที่โครงการให้ท าการเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารโปรตีน  
เพ่ือบริโภคและมีรายได้เสริม  

2. ด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
วิธีการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

1. ฝึกอบรมเกษตรกรและนักเรียนศิลปาชีพให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ และมีการป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการและนักเรียนศิลปาชีพ ให้การสนับสนุน  

พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ระยะแรก วัคซีนเวชภัณฑ์ตามความจ าเป็น ให้เกษตรกรและนักเรียนผลิตอาหารโปรตีน
บริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2543 – 2561 
แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2543 – 2561  งบประมาณรวม 1,690,700 บาท 
งบประมาณปี 2561 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 56,400  บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์สระแก้วผลิตไก่ไข่สาว  100 ตัว  18,000  บาท  รวม  74,400  บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2543 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพ 
 - ฝึกอบรมเกษตรกร 
 - พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 

ราย 
ราย 
ราย 

296 
 20 
20 

- 
20 
20 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2. สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ ตัว 2,256 100 100 100 
3.    ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 40/400 - - - 

งบประมาณ บาท 1,513,500 56,400 46,400 74,400 

งบประมาณ กปร.   ปี 2543 เป็นเงิน 171,400 บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการลูกพระดาบส  จังหวัดสมุทรปราการ 

ความเป็นมา 

 โครงการลูกพระดาบสตั้งอยู่เลขที่  89  หมู่ที่   14  ต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นบนพ้ืนที่ประมาณ  328  ไร่  โดยส านักพระราชวังได้ขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งกรมการบิน
พาณิชย์ได้ส่งคืนกรมธนารักษ์ไปแล้วเพ่ือด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของมูลนิธิ
พระดาบส  ส านักพระราชวังและจังหวัดสมุทรปราการ  ส าหรับการด าเนินงานของโครงการฯ นั้น  ให้ยึด
แนวทางตามที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2544  ที่มีมติโครงการฯ มุ่งเน้น
การท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานในลักษณะพ่ึงพาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไป   

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนพระดาบสสมุทรปราการ  ส าหรับใช้ฝึกอบรมนักเรียนพระดาบส
หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและหลักสูตรอื่นๆ  ที่โรงเรียนพระดาบสจะเปิดสอนในอนาคตและยังใช้เป็นสถานที่
ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรของนักเรียน  นักศึกษา  เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ 
 2.  เพ่ือด าเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามารถสร้างรายได้สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนพระดาบส
สมุทรปราการและมูลนิธิพระดาบส 
 3.  เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการด้านการเกษตร การใช้พลังงานทดแทน  
และอ่ืนๆแก่นักเรียน  นักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง 
 4.  เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรด้วยการปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์และการ
ด าเนินงานในรูปแบบของเกษตรกรแก่เกษตรกรในพื้นที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2551 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2551 - 2561 งบประมาณรวม  1,734,200 บาท 

งบประมาณปี 2561  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 57,400 บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
กบินทร์บุรีผลิตไก่ไข่สาว 500 ตัว  90,000  บาท  รวม  147,400  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2551-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  สาธิตการเลี้ยงโค-กระบือ 
2.  สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ 
(รับพันธุ์ไก่ไข่จาก ศบส.กบินทร์บุรี) 

ตัว 
ตัว 

ปีละ 5-55 
2,800 

- 
500 

 

- 
500 

- 
500 

งบประมาณ บาท 1,242,000 197,400 147,400 147,400 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปเปิด 
ศาลบวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดิน หมู่ที่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน จ านวน 264 ไร่ เมื่อเสด็จฯ
ทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว ทรงมีพระราชด าริกับหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่แห่งนี้และ
จัดท าเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างเพ่ือสาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพ่ือเป็นแหล่ง 
ให้เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าชม ศึกษา ค้นคว้า นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก  
พระราชด าริ แห่งแรก มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

พระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริให้มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และ

พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้ คือ 
  1. พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ตัวอย่าง รวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่
สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ฟ้ืนฟูสภาพป่า การพัฒนาดิน วางแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่
เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและน าไปปฏิบัติตามได้  
  2. เพ่ือพัฒนาอาชีพและพ้ืนที่ท ากินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งการส่งเสริม
งานศิลปาชีพ หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง 
 3. พัฒนาพ้ืนที่รอบนอกศูนย์ฯบริเวณลุ่มน้ าโจน ให้มีความเจริญเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. พ้ืนที่ในศูนย์ศึกษาฯ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 1,227 ไร่ ผนวก

กับพ้ืนที่พระราชทานประมาณ 642 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการศึกษา วิจัย ทดสอบการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
2. พ้ืนที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณต าบลบ้านซ่อง และต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนม

สารคาม เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ 
3. หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าโจน จ านวน 56,000 ไร่ อยู่ใน 14 หมู่บ้าน 2 

ต าบล อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ 
1) บ้านแหลมตะกร้อ หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะขนุน 
2) บ้านชายเดือง  หมู่ที่ 7 ต าบลเกาะขนุน 
3) บ้านไร่ดอน หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะขนุน 
4) บ้านดอนข้ีเหล็ก หมู่ที่ 13 ต าบลเกาะขนุน 
5) บ้านม่วงโพรง, บ้านช าขวาง, บ้านหนองล้างหน้า, บ้านบึงตาจัน, บ้านห้วยลึก 

หมู่ที่ 1 ต าบลเขาหินซ้อน 
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6) บ้านเขาหินซ้อน, บ้านเขาวง, บ้านหนองนกเอ้ียง, บ้านไทรทอง หมู่ที่ 2 ต าบลเขาหินซ้อน 
7) บ้านเขาจันทร์, บ้านสุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลเขาหินซ้อน 
8) บ้านปรือวาย หมู่ที่ 4 ต าบลเขาหินซ้อน 
9) บ้านล ามหาชัย หมู่ที่ 7 ต าบลเขาหินซ้อน 
10) บ้านหนองผักบุ้ง, บ้านยายแจ่ม หมู่ที่ 8 ต าบลเขาหินซ้อน 
11) บ้านโพธิ์ศรี, บ้านห้วยน้ าโจน, บ้านเขาหินซ้อน หมู่ที่ 10 ต าบลเขาหินซ้อน 
12) บ้านส าโรงใต้, บ้านหนองปูน, บ้านเกาะนครนายก หมู่ที่ 11 ต าบลเขาหินซ้อน 
13) บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 12 ต าบลเขาหินซ้อน 
14) บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 13 ต าบลเขาหินซ้อน 

4. ศูนย์สาขา 2 แห่ง คือ 
1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เนื้อที่ประมาณ 23,157 ไร่ 
2) โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 145 ไร่ 
 

การด าเนินงาน 

ศึกษาเน้นเรื่อง การพัฒนาด้านการเกษตรที่สมบูรณ์แบบ ทั้งการพัฒนาดิน ฟ้ืนฟูสภาพป่า 
การพัฒนาแหล่งน้ า ใช้หลักวิชาการเกษตร วางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
 

การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

1. ศึกษาวิจัยเรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และศึกษาผลตอบแทนที่เกษตรกร
ได้รับจากการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 

2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ดเทศ และการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือเป็นที่ศึกษาดู
งานแก่เกษตรกร 

3. ฝึกอบรมเกษตรกรในบริเวณรอบศูนย์ ให้มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธี 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ สุกร และสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
5. ป้องกันก าจัดโรคระบาด และถ่ายพยาธิสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2522 - ต่อเนื่อง 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 - 2561 งบประมาณ 21,897,588 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. งานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เรื่อง 18 - 2 1 
2. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์      

- โคเนื้อ ตัว ปีละ 15 – 20 - - - 
- สุกร/ผลิตลูกสุกร ตัว/ตัว 6/60 - - - 
- กวาง ตัว ปีละ 5 – 10 ตัว 10 10 10 
- แพะ ตัว 5 - 10 10 
- นกกระจอกเทศ ตัว ปีละ 10 - 15 15 10 10 
- ไก่ไข ่(จาก ศบส.กบินทร์บุรี) ตัว ปีละ 200-500 100 - - 
- ไก่ ตัว ปีละ 60 - 150 60 150 150 
- ผลิตลูกไก่ ตัว 34,650 1,250 2,000 2,000 
- เป็ด ตัว ปีละ 40 - 75 

ปี 51  95 ตัว 
60 150 150 

- ผลิตลูกแพะ ตัว - - 10 10 
- ผลิตลูกเป็ด ตัว 22,240 1,250 2,000 2,000 
- ปลูกพืชอาหารสตัว์เพ่ือสาธติ ไร่ ปีละ 20 - 50  - - 

3. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
   -ฝึกอบรมเกษตรกร 
   -ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 
   -ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คน 
ราย  
ราย 

1,705  
- 
- 

130 
- 
- 

250 
- 
- 

110 
20 
10 

  -ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ราย ปีละ 40 - 60 60 
  -ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน ร.ร. 14 - - - 
  -ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 1,413/26,660 100/2,000 200/2,000 100/1,000 
  -ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 96/230 - - - 
  -ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่โรงเรียน ร.ร./ตัว 14/1,000 - - - 
  -กองทุนอาหารสัตว์ 
  -การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์
  -พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 

  -จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 

แห่ง 
แห่ง 
ราย 
แห่ง 

56 
- 

20 
1 

1 
- 

20 
1 

2 
1 
20 
1 

2 
1 
10 
- 

งบประมาณ บาท 18,704,538 1,832,850 736,900 622,300 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ   1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา     2. ส านักปศุสัตว์เขต 2 
      3. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปศุสัตว์ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 

ความเป็นมา 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีพระบรม  

ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 ได้พระราชทาน 
พระราชด าริแก่ นายบุญนาค สายสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สรุปได้ว่า ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม
จัดท าโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี 
โดยพระราชทานเงินที่ราษฎรได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนเริ่มด าเนินการ และต่อมาได้
พระราชทานพระราชด าร ิเพิ ่มเติม สรุปได้ว ่า ให้พิจารณาจัดหาพื้นที ่ป ่าสงวนเสื ่อมโทรมหรือพื ้นที่
สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้
เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล จังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม และก าหนดพ้ืนที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้ง 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. พ้ืนที่ศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางได้แก่ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบล

คลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
2. หมู่บ้านรอบศูนย์ ประกอบด้วยหมู่บ้านในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 15 

หมู่บ้าน คือ 
1) บ้านเนินประดู ่  หมู่ที่ 3 ต าบลคลองขุด 
2) บ้านหมูดุด   หมู่ที่ 4  ต าบลคลองขุด 
3) บ้านจ้าวหลาว  หมู่ที่ 5  ต าบลคลองขุด 
4) บ้านจ้าวหลาว (หัวแหลม)หมู่ที่ 6  ต าบลคลองขุด 
5) บ้านคุ้งกระเบน  หมู่ที่ 7  ต าบลคลองขุด 
6) บ้านคลองขุด (บน) หมู่ที่ 9  ต าบลคลองขุด 
7) บ้านคลองขุด   หมู่ที่ 10  ต าบลคลองขุด 
8) บ้านหนองหงส์  หมู่ที่ 1  ต าบลสนามชัย 
9) บ้านหนองโพรง  หมู่ที่ 2  ต าบลสนามชัย 
10) บ้านคลองบอน  หมู่ที่ 3  ต าบลสนามชัย 
11) บ้านปากตะโปน  หมู่ที่ 4  ต าบลสนามชัย 
12) บ้านสนามชัย   หมู่ที่ 5  ต าบลสนามชัย 
13) บ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 6  ต าบลสนามชัย 
14) บ้านท่าแคลง   หมู่ที่ 7  ต าบลสนามชัย 
15) บ้านนาชา   หมู่ที่ 3 ต าบลกะแจะ 

และยังไม่มีโครงการใดจัดเป็นศูนย์สาขา ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ด าเนินการให้บรรลุผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นแถบชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน 

2. ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ของราษฎรในพ้ืนที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 
และชุมชนโดยรอบ โดย 

- พัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

- พัฒนาพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาปศุสัตว์ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

- พัฒนาองค์กรชุมชน 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และรักษาดุลยภาพระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับ 

กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

1. แนะน าให้ความรู้ทางปศุสัตว์และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร เช่น 
- สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง เป็ดเทศ ไก่ไข่ 
- สัตว์เล็ก ได้แก่ สุกร แพะ กวาง 
- โค-กระบือ ให้ยืมเพ่ือการผลิตตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร  

ตามพระราชด าริ 
2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น เป็ด, ไก,่ นกกระทาสู่เกษตรกร 
3. ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5. พัฒนาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร โดย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ถ่ายพยาธิ ตอนและ

รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 
6. ศึกษาทดลองเก่ียวกับการปศุสัตว์ภายใต้สภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรในพื้นที่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2527 - ต่อเนื่อง 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 - 2561 งบประมาณรวม 15,584,846 บาท 

 

 

 

 
 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  42 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539–58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.งานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เรื่อง 11 - 1 1 

  2.งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์      
- ไก่พ้ืนเมือง ตัว ปีละ 22 - 100 60 75 75 
- ผลิตลูกไก่พ้ืนเมือง ตัว 5,825 500 750 750 
- เป็ด ตัว ปีละ 30 - 60 60 75 75 
- ผลิตลูกเป็ด ตัว 6,825 500 750 750 
- นกกระทา ตัว ปีละ 230 - 300 - - - 
- ผลิตลูกนก ตัว 140,000 - - - 
- ไก่ไข่(พันธุ์จาก ศบส.กบินทร์บุรี) ตัว 50 - 100 50 - - 
- แพะนม 
- ผลิตลูกแพะ 

ตัว 
ตัว 

ปีละ 5 - 10 
45 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- กวาง/ผลิตลูกกวาง ตัว/ตัว ปีละ 6 -15/5 15/- 15/- 15/- 

3.งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
    -ฝึกอบรมเกษตรกร 
    -ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 

กลุ่ม/ราย 
ราย 

747 
- 

72 
- 

120 
- 

95 
10 

    -ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ราย ปีละ 40 - 40 40 
    -ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./ คน 56/1,680 3/90 3/90 3/90 
    -ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 510/7}270 40/800 95/950 80/800 
    -ส่งเสริมนกกระทา ราย/ ตัว 970/ 102,000 - - - 
    -ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ราย/ ตัว 6/108 - - - 
    -ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. 
    -กองทุนอาหารสัตว์ 
   -พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 

   -จัดตั้งศนูย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
   -ฟาร์มสาธิตกวางในสวนผลไม้ 

ร.ร./ ตัว 
กองทุน 

ราย 
แห่ง 

แห่ง/ตัว 

68/1,040 
2 
20 
1 

2/4 

3/- 
1 
20 
1 

2/4 

3/- 
1 
10 
1 

5/5 

3/- 
1 
10 
- 

5/- 
งบประมาณ บาท 13,173,056 1,420,050 363,350 640,300 

 

.หน่วยงานรับผิดชอบ  

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
2. ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
3. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ด้านการปศุสัตว์ 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  43 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล  ตามพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรี 

ความเป็นมาและพระราชด าริ 

 เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  เป็นพ้ืนที่ลอนเนินและลาดเขามีร่องน้ าล าคลองสายเล็กสายน้อยที่
ความยาวไม่มากความลาดชันสูง ฤดูฝนน้ ามีปริมาณมากไหลแรง ฤดูแล้งปริมาณน้ าน้อย  ท าให้ตลิ่งสูงชัน และทุกสาย
ไหลลงสู่แม่น้ าจันทบุรี  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะสวนไม้ผล 

 เมื่อปี 2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด าริว่าในอนาคตจะมีการขยายการท าสวน
ผลไม้เพ่ิมข้ึนอีกมาก  ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมากจ านวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ าไหลหลาก
ท่วมเป็นประจ า  แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ า  พระองค์ทรงแนะแนวทางช่วยเหลือราษฎรโดยการสร้างแหล่งน้ าขนาด
เล็กเป็นระยะๆ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร  ลดปริมาณน้ าในแม่น้ าจันทบุรีและป้องกันน้ าท่วมในอนาคต 
และมีพระราชกระแสให้คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  ส ารวจพ้ืนที่  และพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผลซึ่งมีล าคลองพาดผ่านพ้ืนที่ในอ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  จ านวน  109 ไร่  
เพ่ือเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่าง  แต่ราษฎรในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจปัญหาเกรงว่าจะ
เกิดน้ าท่วม  จึงมีพระราชด าริให้ชะลอไว้ก่อน  โดยเปลี่ยนไปสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่อ่ืนที่ราษฎรมีความต้องการ 
ต่อมาปี 2524  ทรงมีพระราชด าริกับคณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  ให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้
ผลเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร  และสร้างแหล่งน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสวน
ผลไม้   60 ไร่  สระเก็บน้ า 12 ไร่  และพ้ืนที่ว่างเปล่า 37 ไร่  เพ่ือท าการศึกษา ทดลองทางการเกษตรโดยอยู่ใน
การควบคุมดูแลของกรมทหารราบที่ 21   รักษาพระองค์ฯ  และได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน  กรมวิชาการ
เกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  และส่วนราชการที่เก่ียวข้องพัฒนาระบบการปรับปรุงดิน  การส่งน้ า  และการปลูกไม้
ผลตามหลักวิชาการ  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  และมีความก้าวหน้ามาโดยล าดับ  ท า
ให้เกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นสามารถน าไปเป็นตัวอย่างได้  และมีส่วนร่วมในการขยายผลให้ศูนย์ศึกษาฯ เป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

 เมื่อปี 2548  พลเอกนิพนธ์  ภารัญนิตย์  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  ส านักราช
เลขาธิการ  ได้ขอความร่วมมือจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ให้หน่วยราชการ
ต่างๆ  ร่วมกันปรับปรุงศูนย์ศึกษาฯ  ตามหลักบูรณาการ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้แต่งตั้ง
คณะท างานศูนย์ศึกษาฯ  มีหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ  และ
ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เป็นคณะท างาน  ร่วมกันก าหนดแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผล  ตาม
พระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ระยะ 4  ปี (พ.ศ.2551 - 2554)  เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาด้านการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์  ให้ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาหาความรู้ และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  

กิจกรรมด้านปศุสัตว์ 

  คณะท างานศูนย์ฯ เห็นว่าการปรับปรุงบ ารุงดินในแปลงยางพารา และพ้ืนที่ทั้งหมด กิจกรรมด้านปศุ
สัตว์จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยการใช้มูลสัตว์ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตรงกับเป้าหมายการท าไม้ผลในระบบ
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อินทรีย์ของศูนย์ฯ ประกอบกับการตรวจงานของพลโทธนยศ  ศิริกุล หัวหน้าส านักงานประสานงานโครงการ
พัฒนาตามพระราชด าริ ได้ตรวจเยี่ยมสวนผลไม้ตามพระราชด าริ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบการเลี้ยง
สุกรหลุม และให้ปศุสัตว์อ าเภอท าศูนย์สาธิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เกษตรกรเรียนรู้ 

พื้นที่ด าเนินการ 

 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
1. จัดท าศูนย์สาธิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเลี้ยงสุกรหลุม ให้เกษตรกรเรียนรู้ 
2. ใช้มูลสัตว์ปรับปรุงบ ารุงดินและท าปุ๋ยชีวภาพ 
3. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ชีวิตปลอดภัย 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2551 - 61 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2551- 2561 งบประมาณรวม 558,580 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2551 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  สาธิตการเลี้ยงสุกร ตัว ปีละ 10-40 10 10 10 
2.  สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ตัว ปีละ 50 - - 20 
3.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 - 10 - 
4.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 

 (พันธุ์สัตว์จาก ศูนย์ศึกษาฯ คุ้งกระเบน) 
ราย/ตัว 40/320 - 10/100 - 

งบประมาณ บาท 476,280 14,200 26,500 41,600 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ความเป็นมา 

พ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นป่าขนาดใหญ่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย มีอาณาเขตครอบคลุมติดต่อกัน 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยองและจันทบุรี เคยมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ าหลายสาย ได้แก่ แม่น้ า
ประแสร์ แม่น้ าจันทบุรีและแม่น้ าบางปะกง แต่ปัจจุบันจ านวนพ้ืนที่ป่าลดลงอย่างมาก เนื่องจากปัญหาราษฎร
ยากจน บุกรุกครอบครองและท าลายป่า รวมทั้งผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนเป็นแหล่งซ่องสุมฐานปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในปี 2525 
กองทัพภาคที่ 1 ได้ประกาศก าหนดให้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของป่าผืนนี้และป่ารอบนอกบางแห่งเป็นเขตหวงห้าม
บุคคลเข้าไปอยู่อาศัย แต่การบุกรุกท าลายป่ายังคงมีอยู่เหมือนเดิมและทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

กรมป่าไม้ได้จัดตั้งกองอ านวยการศูนย์พิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ของ
กรมป่าไม้และก าลังทหารพรานร่วมกันด าเนินการตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2531 อนุมัติให้กรมป่าไม้จัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2532 - 2536) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และจัดท าแผนแม่บทของโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541 - 2544) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2548 - 2550) อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการพัฒนาก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ คือ ปัญหาการ
บุกรุกที่ดิน ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ปัญหาเรื่องช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่ท ากินของราษฎร และปัญหา
เกี่ยวกับการเพ่ิมหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พระราชด าริ 

 เมื่อปี 2536 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด าริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณาจัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
โดยเฉพาะราษฎรในชุมชนที่อพยพออกจากป่าและชุมชนที่อาศัยอยู่ติดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีอาชีพทีเ่หมาะสมยั่งยืน อันจะท าให้ราษฎรไม่หวนกลับไปบุกรุกป่าอีก และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 เสด็จพระ
ราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในโครงการฯ ที่บ้านเทพประทาน ต าบลคลองตะเกรา กิ่งอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีพระราชด าริ ให้ พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาละลาก ต าบลคลองตะ เกรา กิ่ งอ าเภอ 
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมระบบส่งน้ าเพ่ือให้ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 

พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งขาติเขาชะเมา - เขาวง และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เนื้อที่รวม 1,219,976 ไร่ 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  46 

รวมถึงพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 รวมพ้ืนที่ 4,070,475 ไร่  
จากพ้ืนที่ดังกล่าวก าหนดเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่ม 1  พ้ืนที่ราษฎรบุกรุกเข้าถือครองที่ดินในเขตอนุรักษ์ 2 พ้ืนที่ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน 1 หมู่บ้าน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 30 หมู่บ้าน รวม 31 หมู่บ้าน 

กลุ่ม 2  หมู่บ้านที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โดยรอบและมีความเสี่ยงในการบุกรุกป่าได้ อีก ถือเป็น
หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนในการพัฒนาตามแผนแม่บทระยะที่ 2 จ านวน 17 หมู่บ้าน 

กลุ่ม 3  หมู่บ้านบริวารที่พัฒนาตามขั้นตอนปกติ 
 

พื้นที่ด าเนินงานช่วงแผนแม่บทระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2548 - 2550) หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนในการพัฒนา  
ช่ือบ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด หลัง

คา 
ประชากร รายได้บาท/

ครัวเรือน/ปี 
พื้นที่

เกษตร ชาย หญิง 

1. เขาใหญ่ 4 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุร ี 427 805 780     25,000 18,547 
2. เขาชะอางค ์ 2 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุร ี 465 859 784     50,000  
3. อ่างผักหนาม 6 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุร ี 113 235 209     30,000  
4. เขาห้ายอด 1 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุร ี 229 502 467   100,000 20,070 
5. คลองแดง, เขาสวรรค,์ 
เขาช่องลม, บ่อยาง 

12 พวา แก่งหางแมว จันทบุร ี 215 256 268   

6. โอ่งแตก, เขาปอบน, 
เขาปอล่าง 

17 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุร ี 170 260 270     35,000   5,986 

7. บ่อไฟไหม้, คลอง
พลอย, บ่อต้นไทร, 
วังปลา 

4 พวา แก่งหางแมว จันทบุร ี 373 480 442       1,243  

8. ตะบกเตี้ย 7 ฉมัน มะขาม จันทบุร ี      
9. เขาขาด - เขาพัง 3 ห้วยทับมอญ กิ่งเขาชะเมา ระยอง 152 313 335      30,000 4,600 
10. สีระมัน 4 ห้วยทับมอญ กิ่งเขาชะเมา ระยอง 365 623 620      20,000 7,987 
11. ปากแพรก 5 ห้วยทับมอญ กิ่งเขาชะเมา ระยอง 165 268 309      60,000 4,852 
12. นาอิสาน 16 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 168 306 550      19,069 1,500 
13. หนองเขาหยั่ง, 
เขาพริก 

5 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 460 805 845       34,182 3,200 

14. วังไผ ่ 9 วังทอง กิ่งวังสมบูรณ ์ สระแก้ว 129 222 250      29,632 7,400 
15. คลองตะเคียนชัย 5 ทุ่งมหาเจรญิ วังน้ าเย็น สระแก้ว 121 250 235      26,715 6,025 
16.ท่าเต้นท ์ 9 พระเพลิง เขาฉกรรจ ์ สระแก้ว 160 374 381      24,718 6,300 
17. หนองเรือ (ซับวัว
แดง, คลองเจริญ). 

15 ทุ่งมหาเจรญิ วังน้ าเย็น สระแก้ว 170 323 301      24,363 3,661 

รวม    5 จังหวัด 3882 6,881 5,356  90,128 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

ลักษณะป่าพ่ึงคน คนพ่ึงป่า โดยมีการบริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่มีความ

สมดุลและหลากหลาย 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข เป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ สุขภาพ

แข็งแรงมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดภัย 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะแหล่งน้ า เพ่ือสร ้างโอกาสใน

การประกอบอาชีพ การมีงานท าของประชาชนให้มีรายได้ในระดับพออยู่พอกิน สามารถพ่ึงตนเองได้ 
5. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่าย ทั้งภาค 

รัฐบาล ภาคเอกชน ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 
1. เพ่ือเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือกระจายพันธุ์สัตว์สู่ชุมชนรอบโครงการ ให้มีการผลิตอาหารโปรตีนบริโภคเพ่ิมขึ้น 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2541 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2541 – 2561  งบประมาณรวม 11,079,430 บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2541 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 4,170 50 50 50 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร 
   - ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 
   - ฟาร์มสาธิตสุกร 
   -  ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 
   -  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
   -  สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ-โคนม 
   - ส่งเสริมการท าบ่อแก๊ส 
   - ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
   - กองทุนอาหารสัตว์ 

 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

บ่อ 
ราย/ไร่ 
กองทุน 

 
45/1,056 
48/272 
140/280 

3,000/43,510 
495/930 

10 
25/25 

4 

 
- 
- 
- 

50/250 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

50/250 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

50/250 
- 
- 
- 
- 

งบประมาณ บาท 10,821,230 91,500 91,500 87,000 
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แผนการปฏิบัติงาน/ งบประมาณ ปี 2561 แยกตามหน่วยงาน 
กิจกรรม หน่วย สนง.ปศจ. รวม 

 นับ ฉะเชิงเทรา จันทบุร ี สระแก้ว ระยอง ชลบุร ี  

1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 10 10 10 10 50/250 
2.  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50  

งบประมาณ บาท 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 87,000 
 

งบประมาณปี 2561    
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 8,400 บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี 9,000  บาท  
รวม  17,400 บาท 
 2.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 8,400 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  9,000  บาท  
รวม  17,400 บาท 

3.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 8,400 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 9,000  บาท  
รวม 17,400 บาท 
 4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 8,400 บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  9,000  บาท  
รวม  17,400 บาท 
 5.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 8,400 บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  9,000  บาท   
รวม  17,400 บาท 
งบ กปร.   
 1. ปี 2541 เป็นเงิน 2,137,100 บาท ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 500 รายๆละ 20 ตัว รวม 10,000 ตัว 
 2. ปี 2542 เป็นเงิน 1,317,000 บาท ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 500 รายๆละ 15 ตัว รวม 7,500 ตัว 
 3. ปี2543 เป็นเงิน 57,920 บาท จ้างลูกจ้างชั่วคราวและด าเนินงานกองทุนยาสัตว์ที่  
จ. สระแก้ว และ จ.ฉะเชิงเทรา 
รวมงบประมาณ กปร. ปี 2541 - 2543 เป็นเงิน 3,512,020 บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา  2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
 5. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี  6. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
 7. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว  
 

ความเป็นมา 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมักจะได้รับ  
ผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในประเทศกัมพูชา ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีพระราชด า ริในการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยจัดท าโครงการทับทิมสยาม ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่ด าเนินการ 

1. จ.ตราด 1 แห่ง คือ โครงการทับทิมสยาม 01 เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง  (ป่าคลอง
ใหญ่ - ป่าเขาไฟไหม้) หมู่ที่ 1 บ้านด่านชุมพล หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง และหมู่ที่ 5 บ้านทับมะกอก  ต.ด่านชุมพล 
อ.บ่อไร่ 

2. จ.สระแก้ว 2 แห่ง คือ โครงการทับทิมสยาม 03 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์และ    
ป่าตาพระยา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา และโครงการทับทิมสยาม 05 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้   
ป่าปลายคลอง ห้วยไคร้ และป่าพระสทึง ต. คลองไก่เถ่ือน อ. คลองหาด 

3. จ.สุรินทร์ 1 แห่ง คือ โครงการทับทิมสยาม 04 เขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ ป่าห้วยส าราญ บ้านกะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ 

4. จ.ศรีสะเกษ 2 แห่ง คือ โครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ และ
โครงการทับทิมสยาม 07 บ้านสันติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ 
หมายเหตุ  ปีงบประมาณ 2549 - 53 ด าเนินการเฉพาะที่ จ.สระแก้ว 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพ้ืนที่
โครงการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา 

2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ การศึกษา และพัฒนาพ้ืนที่ 
หมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา 

3. เพ่ืออนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธาร และปรับปรุงพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2539 – 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 - 2561 งบประมาณรวม  5,453,870 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. สาธิตผลิตหญ้าหมักหญ้าแห้ง ราย/ตัน 18/54 - - - 
2.  ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก ราย/ตัว 6/144 - - - 
      ฟาร์มสาธิตสุกร ราย/ตัว 4/24 - - - 
3.  ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร      
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
 - ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 2,450 40 40 20 
 - ส่งเสริมไก่ไข่ ราย/ตัว 30/300 - - - 

 - ส่งเสริมสัตว์ปีก ราย/ตัว 1,690/23,620 - - - 
 - ส่งเสริมสุกร ราย/ตัว 50/100 - - - 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใน ร.ร. ร.ร./ตัว 8/800 - - - 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ราย/ไร่ 535/870 40/40 40/40 20/20 
 - ส่งเสริมผลิตเสบียงสัตว์จ าหน่าย ราย/ไร่ 150/330 - - - 
4. บ ารุงรักษาแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ไร่ 5,449 - - - 

งบประมาณ บาท 5,336,670 46,400 46,400 24,400 
 

งบ กปร.   ปี 2543 ศูนย์วิจัยอาหารสัตวส์ระแก้ว ปรบัปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่แปลงหญ้า และผลิตหญ้า
สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือในพ้ืนที่ เป็นเงิน 361,630 บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครนายก 
 

ความเป็นมา 
 

เมื่อ 16 ธันวาคม 2554 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระราช
กระแสรับสั่งกับ พล.ท.ดนัย มีชูเวท ผบ.รร.จปร. บริเวณสนาม ฮ.ลานหน้าบก. โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า  ในการเสด็จฯ ทรงสอนนักเรียนนายร้อยความว่า "รร.กส.กส.ทบ.มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะผลิต
อาหาร(ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์) ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาตลาด ซึ่งสามารถ
เป็นคลังอาหารส าหรับเลี้ยงนักเรียนนายร้อยและประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได ้

 
พื้นที่ด าเนินการ 

 หมู่ที่ 1  ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครนายก 
 

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มโครงการ 2555  -  2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2558-2561  งบประมาณรวม  123,080  บาท 
 

 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ราย 40 - - - 
2. สนับสนุนเป็ดไข/่เป็ดเทศ ตัว 200 - - 84 
3. สนับสนุนไก่พ้ืนเมือง ตัว - 50 - 84 

งบประมาณ บาท 9,200 38,040 7,800 68,040  
 

งบประมาณปี 2561    
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 37,800 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  30,240  บาท  
รวม  68,040 บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
  

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ 
 

 

ความเป็นมา 
 เมื่อปี พ.ศ.2520 – 2521 บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาบรรทัด ในเขตอ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุ รี 

อ าเภอสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร และอ าเภอตาพระยา ซึ่งเป็นเขตติดต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาต่อความม่ันคงของประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 

 1. พ้ืนที่ตั้งเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าไปเผาและถางเพ่ือปลูกพืช
ไร่เป็นจ านวนมาก จนท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้ กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจนสิ้นสภาพป่า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
และขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและการเพาะปลูก 

 2. ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้ใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ตั้งฐานที่จะแยกประเทศไทยโดยอาศัยแนวสันเขา
บรรทัด อันเป็นเทือกเขาเชื่อมติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
นี้ จึงทรงมีพระราชด าริให้พัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาขึ้น โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือวางโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชด าริ โดยร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวง 
ทบวง กรมต่างๆ เข้าด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2521 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยือน
หมู่บ้านโครงการฯ จ านวน 7 ครั้ง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด าริให้พัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 3 ด้าน คือ 

 1. การพัฒนาทางด้านจิตใจราษฎร 
 2. การพัฒนาความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพ 
 3. การจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
 สืบเนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาบรรทัด ซึ่งมีเนื้อที่

ประมาณ 4 แสนไร่ ในเขต อ าเภอสระแก้ว อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอกบินทร์บุรี และบางส่วนของอ าเภอตาพระยา 
ราษฎรตกอยู่ในสภาพยากจน และอพยพมาจากถิ่นอ่ืนเป็นจ านวนมาก เพ่ือการปฏิบัติงานรวมทั้งการ
ประเมินผลเป็นปีๆ  
 

พื้นที่เป้าหมาย 
1. หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย ต.หนองตะเคียนบอน,หมู่ที่ 1 บ้านคลองคันโท ต.หนองหมากฝ้าย  

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
2. หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระบาก ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 

 
 
 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  53 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาด้านจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินท ากิน 

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 

2. ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนา  
เพ่ือการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า ดิน ป่าไม้ และสัตว์ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพ่ือการเรียนรู้และ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 2554 – 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2554 - 2561  งบประมาณรวม  2,459,211  บาท 
 

 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร คน 440 100 100 70 
2. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบือ ราย/ตัว 230/460 50/100 50/100 50/100 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 210/1,050 50/250 50/250 20/100 
4. ส่งเสริมการท าแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ บ่อ 10 - - - 

งบประมาณ บาท 492,500 104,300 140,300 54,800 
 

 

งบประมาณ กปร.  ปี 2554   เป็นเงิน 154,800  บาท  เพ่ือส่งเสริมการท าแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  22,400  บาท 
 2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 14,400 บาท  และผลิตไก่ไข่สาว 100 ตัว เงิน 18,000  บาท 
รวม 32,400  บาท 
  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  54 

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
 

ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ  และได้พระราชทาน
แนวทาง การพัฒนาไว้ 4 ข้อ 
 1. ให้พัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ และประมงเพ่ือบริโภค ใช้เป็นพาหนะปรับปรุง  
และขยายพันธุ์สู่เกษตรกรและส ารองอาหารไว้ในยามวิกฤติ มูลสัตว์ท าเป็นเชื้อเพลิงและปรับปรุงดิน 
 2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง 4 แปลงๆละ 
4 ไร่ สร้างบ้านพักให้อยู่ โดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป ให้ด าเนินธุรกิจฟาร์มในรูปสหกรณ์ และให้
ราษฎรหมุนเวียนเข้าอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง 
 3.  ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์โดยให้ราษฎรยืมสัตว์พันธุ์ดีไปผสม หรือเลี้ยงไว้ส่งลูกคืน  
ห้ามขายให้น าไปเลี้ยง 
 4.  ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร ที่ราษฎรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมเพ่ือน าเอาแบบอย่างไปพิจารณา
ตัดสินใจปรับปรุงไร่นาของตนเอง 
 จังหวัดระยองได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2523 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริจังหวัดระยอง - ชลบุรี” โดยมีหน่วยงาน ร. 21 รอ. ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี เป็นผู้
ประสานงานหลัก และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่
เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ และมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ต่อมาปี 2544 หน่วยงาน ร. 21 
รอ. ได้ถอนตัวเพ่ือปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ และมีการมอบหมายให้หน่วยงานในพ้ืนที่โครงการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
เป็นผู้ประสานงาน การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก
ปี จนกระทั่งปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับและจัดตั้งและใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง” เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา จนกระทั่งปัจจุบัน 
 

พื้นที่ด าเนินการ 

 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ  ต าบลแม่น้ าคู้  อ าเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
 2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 
 4. เพ่ืออบรมราษฎรให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ  

ระยะเวลาด าเนินการ 2554 - 2561 
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แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2554 - 2561  งบประมาณรวม  2,432,851 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2555-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์      
  - กระบือ ตัว ปีละ 3-20 - - - 
  - สุกร 
  - ลูกสุกร 

ตัว 
ตัว 

ปีละ 6-10 
78 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  - แพะ 
  - ลูกแพะ 
  - นก 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

ปีละ 10-20 
20 
10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

  - เป็ด/ไก่ 
  - ลูกเป็ด/ไก่ 

ตัว 
ตัว 

ปีละ 80-100 
1,800 

100 
- 

100 
500 

50 
500 

2. ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 230 - - - 
3. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ศูนย ์ 5 - - - 
4. ฝึกอบรมเกษตรกร คน 60 70* 70 50 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/20 - - - 
6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/400 - 50/500 50/500 
 - พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง ราย 20 20 20 - 
 - พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  ราย 10 - - - 

งบประมาณ บาท 910,940 63,400 113,400 68,400 
 

 

งบประมาณ กปร.  ปี 2554   เป็นเงิน 1,276,711  บาท  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างด้านปศุสัตว์เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชด าริ 
งบประมาณ กปร.  ปี 2559*   เป็นเงนิ 413,700  บาท  ฝึกอบรมเกษตรกรและสง่เสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว ์
งบประมาณ กปร.  ปี 2560*   เป็นเงนิ 407,762  บาท  ฝึกอบรมเกษตรกรและสง่เสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว ์
งบประมาณ กปร.  ปี 2561*   เป็นเงนิ 641,190  บาท  ฝึกอบรมเกษตรกรและสง่เสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง อ าเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา 

ความเป็นมา 
ในปี พ.ศ.2505 บริษัท เอส. อาร์ จ ากัด ได้น้อมเกล้าฯ ถวายลูกโคพันธุ์เรดเดน จ านวน 4 ตัว 

เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัวและโคตั้งท้องอีก 2 ตัว ต่อมากรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโคตั้งท้องอีก 2 ตัว 
พันธุ์บราวน์สวิสและลูกผสมเรดซินดิ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส าหรับสร้างโรงโคนมราคา 32,886.73 บาท ขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา น้ านม
ที่เหลือจากการแบ่งให้ลูกโคกินแล้ว จ าหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในสวนจิตรลดา ส่วนโคเพศผู้พระราชทาน
ให้กรมปศุสัตว์ไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ การเลี้ยงโคนมในสวนจิตรลดาเป็นการเลี้ยงด้วยวิธีผสมเทียม เมื่อมีจ านวน
โคนมเพ่ิมขึ้นจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปี สามารถผลิตน้ านมจ าหน่ายบุคคลภายนอกและโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เมื่อมีก าไรสะสมมากขึ้นได้ขยายงานด้านการผลิตน้ านม ตรวจคุณภาพนมดิบ และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 

พระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงโคนมสวนจิตรลดา มี 4 ข้อ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนม โดยสาธิตการด าเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 

เพ่ือสามารถน าวิธีการดังกล่าวไปด าเนินการเองได้ภายในครอบครัว 
2. เพ่ือศึกษาค้นคว้าทดลองหาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม และเผยแพร่ความรู้

ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพ่ือปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของ

ประเทศไทย 
4. เพ่ือส่งเสริมการบริโภคนมสดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. ฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา ส านักพระราชวัง 
2. ผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ 

โรงโคนมสวนจิตรลดา 
2. จัดรูปแบบฟาร์มโคนมสวนจิตรลดาให้เป็นฟาร์มโคนมสาธิตแก่เกษตรกรทั่วไป 

วิธีด าเนินการ 
1. มีคณะท างานดูแลฟาร์มโคนมสาธิต สวนจิตรลดา ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านการจัดการ

ฟาร์ม สุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ การผสมเทียม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
2. ผลิตเสบียงอาหารสัตว์สนับสนุนฟาร์ม 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2539 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปี 2539 - 2561 งบประมาณรวม  8,925,240 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2542 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  ผลิตพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมสาธิต ตัว ปีละ 40 40 - - 

- บ ารุงรักษาแปลงหญ้า ไร่ ปีละ 6-250 6 - - 
- หญ้าแห้ง ตัน 1,694.29 120 120 40 
- ถั่วแห้ง ตัน 330 - - - 

งบประมาณ บาท 3,587,940 480,000 7,400 4,849,900 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง ตามพระราชด าริ 
จังหวัดบุรรีัมย์ 

ความเป็นมา 
เนื่องจากได้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธที่มีระดับความรุนแรงในเขตอ าเภอละหานทราย จังหวัด

บุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2518 - 2521 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงของการก่อสร้างเส้นทางสายละหานทราย-ตาพระยา 
เจ้าหน้าที่พลเรือน ต ารวจ ทหาร ต้องสูญเสียชีวิต บาดเจ็บพิการเป็นจ านวนมาก ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกิด
การบาดเจ็บล้มตาย ถูกจับ กวาดต้อนทรัพย์สิน เกิดการละทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยต้องอพยพหลบหนีเข้ามาอาศัยการ
คุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่ราษฎรในพ้ืนที่เป็นอย่างยิ่ง 
พระราชด าริ 

จากปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในวิกฤติการณ์ดังกล่าว ได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลี  
พระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรผู้ทุกข์ยากเหล่านั้น จึง
พระราชทานกระแสรับสั่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2521 ทรงมีพระราชด าริให้กรมชลประทานประสานงานกับ
กองทัพบกอย่างใกล้ชิด ให้เร่งรัดส ารวจออกแบบ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะนาวที่หมู่บ้านโนนดินแดงให้แล้ว
เสร็จ เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขั้นต้นให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าประกอบอาชีพการเกษตร และ
พระราชทานกระแสรับสั่งแก่แม่ทัพภาคท่ี 2 และผู้บังคับหน่วยทหารในพ้ืนที่ ทรงแนะน าวิธีการพัฒนาแนวใหม่ 
เป็นโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จผสมผสานสมบูรณ์แบบ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการระดมทรัพยากรเข้ามาผนึกก าลัง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมายภายใต้แผนงานเดียวกัน 

กองก าลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆของฝ่ายพลเรือน ด าเนินงาน
พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จตามแนวพระราชด าริ โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือก่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้
ราษฎรมีสิ่งอ านวยความสะดวกใช้สอยตามความจ าเป็นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเอง
ชายแดน จัดตั้งหมู่บ้านป่าไม้ตามโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง รวบรวมราษฎรที่ได้รับผลกระทบและประสบ
ภัย รวมทั้งหมู่บ้านที่กระจัดกระจายให้อยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นได้จัดสรรที่ดิน โดยกระจายสิทธิให้
ราษฎรมีที่ท ากินของตนเองจ านวน 10,000 ครอบครัวๆ ละ 15 ไร่ จากการพัฒนาพ้ืนที่ในขั้นที่ 1 ได้สร้าง
ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานช่วยเหลือราษฎรอย่างเพียงพอในขั้นต้นดังกล่าว แต่สภาพปัญหาจากการสิ้นเนื้อประดาตัวของ
ราษฎรเมื่อครั้งประสบภัย ส่งผลให้ราษฎรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบกับราษฎรในพ้ืนที่บริเวณชายแดน
เหล่านี้ ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักวิชาการแนวใหม่มาเป็นเวลานานจ าเป็นต้องได้รับบริการด้าน
การพัฒนาโดยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
การส่งมอบโครงการแก่กรมปศุสัตว์ 

เมื่อโครงการด าเนินงานประสบความส าเร็จได้ระดับหนึ่ง กองทัพภาคท่ี 2 และกองอ านวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค 2 ได้ขอให้ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานปกติในระดับอ าเภอ
ขึ้นไปจนถึงหน่วยราชการส่วนกลางได้เข้ามารับผิดชอบด าเนินงาน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมรับผิดชอบงานสาธิต
การเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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พื้นที่ด าเนินการ 

1. โครงการศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่บริเวณหลังเขื่อนล านางรอง  ต าบล
โนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ 500 ไร่ 

2. หมู่บ้านหลักในการส่งเสริม 5 กลุ่มบ้าน ได้แก่ 
(1) กลุ่มแปลงนาประณีตเข่ือนล านางรอง ต.โนนดินแดง  อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
(2)  กลุ่มบ้านศรีทายาท อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
(3)  กลุ่มบ้านราษฎร์รักแดน  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
(4)  กลุ่มบ้านแท่นทัพไทย  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
(5)  กลุ่มบ้านไผทรวมพล  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เป็นแหล่งสาธิตการประกอบอาชีพทุกสาขา 
2. เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่โครงการ 
3. เป็นแหล่งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ราษฎรและทหารก่อนปลดประจ าการ 

วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 

1. ผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี ส่งเสริมแก่เกษตรกรตามวิธีการธนาคารโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์พันธุ์ดีควบคู่กับการปลูกพืช ช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สามารถยืนอยู่บนหลักการพ่ึง  
ตนเองได้เร็วข้ึน 

2. พัฒนาราษฎรหมู่บ้านบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ให้รู้จักการประกอบอาชีพเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

3. ส่งเสริมให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนพ้ืนที่ ยืนอยู่บนหลักการพ่ึงตนเองได้อย่างถาวร 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2536 – 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 - 2561  งบประมาณรวม 15,829,440 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก – เป็ดเทศ ตัว ปีละ110 - 120 - - - 

- ผลิตลูก ตัว 33,780 - - - 
- ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ 100-300 - - - 

2. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
- ฝึกอบรมเกษตรกร 
- ฝึกอบรมนักเรียน 

ราย 
ร.ร./ ราย 
ร.ร./ ราย 

1,170 
ปีละ  17/510 
ปี 58  4/120 

50 
4/120 

50 
4/120 

50 
4/120 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

- ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 980/ 16,650 50/1,000 50/500 50/500 
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 200/ 230 - - - 
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ ตัว 

ร.ร. 
ปีละ 5/ 500 

ปี 58  4 
4/- 4/- 4/- 

- สนับสนุนเสบียงสัตว ์ ตัน ปีละ  30 - - - 
งบประมาณ บาท 15,186,400 476,740 77,900 88,400 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ความเป็นมา 
ปี 2539 กองก าลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาจากกรมป่าไม้ บริเวณบ้านตะแบงและบ้านโคกใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ (ในขณะ
นั้น) เพ่ือด าเนิน “โครงการระบบผลิตพลังงานแก๊สชีวมวล” ในพ้ืนที่ประมาณ 4,000 ไร่ โดยจัดท าทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ จัดซื้อแม่โคลูกผสมพันธุ์ดีและผสมพันธุ์โคนมเพ่ือแจกจ่ายให้โรงเรียนหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  
(ปชด.) และแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งจัดให้ราษฏรที่ยังไม่มีที่ดินท ากินใช้ประโยชน์ 

ปี 2533 กองก าลังสุรนารีได้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีพช่วยเหลือราษฏรบริเวณ 
ชายแดน“ โดยด าเนินการพัฒนาในรูปแบบรวมกิจกรรมทุกสาขาให้เป็นแหล่งสาธิตการประกอบอาชีพ แหล่ง
บริการพัฒนาอาชีพช่วยเหลือราษฎร ต่อมาพ้ืนที่ดังกล่าวได้ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งปี 2537 สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
พระราชด าริ 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรที่อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีพระราชด าริกับข้าราชการที่เฝ้ารับเสด็จฯ สรุปความว่า 

1. ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยเหลือ
ราษฎรในพ้ืนที่ซึ่งประกอบอาชีพท านาไม่ได้ผล 

2. ให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานศูนย์ฯ ลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
การส่งมอบงาน 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งมอบ
กิจกรรมด้านปศุสัตว์  พร้อมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างให้กรมปศุสัตว์  โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ศรีสะเกษดูแลต่อมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานเดิมด้านการผสมเทียมโคนมของเกษตรกรและแปลงพืชอาหารสัตว์ 
จ านวน 100 ไร่ 
พื้นที่ด าเนินการ 

1. พ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 ได้แก่ พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 16 หมู่บ้าน 
2. พ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 ได้แก่ พ้ืนที่หมู่บ้านในเขตอ าเภอภูสิงห์ 45 

หมู่บ้าน และหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม 04, 06 และ 07 
3. พ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 3 ได้แก่ หมู่บ้านในเขตอ าเภอภูสิงห์ 19 หมู่บ้านและ

หมู่บ้านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) เขต จ.ศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
2. เพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการทางวิชาการเกษตรและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร 
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3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางสาธิตฝึกอบรมและเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้
เกษตรกรน าไปประยุกต์ใชัพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง 

4. เพ่ือพัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

เป้าหมาย 

1. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ของโครงการศูนย์
พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ 

2. สาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน รูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

3. สาธิตและส่งเสริมปลูกพืชทั้งพืชสวน พืชอุตสาหกรรม พืชผัก พืชไร่ ข้าวและเห็ด 
4. สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สัตว์เล็ก สัตว์ปีก รวมทั้งปลูกพืชอาหารสัตว์ 
5. สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงปลา 

6. พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมายให้มีอาชีพและรายได้ที่ 
มั่นคง โดยมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60,000 บาท/ปี มีการพัฒนาทางสังคมระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานของความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2539 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2539 - 2561  งบประมาณรวม 18,708,636  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์      
-  ไก ่ ตัว ปีละ 55-110 100 100 100 
-  ผลิตลูกไก ่ ตัว 37,700 2,000 2,000 2,000 
-  เป็ดเทศ ตัว ปีละ 55-110 100 100 100 
-  ผลิตลูกเป็ดเทศ ตัว 26,060 2,000 2,000 2,000 
-  สุกร ตัว ปีละ 6-8 6 - - 
-  ผลิตลูกสุกร ตัว 594 48 - - 
-  บ ารุงรักษาแปลงหญ้า ไร่ ปีละ 10-20 20 20 20 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
- ฝึกอบรมเกษตรกร 
- ฝึกอบรมนักเรียน 
- พัฒนาองค์ความรู้ผู้น า

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่ม/ ราย 
ร.ร./ ราย 

ราย 

1,850 
5/150 

20 

120 
- 

20 

280 
- 

20 

160 
- 

10 

- ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 1,600/ 29,600 70/2,100 200/2,000 150/1,500 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
- ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 170/320 10/10 10/10 - 
- ส่งเสริมแร่ธาตุโค – กระบือ  ราย/ ตัว 60/120 20/40 50/100 - 
- ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ ตัว ปีละ 5/500 - - - 

3. บริการผสมเทียม ตัว 1,000 - - - 

4. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย ์ 1 1 1 - 

งบประมาณ บาท 16,278,516 1,636,700 450,300 346,400 

งบกปร. รวมปี 2539 - 2545 เป็นเงิน  2,253,460 บาท  
- ปี 2539 เงิน 94,500 บาท ฝึกอบรมเกษตรกรและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
- ปี 2540 เงิน 707,500 บาท สร้างโรงเรือนสัตว์ปีก ระบบไฟฟ้าประปา พันธุ์สัตว์ปีก ตู้ฟักไข่ 
- ปี 2541 เงิน 748,140 บาท ตั้งศูนย์สาธิตเลี้ยงสัตว์ปีก ผลิตลูกสัตว์ปีก ส่งเสริมเกษตรกร  

- ปี 2543 วงเงิน 217,900 บาท ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาการปศุสัตว์ภูสิงห์ เพ่ือเป็นศูนย์
สาธิตการประกอบวิชาชีพเกษตรกรรมในสาขาต่างๆ 

- ปี 2545 วงเงิน 485,420 บาท ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพ่ิมเติม และเพ่ิม
กิจกรรมให้บริการผสมเทียมของเกษตรกร 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

1. กระทรวงมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมป่าไม้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน  กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ความเป็นมา 

 ระหว่าง พ.ศ.2510-2518 พ้ืนที่รอยต่อของจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประสบปัญหาด้านความมั่นคงเนื่องจากการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์จากภายนอกประเทศ ราษฎรถูก
ผู้ก่อการร้ายรบกวนขัดขวางการประกอบอาชีพได้รับความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี
พระราชด าริให้กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ส ารวจพ้ืนที่และพระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อที่ดิน
จ านวน 2 แปลง พ้ืนที่ 39 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ณ บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรตามพระราชด าริ” ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งธนาคาร
ข้าวตามหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีข้าวบริโภคตลอดปีและอยู่ในพื้นท่ีได้โดยไม่ละทิ้งถิ่นฐาน 
           พ.ศ.2525 หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  มีหนังสือแจ้งพระราชกระแสรับสั่ งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กรมปศุสัตว์ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จัดซื้อไว้เพ่ือด าเนินการ “ศูนย์ศึกษา
พัฒนาการเกษตร” เน้นการเลี้ยงสัตว์ขยายพันธุ์สัตว์ และให้ขอใช้ที่ดินแปลงอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสม 
กรมปศุสัตว์จึงขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะข้างเคียงประมาณ 1,200 ไร่ เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาพัฒนาการ
เกษตรตามพระราชด าริ” แต่เมื่อท าการส ารวจพ้ืนที่พบว่าที่ดินสาธารณะดังกล่าวเป็นภูเขาสูงและมีราษฎร
อาศัยท ากินอยู่แล้วหลายรายไม่สามารถด าเนินการได้ จึงจัดหาพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ิมเติม ท าให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอีก 
116 ไร่ เมื่อสถานการณ์ด้านความม่ันคงเข้าสู่ภาวะปกติ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ได้ส่งมอบโครงการ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์รับผิดชอบพ้ืนที่โครงการตั้งแต่ พ .ศ.2530 เป็นต้นมา ใช้ชื่อ 
“โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”  
           การด าเนินการด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
           พ.ศ.2526-2528 ราษฎรในอ าเภอด่านซ้าย รวมทั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้ว่าราชการจังหวัดเลยใน
ขณะนั้น ได้จัดหาที่ดินสมทบอีก 67.24 ไร่  ซึ่งกรมที่ดินได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินผนวกพ้ืนที่ข้างเคียงเพ่ิมอีก 
49 ไร่ จัดท า นส.3 ก.  และ พ.ศ.2551 กรมที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินให้โครงการในพระปรมาภิไธย รวม 4 ฉบับ ดังนี้ 
   (1) โฉนดที่ดิน เลขท่ี 11912 เล่มที่ 120 หน้า 12 เนื้อท่ี 33 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา 
   (2) โฉนดที่ดิน เลขท่ี 11913 เล่มที่ 120 หน้า 13 เนื้อท่ี 33 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา 
   (3) โฉนดที่ดิน เลขท่ี 11914 เล่มที่ 120 หน้า 14 เนื้อท่ี 42 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 
   (4) โฉนดที่ดิน เลขท่ี 11995 เล่มที่ 120 หน้า 95 เนื้อท่ี 42 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา 
 รวมพ้ืนที่ 151 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้น าโฉนดที่ดินดังกล่าวเรียนต่อส านักราชเลขาธิการ 
และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ 
 พระราชด าริ 
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ครั้งแรก  เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 
ทรงมีพระราชด าริว่า ในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ ประสบปัญหาการขาดแคลน
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พันธุ์สัตว์อยู่จ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร จึงพระราชทานพระราชด าร ิให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางในการผลิตพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขาดแคลน รวมทั้งพิจารณา
ส่งเสริมพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ เพื่อให้
ราษฎรสามารถเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นอาหารโปรตีน อาจจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมือ
กันจัดท าแผนปฏิบัติงานและส่งให้ส านักงาน กปร.พิจารณาด าเนินการสนับสนุนต่อไป 
 เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงปฏิบัตพิระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ทรงมี
พระราชด าริเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ด าเนินการส่งเสริมขยายพันธุ์ 
ไก่ไข่สู่โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยให้สามารถด าเนินการขยายพันธุ์ได้เองและให้ด าเนินงานฝึกอบรมและ
ส่งสริมการเลี้ยงไก่ไข่แก่โรงเรียนถิ่นทุรกันดารในพ้ืนที่จังหวัดตาก 
 2. ผลิตพันธุ์เป็ดไข่สนับสนุนแก่พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้มากขึ้น  โดยให้ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื่องจากมีชื่อเสียงในเรื่องของการท าไข่เค็ม 
 3. ให้ส านักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนการด าเนินงานใน
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ป่าโคกดงน้อย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  จ านวน  700 ไร่ 
 4. ให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตกล้าไม้ให้ได้จ านวนมาก  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแก่เกษตรกร  เพ่ือปลูก
ในพ้ืนที่ของตนเอง 

พื้นที่ด าเนินการ 

          1 พื้นที่ของโครงการ แบ่งเป็น 
           1. ที่ดินในพระปรมาภิไธย จ านวน 4 แปลง เนื้อท่ีรวม 151 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา 
           2. ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกดงน้อย เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ 
          2 พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม  จัดล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
           1. พ้ืนที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
           2. พ้ืนที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ 
           3. พ้ืนที่อ าเภอต่างๆ ของจังหวัดเลย 
           4. พ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
          3 ประชากรเป้าหมาย 
           1. โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  
           2. เกษตรกรในพ้ืนที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน 
           3. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
           4. เกษตรกรที่มีฐานะยากจน 
          5. ราษฎรผูส้นใจทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

          1. เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลาง
การผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ขาดแคลน และราษฎร
ที่ยากจนในเขตพ้ืนที่ไม่ไกลจากศูนย์ฯ  
          2. เพ่ือศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
          3. เพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็น
ตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจน าไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขยายผลการพัฒนาสู่พ้ืนที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การด าเนินงาน 
1. ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน 
3. พัฒนาสุขภาพและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกรกฎาคม 2528 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 – 2561  งบประมาณรวม 56,993,244 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  งานศึกษาวิจัย เรื่อง 7 - - - 
2.  งานสาธิตการเลี้ยงโค-กระบือ ตัว ปีละ 5-7    
     -  ไก ่ ตัว ปีละ 77-225 225 200 200 

- ผลิตลูกไก่ ตัว 41,864 4,000 4,000 4,000 
- เป็ดเทศ ตัว ปีละ 75 – 225 225 200 200 
- ผลิตลูกเป็ดเทศ ตัว 48,514 4,000 4,000 4,000 
- สุกร ตัว 86 8 8 8 
- ผลิตลูกสุกร ตัว 534 64 120 120 
- แพะ-แกะ ตัว ปีละ 10 - 20 10 - - 
- ผลิตลูกแพะ-แกะ ตัว 2 - - - 
- ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ 15-60 10 10 10 
- บ ารุงรักษาสวนไม้ผล ต้น 719 - - - 

3.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
 -  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 3,883 618 840 355 
 -  ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. 
 -  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ร.ร./ คน 
ราย 

159/ 4,770 
1,080 

10/300 
- 

11/330 
- 

11/330 
- 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
 -  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 3,208/41,340 638/7,860 700/5,500 255/1,775 
 -  ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 160/270 20/20 60/60 20/20 
-  ส่งเสริมสัตว์ปีกใน  ร.ร. ร.ร./ ตัว 244/14,550 10/- 11/- 11/- 

     -  ฟาร์มสาธิตสุกร 
     -  ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 
     -ส่งเสรมิปลูกพืชอาหารสตัว์สูเ่กษตร 
       - กองทุนอาหารสัตว์ 
        - การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตัว ์
       - ผลิตไก่ไข่สาว 
 
       - พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพยีง 

      - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์  

ราย/ ตัว
ราย/ ตัว 
ราย/ไร่ 
กองทุน 
กองทุน 

ตัว 
ตัว 
ราย 
ศูนย ์

13/66 
24/384 
230/460 

6 
- 

ปีละ 3,000 
ปี 58  1,000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1,000 
 

20 
1 

- 
- 
- 
2 
2 

1,600 
 

40 
1 

- 
- 
- 
2 
2 

950 
- 

20 
- 

งบประมาณ บาท 46,412,974 6,860,550 2,231,120 1,494,600 
 
 

หมายเหตุ     
งบประมาณ กปร. ปี  2558  เป็นเงิน  3,318,040  บาท  
 -  ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  3,213,040  บาท  ด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน ปรับปรุงโรงฟักไข่  เครื่องส ารองไฟฟ้า และส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 
 -  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย  105,000  บาท  ฝึกอบรมเกษตรกรและส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวง 
งบประมาณ กปร. ปี  2559  เป็นเงิน  2,499,705  บาท   
 - ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  โรงเก็บหญ้าแห้ง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่   เครื่อง
ผสมอาหารสัตว์ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม และส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 
งบประมาณ กปร. ปี  2560  เป็นเงิน  3,507,200  บาท   
 - ด าเนินการก่อสร้าง บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว  โรงเรือนเลี้ยงไก่ ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  และส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 
งบประมาณกรมปศุสัตว์  ปี 2561   
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย  37,800 บาท  
 2. ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  1,456,800  บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย    
    ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย   
      

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราช

วโรกาสให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และอธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการจัดหาน้ า
สนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้มีการศึกษาทดลองงาน
พัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน าไปใช้ปฏิบัติและวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาแห่งนี้ และมีพระราชด าริ
เพ่ิมเติม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 เป็นต้นมา โดยมี 
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
พื้นที่ด าเนินการ 

1. ศูนย์ศึกษาฯ ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่
โครงการประมาณ 2,300 ไร่ และมีเขตปริมณฑลเพ่ือการพัฒนาป่าไม้ประมาณ 11,000 ไร่ 

2. หมู่บ้านบริวาร 15 หมู่บ้าน 5 ต าบล 2 อ าเภอ จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
1) บ้านห้วยยาง  หมู่ที่ 2  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง 
2) บ้านบอน   หมู่ที่ 2  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง 
3) บ้านเหล่า   หมู่ที่ 6  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง 
4) บ้านลาดกะเฌอ  หมู่ที่ 8  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง 
5) บ้านม่วง   หมู่ที่ 9  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง 
6) บ้านนานกเค้า   หมู่ที่ 10  ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง 
7) บ้านลาดสมบูรณ์  หมู่ที่ 12 ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง 
8) บ้านนากับแก้   หมู่ที่ 5  ต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมือง 
9) บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 7  ต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมือง 
10) บ้านดงน้อย   หมู่ที่ 9  ต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมือง 
11) บ้านดงยอ   หมู่ที่ 6  ต าบลพังขว้าง  อ าเภอเมือง 
12) บ้านนางอย   หมู่ที่ 4  ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย 
13) บ้านโพนปลาโหล  หมู่ที่ 5  ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย 
14) บ้านนาอา่ง   หมู่ที่ 1  ต าบลนาตาล  อ าเภอเต่างอย 
15) บ้านนาตาล   หมู่ที่ 3  ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย 

3. ศูนย์สาขา 3 แห่ง คือ 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.มุกดาหาร 
- โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร-นครพนม 
- โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนบ้านแคนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษา ทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสมส าหรับเป็นตัวอย่าง

ให้ราษฎรน าไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการบ ารุงรักษาและพัฒนาป่าไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ ด้วยระบบชลประทาน 
3. เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนและศิลปาชีพ

พิเศษต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว 
การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2. สาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ 
3. ส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิมรายได้และอาหารโปรตีนแก่ครอบครัว 
4. พัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2527 - ต่อเนื่อง 

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2542-2561 (งบประมาณกรมปศุสัตว์ปี 2546 – 2561)  
                                     รวม  23,980,367  บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2542 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. งานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว ์ - 28 - 1 1 
2. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์      

- โคเนื้อ ตัว ปีละ 10-30 - - - 
- ผลิตลูกโค ตัว 5 - - - 
- โคนม ตัว ปีละ 5-12 - - - 
- ผลิตลูกโคนม ตัว 16 - - - 
- กวาง ตัว 18 - - - 
- ผลิตลูกกวาง ตัว 3 - - - 
- แกะ ตัว ปีละ 10 - - - 
- สุกรเหมยซาน ตัว ปีละ 12 – 35 - - - 
- ผลิตลูกสุกรเหมยซาน ตัว 2,704 - - - 
- เป็ด ตัว ปีละ 50 - 220 - - - 
- ผลิตลูกเป็ด ตัว 15,397 - - - 
- เป็ดไข่ ตัว ปีละ 100 - - - 
- ไก่ ตัว ปีละ 50-290 - - - 
- ผลิตลูกไก่ ตัว 24,284 - - - 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2542 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
- ไก่ไข่ ตัว ปีละ 50 - 100 - - - 
- ปลูกพืชอาหารสัตว์สาธิต ไร่ ปีละ 8 – 150 - - - 

3. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
-  ฝึกอบรมเกษตรกร รุ่น/ ราย 765 20 130 60 
-  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ราย ปีละ 40 - 60 60 
-  ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./ คน 10/ 280 - - - 
-  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 800/15,000 - 110/1,100 50/500 
-  ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ ตัว 4/400 - - - 
-  ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 113/450 - - - 
-  ส่งเสริมการเลี้ยงโค -  กระบือ ตัว 190 - - - 
-  พัฒนาสุขภาพโค - กระบือ ตัว 120 - - - 
-  ส่งเสริมการปลูกพชือาหารสัตว ์

     - พัฒนาองค์ความรู้ผูน้ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
     - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศสุตัว์ 

ราย/ไร่ 
ราย 

 
ศูนย ์

40/50 
20 
 
1 

- 
20 
 
1 

- 
20 
 
1 

- 
10 
 
- 

งบประมาณ บาท 18,490,777 4,535,520 170,300 753,800 

หมายเหตุ    1. งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ รับงบประมาณผ่านกรมชลประทานเป็นหลัก 
กรมปศุสัตว์สนับสนุนงบประมาณส่วนที่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม 
  2. ปี 2561 กรมปศุสัตว์จัดงบประมาณ  783,800  บาท  ส่วนงบประมาณอ่ืนเบิกจาก 
กรมชลประทานผ่านศูนย์ฯ ภูพาน 
  

หน่วยงานด าเนินการ 
1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
2. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดสกลนคร ด้านปศุสัตว์ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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 โครงการผลิตอาหารช้างส าคัญ ตามพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 
 

 

ความเป็นมา 
 ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้น าช้างส าคัญจากสวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 เชือก มาพักผ่อนยืนโรงที่พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ 
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนครและสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครได้รับมอบหมายให้ผลิตอาหารส าหรับ
ช้างส าคัญดังกล่าว โดยส่งมอบทุกวันๆ ละ 300 กิโลกรัม  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
1.  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
2.  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
              เพ่ือผลิตพืชอาหารสัตว์ ส าหรับช้างส าคัญตามพระราชเสาวนีย์ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2548 – 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2549-2561 งบประมาณรวม  1,280,080 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2549-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 774 100 100 50 

- ชนิดหญ้าที่ปลูก  หญ้าเนเปียร์ ไร่ ปีละ 5-10 - - - 
                          หญ้ามอริชัส ไร่ ปีละ 10-20 - - - 
                          หญ้าแพงโกล่า ไร่ ปีละ 5-15 - - - 
                          ข้าวฟ่าง ไร่ ปีละ10-35 - - - 
                          พืชอ่ืนๆ ไร่ ปีละ 30-51 - - - 
- ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี  ไร่ ปีละ30-91 - - - 
- ผลิตหญ้าแห้ง 
- ผลิตพืชสเบียงอาหารสัตว์ 

ฟ่อน 
ตัน 

3,000 
ปีละ 24 

- 
24 

- 
24 

- 
20 

งบประมาณ บาท 1,043,280 110,000 110,000 110,000 
 

หมายเหตุ งบประมาณปี  2561   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  70,000  บาท 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร  40,000  บาท     
หน่วยงานรับผิดชอบ 1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  ปี  2561 ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50 ไร่ 
   2.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร   

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสกลนคร 
 

ความเป็นมา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2547 มีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรอ าเภอวาริชภูมิ ทั้งด้านการจัดการเลี้ยงดู การให้อาหารและ
พืชอาหารสัตว์ส าหรับโคนม เพ่ือพัฒนาการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 และตามที่กรมปศุสัตว์ด าเนินงานโครงการศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการแปรรูปน้ านมและการเลี้ยงโคนมให้
ถ ูกสุขอนามัย ปัจจุบันมีเงินรายได้ของศูนย์รวมนมฯ ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการศูนย์รวมนมฯ สามารถ
พ่ึงตนเองได้ กรมปศุสัตว์จึงสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2549 เป็นปีสุดท้ายและยุติการสนับสนุน
งบประมาณในปีงบประมาณ 2550 แต่ยังต้องด าเนินการต่อเนื่อง ด้านการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคนม โดยเฉพาะการจัดการอาหารโคนม การปลูกพืชอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ ากัด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

แนวทางด าเนินงาน 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม สภาพการจัดการเลี้ยงดู การดูแลสุขภาพสัตว์ 
การจัดการอาหารโคนมและการปลูกพืชอาหารสัตว์ ใช้แก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต 
 2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และบ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์
รวมของเกษตรกร 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2548-2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2549–2561 งบประมาณรวม  955,300 บาท 
 

กิจกรรม หนว่ยนับ ปี 2549-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. งานศึกษาวิจัยทางด้านปศุสัตว์ เรื่อง 1 - - - 
2. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
- ฝึกอบรมเกษตรกร 
- ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
ราย 
ไร่ 

 
660 

540/600 

 
20 

20/20 

 
20 

20/20 

 
20 

20/20 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2549-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
-    กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 6 - - - 
3. บ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ100-150 - - - 
4. ส่งเสริมการท าบ่อแก๊สชีวภาพ แห่ง 5 - - - 

งบประมาณ บาท 889,300 22,000 22,000 22,000 
 

หมายเหตุ  งบประมาณปี 2557  ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดมุกดาหาร 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้ช่วยเหลือราษฎร

ต าบลกกตูม เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนามาตรฐานการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้คืนสภาพ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ต่อไป  

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริ กับ 
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบนฯ ลักษณะการพัฒนาพ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จ โดย
ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินงานร่วมกันเพ่ือพัฒนาอาชีพของราษฎร โดยเร่งพิจารณา
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ที่เดือดร้อน และมีการจัดการลักษณะเดียวกับสหกรณ์
การเกษตรหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ให้สมบูรณ์คงสภาพอันจะท าให้ชีวิตและ
ความเปน็อยู่ของราษฎรพัฒนาดีขึ้น 
พื้นที่ด าเนินการ 

ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ จ านวน 102,000 ไร่ ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน 
                   1. ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง 8 หมู่บ้าน คือ 

- บ้านนาโคกกุง หมู่ที่ 3  -  บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 11 
- บ้านสานแว้ หมู่ที่ 4  -  บ้านนาหินกอง หมู่ที่ 8 
- บ้านค าผักกูด หมู่ที่ 6  -  บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 
- บ้านศรีถาวรพนา (ได้รับงบประมาณ กปร. ปี 2544) 

                  2. บ้านห้วยตาเปอะ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอค าชะอี 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรทั้ง
การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์และการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์มากขึ้น 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2538-2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2538-2561 งบประมาณรวม  17,376,512 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2538-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์      

- สุกร ตัว ปีละ 6 6 6 6 
- ผลิตลูกสุกร ตัว 1,114 48 60 60 

 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  75 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2538-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
- เป็ดเทศ ตัว ปีละ 40-110 50 50 50 
- ผลิตลูกเป็ดเทศ ตัว 19,510 600 1,000 1,000 
- ไก่ ตัว ปีละ50 - 230 50 50 50 
- ผลิตลูกไก่ ตัว 42,010 600 1,000 1,000 

2. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
- ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 1,080 50 110 100 
- ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 210/400 10/10 10/10 - 
- ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 910/15,290 40/200 100/1,000 100/1,000 
- บริการผสมเทียมโค-กระบือ หมู่บ้าน 20 - - - 
- รักษาพยาบาลสัตว์ 
-  จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ 
- สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ 
- ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
- ส่งเสริมการท าบ่อแก๊สชีวภาพ 

หมู่บ้าน 
แห่ง 

ราย/ตัว 
ราย/ไร่ 

บ่อ 

20 
1 

100/200 
80/80 

10 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

งบประมาณ บาท 15,883,922 973,050 303,940 215,600 
 
งปม.กปร. ส านักงาน กปร. อนุมัติงบประมาณให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการรวมเป็นเงิน 2,711,950 ดังนี้ 

ปี 2538 อนุมัติ 720,000 บาท จัดซื้อแม่โคเนื้อ 60 ตัว ให้ยืมเพ่ือการผลิต 
ปี 2540 อนุมัติ 261,320 บาท จัดตั้งศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ประจ าต าบลกกตูม และบริการผสม

เทียมโคกระบือของเกษตรกรทั้ง 10 หมู่บ้าน 
ปี 2541 อนุมัติ 382,010 บาท ด าเนินการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ประจ าต าบลกกตูม และกรมปศุสัตว์

จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 60,000 บาท 
ปี 2542 อนุมัติ 1,171,800 บาท สร้างศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์และกรมปศุสัตว์จัดสรร     

งบประมาณให้อีก 260,080 บาท 
ปี 2544 อนุมัติ 176,820 บาท ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกราษฎร ม.ศรีถาวรพัฒนา จ านวน 84 ราย 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความเป็นมา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 ให้พิจารณา
พ้ืนที่บริเวณป่าขุนแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 8,500 ไร่ จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีพระราชประสงค์ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง
เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาต่างๆ บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารของภาคเหนือ เผยแพร่ให้
ราษฎรน าไปปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารโดยการใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม
การปลูกป่า 3 อย่าง 3 วิธี และการใช้ลุ่มน้ าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินไปยังพ้ืนที่โครงการ พระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้ศึกษาพัฒนาป่าไม้พ้ืนที่ต้นน้ าล าธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็น
หลัก ต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ าต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ โคนม และเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ด้านการตลาด เพ่ือให้เป็นศูนย์ศึกษาฯที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรม
ต่างๆภายในศูนย์ศึกษาฯ แล้วน าไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ด าเนินงานโดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
พื้นที่ด าเนินการ 
              1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 8,500 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ “ป่าขุนแม่กวง” อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะทั่วไปเป็นป่าเขา ทิศเหนือเป็นป่าไม้
เบญจพรรณมีสภาพสมบูรณ์ใช้ในการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ส่วนพ้ืนที่ตอนกลางและตอนใต้
เป็นป่า มีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมใช้เป็นพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่างๆ  

2. หมู่บ้านรอบศูนย์ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ในอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คือ 
   1) บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1  ต าบลแม่โป่ง 
   2) บ้านป่าไผ่  หมู่ที่ 2  ต าบลแม่โป่ง 
   3) บ้านห้วยบอน  หมู่ที่ 3  ต าบลแม่โป่ง 
   4) บ้านแม่โป่ง  หมู่ที่ 4  ต าบลแม่โป่ง 
   5) บ้านแม่โป่ง  หมู่ที่ 5  ต าบลแม่โป่ง 
   6) บ้านห้วยอ่าง  หมู่ที่ 6  ต าบลแม่โป่ง 
   7) บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 7  ต าบลแม่โป่ง 
   8) บ้านแม่ฮ่องไคร้  หมู่ที่ 8  ต าบลแม่โป่ง 
   9) บ้านป่าแดง  หมู่ที่ 9  ต าบลแม่โป่ง 
  10) บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10              ต าบลแม่โป่ง 
 3. ศูนย์สาขา 4 แห่ง คือ 
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    1. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.หางดง   
จ.เชียงใหม่ 
    2. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ .ฮอด อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 
    3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
    4. โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงราย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารการพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ 3 อย่าง (การปลูกป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้ผล 
และไม้ฟืน) 3 วิธีคือ ปลูกป่าในพ้ืนที่ที่มีการน าระบบชลประทานที่ใช้แหล่งน้ าจากภายนอกพ้ืนที่มาช่วยเสริม 
ปลูกป่าตามแนวร่องหุบเขาโดยการท าฝายเก็บกักน้ า (Check dam) และปลูกป่าในเขตพ้ืนที่ที่มีน้ าฝน (rainfed) 
 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้านการปศุสัตว์และโคนม 
 3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้านการประมงโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารการจับปลา  
 4. เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม 
 5. เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม 
การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 
 1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
 2. ศึกษาและพัฒนาการจัดท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นแก่ป่า และอนุรักษ์ต้นน้ า
 3. สาธิตและฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ 
 4. ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี เพื่อเพ่ิมรายได้และอาหารโปรตีนแก่ครอบครัว 
  5. พัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปี 2527 –  ต่อเนื่อง 

แผนการปฏิบัติงาน   ปีงบประมาณ 2542 – 2561 งบประมาณรวม 23,955,099  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2542-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.งานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เรื่อง ปีละ 2-5 

ปี 56 1 เรื่อง 
- 1 1 

2. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์      

- โคนม ตัว ปีละ 40-70 - - - 

- โคขาวล าพูน ตัว ปีละ 8-10 - - - 

- สุกร ตัว 2-30 - - - 

- ผลิตลูกสุกร ตัว 225 - - - 

- แพะ ตัว ปีละ 50-100 - - - 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2542-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

- กระต่าย 
 
- ไก่ 
- ผลิตลูกไก่ 
- เป็ด 
- ผลิตลูกเป็ด 
- นกกระทา 
- ห่าน 
-ปลูกพืชอาหารสัตว์สาธิต 

ตัว 
 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ไร่ 

ปีละ 80-122 
ปี 50  20  ตัว 
ปีละ40-200  

12,800 
ปีละ 40-200 

10,600 
60 
53 

ปีละ 250-420 
ปี 52-55  40-90* 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
-  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ราย ปีละ 40 - 60 60 
-  ฝึกอบรมเกษตรกร 
-  ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 
-  ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 

ราย 
ราย 
ราย 

ราย/ตัว 

1,775 
- 
- 

70/80 

20 
- 
- 
- 

190 
- 
- 
- 

60 
10 
10 
- 

- ส่งเสริมการเลี้ยงกระต่าย ราย/ตัว 20/60 - - - 

- ส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม ราย/ตัว 10/40 - - - 

- ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 1,125/17,700 - 150/1,500 50/500 

- ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 370/580 - - - 

- ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ราย/ไร่ 35/50 - - - 

- ผลิตหญ้าแห้ง 
- พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดตั้งศนูย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 

ตัน 
ราย 

 
ศูนย ์

25 
20 
 
- 

- 
20 
 
1 

30 
20 
 
1 

- 
10 
 
- 

- กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน - - 1 1 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์ กองทุน - - 1 1 

งบประมาณ บาท 20,722,959 759,540 440,600 2,032,000 
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หมายเหตุ     งบประมาณกรมปศุสัตว์  ปี 2561 

 -   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  2,024,800  บาท  
   -   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง   7,200  บาท   
หน่วยงานด าเนินการ 

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง 
3. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปศุสัตว์ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความเป็นมา 
 ปี พ.ศ. 2522  คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี ม.จ. จักรพันธ์  
เพ็ญศิริ จักรพันธ์  องคมนตรีเป็นประธาน  และมี พ.ต. ณรงค์เดช  นันทโพธิเดช  เป็นผู้รับสนองพระราชด าริมา
ด าเนินงาน  ต่างมีความเห็นต้องกันว่าระยะทางที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น  เป็นระยะทางที่ไกล
มากเพราะส่วนใหญ่คณะท างานมีงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ชลบุรี  และส่วนกลาง  
อีกประการหนึ่ง  โครงการเข้ารูปพร้อมที่จะด าเนินกิจกรรมตามแผนในการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆแล้ว  
การล าเลียงอุปกรณ์และสัตว์เลี้ยงต่างๆไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างล าบาก  เพราะระยะทางไกลมาก
โดยเฉพาะเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนแคบและเต็มไปด้วยโค้งอันตรายหลายแห่ง การเดินทาง
ไม่สามารถท าได้ในวันเดียว จึงสมควรที่จะมีสถานีกลางไว้ล าเลียงอุปกรณ์และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ขณะเดียวกันก็ใช้
เป็นสถานที่ผลิตสัตว์ปีกและสุกร รวมถึงการเพาะกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาฯ ต่อไป 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด  ตรงหลักกิโลเมตรที่  29 ต. บ้านกลาง  อ. สันป่าตอง  จ. เชียงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  
60 ปี ในปี 2549 และเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 
 2.  เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ อบรม สร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและชุมชน ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการ
ยอมรับเห็นประโยชน์ในการร่วมใจฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พัฒนาและปรับปรุงบ ารุงดินสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร 
 3.  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาไทยสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคง 
 4.  เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าแก่ราษฎรในท้องถิ่นด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 5.  ผลิตพันธุ์สุกร สัตว์ปีก เพ่ือส่งให้ศูนย์ต่างๆ ของโครงการด าเนินการ แจกหรือจ าหน่ายให้แก่
ราษฎรในราคาถูก เพ่ือน าไปประกอบอาชีพต่อไป 
 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2550 - 2561 

   

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2550 - 2561 รวม 880,925  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2550-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  สาธิตการเลี้ยงสุกร 
(พันธุ์สุกรจาก ศบส. เชียงใหม่) 

ตัว 
แห่ง/ตัว 

ปีละ 6-10 
ปี 52 2/18 

- 
 

- - 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2550-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
- ผลิตลูกสุกร ตัว 78 - - - 
- สาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ตัว - - 100 100 
- สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 
(พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองจาก ศบส. เชียงใหม่) 

ตัว 
แห่ง/ตัว 

2/1,694 
ปี 52 1/24 

500 500 500 

2.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 100 - - - 
3.  ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/20 - - - 
4.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 40/- - - - 

งบประมาณ บาท 647,725 9,900 179,400 43,900 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   
  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และก าแพงเพชร 

ความเป็นมา 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด
ภาคเหนือหลายแห่ง ทรงพบว่าป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถางท าให้เกิดป่าเสื่อมโทรมเป็นจ านวนนับพันไร่และมี
แนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจากราษฎรมีความต้องการจับจองพ้ืนที่ท ากินและเปลี่ยนที่ท า
กินในลักษณะไร่เลื่อนลอยเมื่อที่ดินผืนเดิมเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากราษฎรยังขาดการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้ที่ดินให้
ถูกหลักวิชาการเกษตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยว่าหากมีการท าลายพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าเช่นนี้เรื่อยไปจะน าความเดือดร้อนมาสู่ราษฎรเพ่ิมขึ้น จึงทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงขึ้น โดยน าพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าจัดท าเป็นแปลงปลูกพืชเมืองหนาวและให้ประชาชนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท าการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ เพ่ือหยุดยั้งไม่ให้ราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่า
เพ่ิมข้ึนอีกต่อไป  
พื้นที่ด าเนินการ   ในปีงบประมาณ 2553 
จังหวัดเชียงใหม่ 1. ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
  2. บ้านเสาแดง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
  3. ดอยม่อนล้าน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
  4. ห้วยเมืองงาม อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
  5. ห้วยแม่เก๋ียง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
  6. ดอยแบแล อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 
  7. บ้านแปกแซม อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย 8. ดอยบ่อ บ้านลอบือ หมู่ที่ 13 ต. แม่ยาว อ. เมือง จ. เชียงราย 
จังหวัดพะเยา 9. บ้านสันติสุข - บ้านขุนก าลัง อ. ปง จ. พะเยา 
จังหวัดน่าน           10. หมู่ที่ 7 บ้านสบขุ่น ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 
จังหวัดก าแพงเพชร  11.  บ้านป่าคา ต. โป่งน้ าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ราษฎรเรียนรู้การท าการเกษตรอย่างถูกวิธีในพ้ืนที่จ ากัด หยุดการบุกรุกท าลายป่า

เพ่ือขยายที่ท ากิน 
3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
4. เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดจากการค้าและการเสพยาเสพติด 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2546 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2546 - 2561  จ านวนเงิน  11,931,932 บาท 
   ปีงบประมาณ 2561 รวม 5 จังหวัด เป็นเงิน 227,560  บาท 
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1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รวมงบประมาณ ปี 2546 - 2561 เงิน 6,403,590 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  79,800 บาท   
 -  งบด าเนินงาน  28,800  บาท 
 -  งบลงทุน  51,000 บาท (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน) 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 24,000  บาท (เป็นค่าผลิตสัตว์ปีกคละเพศ อายุ 6 สัปดาห์สนับสนุนโครงการ) 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2546 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด – ไก่ 
    - ผลิตลูกสัตว์ปีก 
2.  สนับสนุนกองทุนอาหารสัตว์ 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
5.  ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 
6.  ฟาร์มสาธิตสุกร 

ราย/ตัว 
ตัว 

ราย/กองทุน 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 

20/820 
9,000 
308 

365/620 
50/280 
2/24 
2/8 

- 
- 
- 

80/80 
10/50 

- 
- 

- 
- 
- 

30/30 
10/100 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

40/400 
- 
- 

7. ฝึกอบรมเกษตรกร 
8. กองทุนยาสัตว์ 
9. กองทุนอาหารสัตว์ 

ราย 
แห่ง 
แห่ง 

1,760 
34 

ปีละ 5-8 

170 
- 
8 

40 
- 
- 

40 
- 
- 

10. สาธิตการเลี้ยงสัตว ์
    - สุกร 
    - แพะ-แกะ/ผลิตลูกแพะ-แกะ 
    - สัตว์ปีก 

 
ตัว 
ตัว 
 

 
100 

60/404 
180 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

งบประมาณ บาท 5,769,410 458,980 71,400 103,800 
งปม.กปร.     ปี 2546  เป็นเงิน 330,530 บาท    
 

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   รวมงบประมาณ ปี 2548 – 2561 เงิน  3,482,572 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ปี 2561  60,560 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา  
6,000 บาท รวม  66,560 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2548 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. สาธิตการเลี้ยงแกะ 
- ผลิตลูกแกะ 
- บ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ 

ตัว 
ตัว 
ไร่ 

ปีละ 10 – 40 
120 

ปีละ 10 – 100 

10 
10 
- 

10 
8 
- 

10 
8 
- 

2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 353 10 20 10 
3. จัดตั้งกองทุนยาสัตว์/การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

กองทุน 11 1 1 1 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2548 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงโค/กระบือ ราย/ตัว 10/20 - - - 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว - - 10/10 - 
6. ส่งเสริมการเลี้ยงแกะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 3/6 - - - 
7. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว - - - 10/100 

งบประมาณ บาท 3,395,232 256,960 52,460 66,560 
 
3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา รวมงบประมาณ ปี 2550 - 2561  เงิน  1,241,250 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  งบประมาณ ปี 2561  8,400 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา  3,000  บาท  
รวม  11,400  บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร  ราย 205 20 20 10 
2. สาธิตการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 5/160 - - - 
3. บ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ 80 - - - 
4. จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 3 - - - 
5. จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ กองทุน 3 - - - 
6.  ฟาร์มสาธิตสุกร แห่ง/ตัว 4/18 - - - 
7.  ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก แห่ง/ตัว 20/240 - - - 
8. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตกร ราย/ตัว - 20/100 20/100 10/50 

งบประมาณ บาท 1,152,810 34,200 34,200 11,400 
 
4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  รวมงบประมาณ 2552 - 2561   814,700  บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  งบประมาณ ปี 2561   28,400 บาท  

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2552 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร  ราย 455 70 60 40 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 200/1,140 30/150 30/300 20/200 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว - 20/20 10/10 - 
3. สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 200/370 20/40 20/40 20/40 
4. จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 4 - - - 
5. จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ กองทุน 3 - - - 
6. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร แห่ง/ตัว 3/9 - - - 

งบประมาณ บาท 670,400 77,900 38,000 28,400 
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5. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร  รวมงบประมาณ 2553 – 2561   564,000  บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร  งบประมาณปี 2561  8,400 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก  
9,000  บาท  รวม  17,400  บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2553-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. บ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ 15 - - - 
2. ฝกึอบรมเกษตรกร  ราย 110 30 20 10 
3. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร แห่ง/ตัว 4/30 - - - 
4. สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 110/220 10/20 - - 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 60/80 10/10 10/10 - 
6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่
เกษตรกร 

ราย/ตัว 20/100 10/50 10/50 10/50 

7. พัฒนาสุขภาพไก่ของเกษตรกร ตัว 3,000 - - - 
งบประมาณ บาท 468,200 41,200 37,200 17,400 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร 
   สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา   
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก   

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ความเป็นมา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ ต าบลนาเวียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น เน้นให้มีการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคอย่างยั่งยืน  ส่งเสริม
อาชีพทอผ้ากะเหรี่ยง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎร และน าเงินที่ได้ไปซื้ออาหารและปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบุกรุกท าลายป่า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 บริเวณทื้นที่ลุ่มน้ าแม่ลอบ ต าบลนาเกียน ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน บ้านทูจอง บ้านก๋องป๋อเหนือ  
บ้านก๋องป๋อใต้ บ้านทังที บ้านแม่ลอบคี บ้านพลั่งแท บ้านทิกะเย บ้านอูตูมและบ้านห่างหลวง อ าเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูงให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ  พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิม
ผลผลิต  ตลอดจนใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ลดการท าไร่เลื่อนลอยและลดการใช้สารเคมี 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้มีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียงและยั่งยืน  สอดคล้องตามภูมิสังคม 
 3.  เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2553 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2553 – 2561  งบประมาณรวม  1,457,660 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2553-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 690 170 100 70 
2.  ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 
3.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

110/190 
170/960 

10/10 
40/200 

10/10 
40/400 

- 
20/200 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2553-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
4. สนับสนุนแร่ธาตุโค - กระบือ ราย/ตัว 250/500 100/200 50/100 50/100 
5. กองทุนยาสัตว์ กองทุน 6 - - - 
6. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 6 2 - - 
7.  ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก แห่ง/ตัว 4/48 - - - 

งบประมาณ บาท 1,132,460 146,900 80,900 97,400 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561  
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  85,400 บาท   
  -  งบด าเนินงาน  34,400  บาท 
  -   งบลงทุน  51,000 บาท (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน) 
 2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 12,000  บาท (เป็นค่าผลิตสัตว์ปีกคละเพศ อายุ 6 สัปดาห์
สนับสนุนโครงการ) 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ความเป็นมา 
 ศูนย์เรียนรู้อมก๋อย จัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบอนุญาตในการใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จ านวน 1,905 ไร่  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (อมก๋อย) ตามพระราชด าริฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริม และสนับสนุนงานโครงการตามพระราชด าริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และประชาชนชาวไทย
บนพ้ืนทีสู่งในอ าเภออมก๋อย และเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ 900 เมตร เป็นป่าเสื่อมโทรมก าลังฟ้ืนตัว ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ พ้ืนที่โครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ต๋อม ไหลผ่านไปรวมกับแม่น้ าแม่ตื่น บริเวณบ้านหลิม -บ้านหลวง มีพ้ืนที่ป่ารอบโครงการ
ประมาณ 10,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่เลี้ยงวัว และเป็นพื้นที่หาเก็บผลผลิตจากป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด เป็นต้น ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาในรูปแบบที่ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 บ้านหริม  หมู่ที่ 1  ต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพ้ืนที่สูงโดยมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้มี
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน  สอดคล้องตามภูมิสังคม 
 2.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชน 
 3.  เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศึกษาธรรมชาติ  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 2559 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2559 - 2561  งบประมาณรวม  193,200 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 20 
2.  สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 
  -  ผลิตลูกสัตว์ปีก  
3.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 

ตัว 
ตัว 

ราย/ตัว 

20 
- 

20/100 

20 
400 

20/200 

20 
400 

20/200 
งบประมาณ บาท 50,400 44,800 98,000 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561  
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  86,000 บาท   
  -  งบด าเนินงาน  35,000  บาท 
  -   งบลงทุน  51,000 บาท (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน) 
 2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 12,000  บาท (เป็นค่าผลิตสัตว์ปีกคละเพศ อายุ 6 สัปดาห์
สนับสนุนโครงการ) 
 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามพระราชด าริ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

พระราชด าริ 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช

ด าเนิน ณ บ้านนาป่าแปก ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพระราชด าริกับพลเอกนิพนธ์ 
ภารัญนิตย์ เห็นควรจัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ทุรกันดาร และล่อแหลม
ต่อความมั่นคง โดยเน้นการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรให้แก่เกษตรกรด าเนินกิจกรรมให้ถูกหลักวิชาการ 
 

การด าเนินโครงการ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพอพระทัยในการด าเนินงานโครงการธนาคาร

อาหารชุมชน ตามพระราชด าริ บ้านนาป่าแปก ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันด าเนินโครงการถวาย ทรงมี
พระราชกระแสรับสั่งว่า เมื่อราว 7 ปีมาแล้วทรงอ่านนิตยสารของสหประชาชาติ ซึ่งได้ให้ข้อมูลและท านายไว้ว่า
หากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและการเพ่ิมขึ้นของประชากรยังไม่เปลี่ยนแปลง ในอีก 10 ปีข้างหน้า 
โลกจะขาดแคลนอาหาร ฉะนั้นทุกประเทศควรช่วยกันสร้างแหล่งผลิตอาหารเพ่ือมิให้เกิดภัยพิบัติ เกิดความ
เดือดร้อนหรือต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเพ่ือแย่งแหล่งอาหาร จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทรงมีพระราชด าริเรื่องโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชน หรือ Food Bank ขึ้น ซึ่งการด าเนินงานธนาคารอาหารชุมชนหรือ Food Bank นั้น น้ า
เป็นสิ่งส าคัญที่สุด แต่น้ าจะอุดมสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยป่าที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือเก็บกักน้ า ไว้ ฉะนั้นจะต้องรักษาป่า
เพ่ือรักษาน้ าไว้นั่นเอง หลายคนเคยสงสัยว่าท าไมพระราชินี ทรงเห็นป่าดีกว่าคน ก็เพราะทรงรักประชาชน
นั่นเอง จึงต้องรักษาป่าไว้ เพราะคนจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ า และหากไม่มีป่า น้ าใต้ดินก็จะแห้งหมด  

นอกจากนี้ในการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2546 มีพระราช
เสาวนีย์เพ่ิมเติมว่าการที่จะขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนคงไม่มีปัญหาเพราะมีรูปแบบการท างานอยู่แล้ว ทรงห่วงใย
ราษฎรที่อยู่ตามแนวชายแดนยังมีความยากล าบากทั้งด้านการประกอบอาชีพ ควรส่งเสริมให้มีการประกอบ
อาชีพทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เขาอยู่ได้อย่างพอมีพอกิน อาหารโปรตีนก็เป็นเรื่องส าคัญ ขอให้
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเอาไว้กินในหมู่บ้านด้วย การส่งเสริมการประกอบอาชีพขอให้รวมกลุ่มผลิตและเมื่อมี
ผลผลิตจ าหน่าย กลุ่มจะได้ช่วยเหลือกัน 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. บ้านนาป่าแปก หมู่ 4 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง  

 2. บ้านแม่ปาง หมู่ 1 ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย 
 3. บ้านไม้ลัน หมู่ 7 ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า 

 2) จังหวัดราชบุรี   บ้านหนองตาดั้ง ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ราษฎรสร้างแหล่งผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคอย่างเพียงพอ ช่วยลดการท าลายป่าไม้ และสัตว์ป่า 
2. เพ่ือให้เกษตรกรมีเนื้อสัตว์บริโภคตลอดปี มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
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วิธีการด าเนินงาน 
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร 

การจัดการ การป้องกันโรคและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ 
3. ติดตามผลการด าเนินงานให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2545 – 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2545 – 2561  งบประมาณรวม  5,737,280 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2545 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ราย/ตัว 60/914 - - - 

ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ราย/ตัว 29/150 - - - 
2. ฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่ม/ราย 1,063 230 330 100 
      ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ราย 18 - - - 

ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./ราย 6/150 1 1 1 
3. ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 60/100 - - - 

ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 450/6,630 100/5,000 200/4,000 100/2,000 
4. ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียน ร.ร./ตัว 8/450 1 1 1 

ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในโรงเรียน ร.ร./ตัว 2/3 - - - 
5. กองทุนยาสัตว์และวัคซีน หมู่บ้าน 7 - - - 
6. ปลูกพืชอาหารสัตว์สาธิต ไร่ 250 - - - 
7.  จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 5 2 1 1 
8.  จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ กองทุน 4 1 - - 
9.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์ กองทุน - - 2 2 
10.  สนับสนุนแร่ธาตุโคกระบือ ราย/ตัว 40/80 - - - 

งบประมาณ บาท 3,689,440 886,400 698,800 546,300 
 

งปม.กปร. ปี 2545 เป็นเงิน 184,340 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561  
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  363,900 บาท   
 2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน  182,400  บาท (เป็นค่าผลิตสัตว์ปีกคละเพศ อายุ 6 สัปดาห์ 
สนับสนุนโครงการ) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์แกะเพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร) 

 
 

ความเป็นมาและพระราชด าริ 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนิน

เยี่ยมราษฎรที่วัดแม่ปาง ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนาย
สหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการกองบ ารุงรักษาราชอุทยาน และนางสุภาวัลย์ บรรเลงทอง ผู้ ช านาญการด้าน
วิจัยและปรับปรุงบ ารุงพันธุ์สัตว์เล็ก กองบ ารุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้พิจารณาปรับปรุงสายพันธุ์แกะให้มี
คุณภาพดีขึ้นทั้งด้านคุณภาพของขนและเนื้อแกะ และให้น าผลที่ได้ปรับปรุงแล้วส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยง
แกะและกลุ่มผู้ทอผ้าขนแกะ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากขนแกะ 

กรมปศุสัตว์จึงเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อปี 2540 และได้จัดซื้อแกะพันธุ์แท้ พันธุ์ Bond และพันธุ์ 
Corriedale จากประเทศออสเตรเลียจ านวน 70 ตัว (เพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 50 ตัว) ท าการศึกษาด้าน
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ช่วงอายุของวัยเจริญพันธุ์ ฤดูผสมพันธุ์ อัตราการผสมติด การปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย และคุณภาพของผลผลิตที่ได้ เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 
พื้นที่ด าเนินการ 

- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน (สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ย่อยปางตอง )  
หมู่ที่ 4 ต าบลหมอกจ าแป๋ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- หมู่บ้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะในเขตอ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือปรับปรุงฝูงแกะที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพในด้านการผลิตขนที่เหมาะสมกับการท า
ผลิตภัณฑ์จากขนแกะ 

2. เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและเผยแพร่การเลี้ยงแกะพันธุ์ที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส าหรับ
กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแกะและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและน าไปปรับใช้ในการเลี้ยงแกะของตนเอง 

3. เพ่ือให้ชนกลุ่มน้อยลดการท าไร่เลื่อนลอย ตัดไม้ท าลายป่า และปลูกฝิ่น หันมาประกอบ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ และน าผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
เป้าหมาย 

ปรับปรุงพันธุ์แกะให้มีคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น ทั้งในด้านอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพของ
ขน และคุณภาพของซาก เมื่อได้แกะที่มีคุณภาพเหมาะสมแล้ว น าไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม  ที่
ด าเนินการเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะอยู่แล้ว โดยวิธียืมเพ่ือการผลิตต่อไป 
แผนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมของแกะพันธุ์แท้ที่พัฒนาจากแกะน าเข้าเปรียบเทียบกับแกะที่
พัฒนาขึ้นมาโดยการปรับปรุงพันธุ์ และศึกษาวิจัยทดสอบการกระจายพันธุ์แกะในระดับเกษตรกรรายย่อย 
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2. ศึกษาการแปรรูปขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ หรืองานฝีมือ เช่น ดอกไม้ รองเท้า 
กระเป๋า ฯลฯ เพื่อการเพ่ิมมูลค่า และศึกษาการฟอกหนัง เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวสัตว์ให้คุ้มค่า 

3. เลี้ยงแกะพันธุ์แท้เพ่ือการสาธิต ปรับปรุงพันธุ์ และน าผลสรุปมาปรับใช้ในการส่งเสริม
เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะและสู่ประชาชนผู้สนใจ และสนับสนุนขนแกะที่ได้จากการศึกษาสู่กลุ่มทอผ้าขนแกะ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2540 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2540 - 2561 งบประมาณรวม 9,044,820 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2540 กปร. ปี  ปี  แผนปี  
  ปี 2541 - 58 2559 2560 2561 
1. สาธิตการเลี้ยงแกะพ่อแม่พันธุ์ ตัว ปีละ 50 - 158 50 50 50 

- ผลิตลูกและเลี้ยงแกะรุ่น ตัว 1,423 20 20 20 
- ปลูกพืชอาหารสัตว์สาธิต ไร่ ปีละ 100 - 150 - - - 

2. สนับสนุนขนแกะสู่เกษตรกร ก.ก. 650 - - - 
- น าลูกแกะออกส่งเสริม ตัว 60 - - - 

3. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 260 50 60 10 
4.  จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 1 1 1 1 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงแกะสู่เกษตรกร กลุ่ม/ราย 10/100 - - - 
6. ส่งเสริมการเลี้ยงแกะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 100/140 10/10 10/10 - 
7. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/300 10/300 20/200 10/200 
8. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ราย/ไร่ 10/100 - - - 

งบประมาณ บาท 8,301,560 611,020 94,300 38,200 
 

งบประมาณ ปี 2540 งบประมาณ กปร. 2,373,730 บาท 
 ปี  2561   - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18,400 บาท 
   - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 7,800 บาท 
   - ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนผลิตสัตว์ปีกคละเพศ อายุ 6 สัปดาห ์12,000 บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน  
3. ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกษตรกรได้รับแกะพันธุ์ดีไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้ขนแกะที่มีคุณภาพดีน าไปผลิตสิ่งทอ

จากขนแกะที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของผู้บริโภค 
2. พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขนแกะในด้านรูปแบบให้หลากหลายขึ้น ซึ่งเป็นการ

สร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้ที่มั่นคง อันจะน าไปสู่อาชีพหลักได้ 
3. โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ จ านวน 4 หมู่บ้าน มี

ราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง 60 ครัวเรือน คือ บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 บ้านละอุบ หมู่ที่ 6 และบ้านสะแมง 
หมู่ที่ 6 อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณลุ่มน้ าของ ลุ่มน้ าปาย 
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

ความเป็นมา 
 ในปี พ.ศ. 2549 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส ารวจพบป่าผสมผลัดใบที่มีไม้สัก
ธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง มีพ้ืนที่ต่อเนื่องกันกว่า  6 หมื่นไร่ ในพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย อ าเภอเมืองและอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นป่าที่ฟ้ืนตัวจากการท า
สัมปทานท าไม้ในอดีต จนกระทั่งมีการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย  ในปี พ.ศ. 2515 ด้วย
สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นทางคมนาคมเข้าถึงล าบาก  ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมทั้งภูมิประเทศ ดิน และอากาศ จึงท าให้ป่าไม้สักแห่งนี้มีการฟ้ืนตัวของไม้สักรุ่นต่อมาจนกลับมาเป็น
ป่าที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว จากข้อมูลการส ารวจเบื้องต้นพบว่าป่าแห่งนี้มีไม้สักขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและส่วน
ใหญ่มีทรงต้นที่สวยงาม ค่าชี้วัดในเชิงปริมาณโดยรวม เมื่อเทียบกับป่าไม้สักแหล่งอ่ืนๆ    ของประเทศไทยถือ
ว่า “ ป่าสักผืนนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทย ” นอกจากนี้ยังพบว่าไม้สักในท่ีแห่งนี้สามารถขึ้นได้ที่
ระดับความสูงถึง 1,300 เมตร จากท่ีเคยมีการบันทึกไว้ไม่เกินที่ระดับความสูง 750 เมตร 
             กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เล็งเห็นถึงความส าคัญของพ้ืนที่ป่าที่เป็นแหล่งพันธุกรรมไม้
สักตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และพันธุ์พืชป่าอีกมากมาย ซึ่งอาศัยอยู่ในระบบนิเวศอันหลากหลาย จึงได้น า
ความกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและได้ทรงโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ ไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งได้น้อมน าแนวพระราชด าริด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาด าเนินการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้อยู่ดีกินดีพ่ึงพาตนเองได้และเป็น
ก าลังหลักที่มีสวนร่วมในการดูแลรักษาและปกป้องป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม
ไม้สักในถ่ินก าเนิดและนอกถ่ินก าเนิด รวมถึงเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยไม้สักที่ครบวงจรของประเทศไทยและในระดับ
สากลต่อไป 

             ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบสานแนวพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริ (กปร.) เพ่ือ
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บริเวณลุ่ม
น้ าของและลุ่มน้ าปาย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี 2554 เพ่ือป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าสักให้คงความสมบูรณ์ 
รวมทั้งให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยไม้สักที่ส าคัญของประเทศไทยและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โดยมีแผนงานที่จะด าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การป้องกัน รักษาป่า  
การศึกษาวิจัยไม้สัก  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรทางด้าน
การเกษตร กิจกรรมนอกภาคการเกษตร   ด้านการศึกษา ด้านการจัดการแหล่งน้ า ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึ่งจะด าเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายหลัก 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ อ าเภอปางมะผ้า , หมู่บ้าน
มะโนรา อ าเภอปาย, หมู่บ้านห้วยสะลอบและหมู่บ้าน ห้วยปมฝาด อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ราษฎรเกิด
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าแก่ชุมชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืนต่อไป      
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พื้นที่ด าเนินการ 
 8  หมู่บ้าน  4  ต าบล 3 อ าเภอ 
 -  บ้านห้วยสะลอบ  หมู่ 1  ต าบลห้วยผา  อ าเภอเมือง 
 -  บ้านห้วยปมฝาด  หมู่ 6  บ้านห้วยกล้วย หมู่ 6  บ้านป่าคา  หมู่ 6  ต าบลห้วยปูลิง  อ าเภอเมือง 
 -  บ้านนาอ่อน หมู่ 6  บ้านแม่อูมอง หมู่ 5  บ้านหนองขวา หมู่ 5 ต าบลสบป่อง  อ าเภอปางมะผ้า 
 -  บ้านมะโนรา  หมู่ 12  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปาย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2555 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน   ปีงบประมาณ 2555 - 2561 งบประมาณรวม  407,100 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2555-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 160 40 20 10 
2. ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ราย 16  - - 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 5/10 20/20 - - 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/350 10/300 20/200 10/200 
5. พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้าน 8 - - - 
6. จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 2 1 - - 

งบประมาณ บาท 333,700 30,800 22,200 20,400 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  8,400  บาท 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน  12,000  บาท 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย   ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

ความเป็นมา 
 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เริ่มด าเนินการตามแนว
พระราชด าริตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ในลักษณะของ “ศูนย์พัฒนา” โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองด้าน
การเกษตรเป็นหลัก ต่อมาได้น าผลการศึกษาค้นคว้าทดลองขยายผลสู่ราษฎรในรูปของ“ศูนย์บริการและ
พัฒนา” มีกิจกรรมด าเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง การฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี
หน่วยงานหลักร่วมด าเนินงาน จ านวน 11 หน่วยงาน และมีศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ 
เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน ซึ่งผลการด าเนินงานในระยะที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ในระดับหนึ่งทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ า การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง การส่งเสริมงานศิลปาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานต่อเนื่องต่อไป เพ่ือสนองพระราชด าริให้ถู กต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาหลักที่ราษฎรยังคงเผชิญอยู่เดิม คือ ปัญหาความ
ยากจน รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยรวม ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน   

วัตถุประสงค์ 
      1. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน  และ
สาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
      2. ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ
ศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงใน
พ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ 
      4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพ่ือการเรียนรู้  และสร้างอาชีพสร้างรายได้
เพ่ิมให้ประชาชน 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 บ้านท่าโป่งแดง  ต าบลผาบ่อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน   ปีงบประมาณ 2559 - 2561 งบประมาณรวม  113,100 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  ฝึกอบรมเกษตรกร  ราย 40 40 10 
2.  กองทุนอาหารสัตว์   กองทุน 1 1 1 
3.  ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร  ราย/ตัว 20/20 10/10 - 
4.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร   ราย/ตัว 10/300 20/200 10/200 

งบประมาณ บาท 32,600 50,600 29,900 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  17,900  บาท 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน  12,000  บาท 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ 
จังหวัดเชียงราย 

 

ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ 
ความเป็นมา 

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงพ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ จ .เชียงราย และ จ.พะเยา ที่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการไปแล้วไว้
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และทรงมอบให้กองทัพภาคที่ 3 ด าเนินการ โดยได้แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  เช่น การประกอบอาชีพการเกษตร การพัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธารร่วมกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนองพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาด้านการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร กรมปศุสัตว์จึงจัดท าโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ดอยยาว ดอยผาหม่น 
ดอยผาจิ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ขึ้น 
พื้นที่ด าเนินการ   18 หมู่บ้าน ใน 3 อ าเภอ 
 1. บ้านร่มฟ้าทอง หมู่  8 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 2. บ้านห้วยคุ   หมู่  8 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 3. บ้านห้วยหาน   หมู่  9 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 4. บ้านร่มฟ้าสยาม หมู่ 15 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 5. บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ 15 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 6. บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 7. บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ 13 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 8. บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ 11 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
 9. บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ 9 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 10. บ้านพิทักษ์ไทย หมู่ 9 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 11. บ้านไทยสามัคคี หมู่ 16 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 12. บ้านร่มโพธิ์ไทย  หมู่ 9 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 13. บ้านราษฎร์รักษา หมู่ 8 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 14. บ้านขุนต้า   หมู่ 11 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 15. บ้านเล่าตาขาว    หมู่ 8 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 16. บ้านขุนห้วยไคร้   หมู่ 18 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 17. บ้านร่มฟ้าไทย   หมู่  9 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง 
 18. บ้านพญาพิภักดิ์  หมู่  9 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพมั่นคง ไม่บุกรุกแผ้วถางป่า 
2. สร้างรายได้ และเพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2. โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก บ้านร่มฟ้าทอง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

ความเป็นมา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริเมื่อปี พ .ศ.2540 ให้ด าเนินการจัดตั้ง

ฟาร์มตัวอย่างเพ่ือเป็นการฝึกสอนแก่ราษฎรในพ้ืนที่โครงการศิลปาชีพและในหมู่บ้านโครงการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคง (พ.ม.พ.) ดอยยาว ดอยผาหม่นและดอยผาจิ ที่บ้านร่มฟ้าทอง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้ตั้งฟาร์มสัตว์ปีกเพ่ือสอนวิธีเลี้ยงไก่ท่ีถูกวิธี และท าฟาร์มแกะเพ่ือน าขนแกะมาให้ราษฎร
ทอผ้าคลุมไหล่จ าหน่ายให้ศูนย์ศิลปาชีพ เพ่ือให้ราษฎรมีอาหารจากสัตว์ปีก มีรายได้จากการจ าหน่ายสัตว์ จ าหน่าย
ผลิตผล และมีรายได้จากการจ้างแรงงานในการด าเนินงานฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ โดยกองทัพภาคท่ี 3 เป็นผู้จัดตั้ง
ควบคุมดูแลฟาร์ม และให้กรมปศุสัตว์ร่วมรับผิดชอบสนับสนุนด้านการเลี้ยงแกะและสัตว์ปีก ตลอดจนสนับสนุน
บุคลากรให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ตามกิจกรรมดังกล่าว 

พื้นที่ด าเนินการ 
บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ 
2. ศึกษาวิธีการเลี้ยงสัตว์ในสภาพใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมของเกษตรกรเพ่ือให้มีผลผลิตที่ดี โดย

เน้นการประยุกต์เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร และใช้วัสดุที่มีในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
เพ่ือที่ราษฎรสามารถน าไปด าเนินการด้วยตนเองได้ ตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีอยู่ใน
หมู่บ้านให้มีผลผลิตและรายได้ที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

3. เป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับสมาชิกของโครงการ โดยการจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างท าการเลี้ยงสัตว์ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎร สามารถสร้างทัศนคติความช านาญและทักษะที่
ถูกต้องในการจัดการเลี้ยงสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง 

4. เป็นแหล่งกระจายพันธุ์สัตว์ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปเลี้ยงด้วยตนเองในหมู่บ้านและเป็น
แหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎร 

5. เพ่ือลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้และการล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2544 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2544 – 2561  งบประมาณรวม   12,627,314 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2541 - 58 ปี  2559 ปี  2560 แผนปี  2561 
1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์      

- แกะ ตัว ปีละ 5 – 30 5 12 12 
- ผลิตลูกแกะ ตัว 275 5 7 7 
- สุกร  ตัว ปีละ 6-12  - - - 
- ผลิตลูกสุกร ตัว 210 - - - 
- ไก่ ตัว ปีละ 50 - 200 50 50 50 
- ผลิตลูกไก่ ตัว 25,420 600 600 600 
- ไก่ไข่  ตัว 2,000 - - - 
- เป็ดเทศ ตัว ปีละ 37-150 50 50 50 
- ผลิตลูกเป็ด ตัว 12,680 600 600 600 
- แปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ 45 - - - 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์      
- ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 1,014 30 60 50 
- อบรม อปร. ราย 18 - - - 
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ราย/ตัว 900/4,600 20/100 50/500 50/500 
- ส่งเสริมการเลี้ยงแพะแกะ ราย/ตัว 101/217 - - - 
- ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ราย/ตัว 120/348 - - - 

3.  ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ราย/ตัว 30/544 - - - 
     ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ราย/ตัว 6/32 - - - 
4.  กองทุนยาสัตว์ กองทุน 4 - - - 
5.  กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 3 1 - - 
6.  การพัฒนาผลติภัณฑ์สัตว ์ กองทุน - - 1 1 

งบประมาณ บาท 11,769,774 503,160 164,940 189,440 
 

งปม.กปร. ปีงบประมาณ 2541 - 42 ด าเนินการที่บ้านร่มฟ้าทอง  
  ปีงบประมาณ 2544 ด าเนินการที่พ้ืนที่ดอยยาวฯ รวมงบประมาณ 1,385,880 บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
1. กระทรวงกลาโหม กองทัพภาคท่ี 3 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. ราษฎรได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น เป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ มีแหล่ง
อาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน 
              2. ราษฎรในพ้ืนที่โครงการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต ไม่บุกรุกท าลายป่า ไม่อพยพทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอ่ืน มีที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง  มี
จิตส านึก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและร่วมมือดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
              3. เป็นศูนย์สาธิตและเป็นรูปแบบในการน าไปพัฒนาพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด าริ 
จังหวัดน่าน 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชด าเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ด้อยโอกาส ขาดที่พ่ึงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชด าริให้
ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ด าเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพ้ืนที่
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยด าเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนโครงการ
สหกรณ์ในโรงเรียน  และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ต่อมาในปี 2542 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาชนบน
พ้ืนทีสู่งแบบครบวงจรในพื้นที่ อ. บ่อเกลือ และ อ. เฉลิมพระเกียรติ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. หมู่บ้านในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ านวน 1 หมู่บ้าน (บ้านผาสุก ม. 3 ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ) 
2. หมู่บ้านขยายผลโครงการฯ ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่บ้าน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือลดการบุกรุกและท าลายป่าของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายของโครงการ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2544 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2544 - 2561 งบประมาณรวม  10,674,286  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2544 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 

- แพะพ้ืนเมือง 
- สุกร/ผลิตลูก 
- ไก่พ้ืนเมือง 
- ผลิตลูกแพะ 
- ผลิตลูกไก่พ้ืนเมือง 
- ไก่ไข่ 
- พ่อแม่พันธุ์ 
- ลูกเป็ด/ไก่ 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 
ปีละ 6 ตัว 
42/354 

ปีละ 50-60 
18 

6,390 
750 
140 

1,450 

 
- 

6/48 
50 
- 

500 
50 
50 
500 

 
- 

6/60 
50 
- 

500 
- 

50 
500 

 
- 

6/60 
50 
- 

500 
- 

50 
500 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2544 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
2. ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก ราย/ตัว 40/684 4/48 - - 
      ฟาร์มสาธิตสุกร ราย/ตัว 17/96 - - - 
3. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 1,270 130 110 90 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว ์      
      -    ส่งเสริมสัตว์ปีก ราย/ตัว 420/3,300 40/200 50/500 50/50 
      -    ส่งเสริมโค ราย/ตัว 30/30 - - - 
      -    ส่งเสริมแพะ 
      -    ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 
      -    สนับสนุนแร่ธาตุโค   กระบือ 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

60/124 
180/320 
100/200 

- 
10/10 
60/120 

- 
20/20 
20/40 

- 
20/20 
20/40 

5. กองทุนยาสัตว์ กองทุน 8 1 - - 
6. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 8 1 1 1 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์ กองทุน - - 1 1 

งบประมาณ บาท 9,234,266 791,880 295,540 352,600 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน     
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน  และมีการท า

การเกษตรแบบผสมผสาน ไม่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นหรือบุกรุกท าลายป่า อีกทั้งสภาพดินที่ท าการเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จากการน าปุ๋ยมูลสัตว์มาปรับปรุงดิน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ขาดสารอาหารของบุคคลเป้าหมายได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดน่าน 
 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรในพ้ืนที่บ้านกอก ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าว โดยทรงเน้นให้ด าเนินการพัฒนาแบบให้เกิดความเจริญจากข้างในก่อน
แล้วจึงค่อยระเบิดออกไปข้างนอก และให้ท าการพัฒนาแหล่งน้ า ป่าไม้และพัฒนาอาชีพ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกตามพระราชด าริ เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีอาหารการกินที่ดี มีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาด้าน
การปศุสัตว์ โดยได้คัดเลือกสัตว์พ้ืนเมืองที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เลี้ยงง่าย หากินเก่งและทนทาน 
ต่อโรค ไม่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงมาก ให้ได้รับเนื้อและไข่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี 

พื้นที่ด าเนินการ 
บ้านกอก หมู่ที่ 11 ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนสูงขึ้น ด้วยการขายผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ 
2. เพ่ือให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน มีสุขภาพแข็งแรง 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2545 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2545 - 2561 งบประมาณรวม 1,225,830 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2545 - 58 ปี  2559 ปี  2560 แผนปี  2561 
1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ตัว 25/432 2/24 - - 

ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร ตัว 18/90 - - - 
2. ฝึกอบรมเกษตรกร คน 460 50 50 40 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ราย/ตัว 20/22 - - - 

ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ 
ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

116/600 
20/40 

10/50 
10/10 

10/100 
10/10 

10/100 
10/10 

4. สนับสนุนแร่ธาตุโค   กระบือ ราน/ตัว 20/40 20/40 20/40 20/40 
5. กองทุนอาหารสัตว์/ยาสัตว์ แห่ง 3 1 1 1 

งบประมาณ บาท 1,107,130 47,200 35,200 36,300 
 
 

งปม.กปร. ปีงบประมาณ 2545 ได้รับ 113,400 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน    
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โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดตาก 

 
พื้นที่ด าเนินการ  1)  จังหวัดเชียงใหม่  
 1. บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
 2. บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
 3. บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
 4. บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 6 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
 5. บ้านหินแตว หมู่ที่ 6 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
 6. บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
 7. บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
 8. บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
 9. บ้านไชยา หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
 10. บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
 11. บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
 12. บ้านเจียจันทน์ หมู่ที่ 13 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 
 13. บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 13 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว 

ความเป็นมา 
 สภาพพ้ืนที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือด้านจังหวัดเชียงใหม่  ที่ติดต่อกับประเทศพม่ามีสภาพเป็น
ป่าภูเขาสูงมีสันปันน้ าเป็นเส้นแบ่งเขต ท าให้การแบ่งเส้นเขตแดนในพ้ืนที่ไม่มีความชัดเจน ประกอบกับใช้แผนที่
คนละฉบับ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า และเกิดปัญหารุกล้ าอธิปไตยของ
กองก าลังต่างชาติบ่อยครั้ง รวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อยต่างๆใช้เป็นที่พักพิง  หลบซ่อน และใช้พ้ืนที่เป็นแหล่ง
ผลิตและเส้นทางล าเลียงยาเสพติดเพ่ือเตรียมการจ าหน่ายน าเข้าสู่ประเทศไทย  รวมทั้ งสะสมก าลังเพ่ือเตรียม
ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนแก่ 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อ 3 มีนาคม 2543 มีสาระส าคัญ 8 ประการ 
 1 การสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนต้องท าในลักษณะผสมผสาน มีการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับ
ปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือสร้างความใกล้ชิด 
 2  จะต้องได้ข้อมูลพ้ืนที่ปฏิบัติการทั้งหมดรวมทั้งปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของราษฎร 
 3  การปฏิบัติจะต้องร่วมกันทุกฝ่าย 
 4  พ้ืนที่เพ่งเล็ง ได้แก่ พื้นที่ตั้งแต่ช่องทางก่ิวผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ 
 5  การด าเนินการมิใช่เป็นโครงการใหญ่ แต่เป็นงานเล็ก ๆ เช่น ฝายกั้นน้ า และใช้ระบบการส่งน้ าด้วยท่อ 
 6  กลุ่มและสมาคมแม่บ้านควรเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ 
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 7  โครงการที่ประสบความส าเร็จในห้วงที่ผ่านมาคือ อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า ตามโครงการจัดหมู่บ้าน
ตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 8  การด าเนินการต่อราษฎรในพื้นที่สูงสามารถประสาน หม่อนเจ้าภีศเดช รัชนี ได้โดยตรง 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การด าเนินโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
 2. เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณสนับสนุนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 3.  เพ่ือให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จิตส านึกในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2554 – 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2554 – 2561 รวม 766,200 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2554-55 ปี 2556 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 40 30 20 10 
2.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 40/240 20/120 20/200 10/100 

3.  จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน - 1 - - 

งบประมาณ บาท 103,500 62,100 22,200 65,400 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  59,400 บาท   
  -  งบด าเนินงาน  8,400  บาท 
  -   งบลงทุน  51,000 บาท (รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน) 
 2.  ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา   6,000  บาท 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 แห่ง 
1. บ้านอาโจ้ หมู่ 2 ต.นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า 
2. บ้านปางคอง หมู่ 12  ต.นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า 
3. บ้านดอยผักกูด หมู่ 4 ต. เวียงเหนือ อ.ปาย 
4. บ้านแม่ส่วย หมู่ 8 ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 
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ความเป็นมา 

พ้ืนที่บริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ติดต่อกับประเทศพม่า มีสภาพเป็นป่าเขา
สลับกับล าน้ า ท าให้การแบ่งเส้นเขตแดนในหลายพ้ืนที่ ไม่มีความชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศพม่า และเกิดปัญหาการรุกล้ าอธิปไตยของกองก าลังต่างชาติบ่อยครั้ง รวมทั้งปัญหาชน
กลุ่มน้อยต่างๆ ใช้เป็นที่พักพิงหลบซ่อนและสะสมก าลังเพ่ือต่อต้านรัฐบาลพม่า โดยเฉพาะบริเวณด้านทิศ
ตะวันตกของอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นพ้ืนที่ว่างที่ส าคัญและไม่มีราษฎรอาศัยอยู่เลย ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีแนวโน้มที่จะเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อไปในอนาคต 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์กับพล
เอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ผู้อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เรือนประทับแรม
ปางตอง ว่าให้พิจารณาหาแนวทางในการด าเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านในรูปแบบ “บ้านยามชายแดน” ด้านทิศ
ตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่าง  
มีระบบ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กองพลพัฒนาที่ 3 จึงจัดท าแผนแม่บทโครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านแม่ส่วยอู ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้น ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวยึดถือแผน
แม่บทโครงการจัดตั้งหมู่บ้านราษฎรชาวไทยภูเขาฯ บ้านปางคอง เป็นแนวทางในการด าเนินงานและให้
สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เน้นการพัฒนาหมู่บ้านในลักษณะ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติ อย่างมีระบบ
สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ชาติและระบบการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เสริมสร้างศักยภาพของพ้ืนที่และโอกาสของราษฎรให้มีความพร้อมด้านการพัฒนา เพ่ือ
สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน พอกินพอใช้ 

2. ปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ สามารถแจ้งเตือนภัยให้
กลุ่มบ้านใหญ่หรือส่วนราชการได้อย่างทันเวลา 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้ได้รับบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานตาม
ความเหมาะสม 

          4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตาม
แนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2546 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2546 – 2561  งบประมาณรวม  1,546,320 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2546 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 
   ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

21/444 
18/100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.ฝึกอบรมเกษตรกร   
   ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 

ราย 
ราย 

573 
ปีละ 3 

10 
3 

10 
3 

10 
3 

3.ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 
   ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง/เป็ดเทศ 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

40/80 
110/ 840 

- 
- 

- 
10/100 

- 
10/200 

4.กองทุนยาสัตว์ กองทุน 5 - - - 
5.กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 4 1 - - 
6. สนับสนุนแร่ธาตุโค ราย/ตัว 120/200 - - - 
7. พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้าน 3 - - - 

งบประมาณ บาท 1,460,020 35,300 28,200 22,800 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  10,800  บาท  
 2.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน  12,000  บาท 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 3) จังหวัดตาก  1 แห่ง  (บ้านมะโอโคะ หมู่ที่ 2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก) 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้าน
รวมไทยพัฒนาที่ 1 ต.รวมไทย อ.พบพระ จ.ตาก มีพระราชเสาวนีย์ให้น าราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไปเป็น
ยามชายแดน ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศตาม
แนวชายแดน กองพลพัฒนาที่ 3 จึงจัดตั้งโครงการหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริขึ้น เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ การฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ถูกท าลายและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับราษฎร 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนราษฎรดังกล่าว และกรมปศุสัตว์สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่ราษฏรใน
หมู่บ้านเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพมั่นคงไม่บุกรุกแผ้วถางป่า 

2. สร้างรายได้และเพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ท าให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2544 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2544 – 2561  งบประมาณรวม 1,934,280  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2544 - 56 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 746 60 60 40 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
    ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร 
    ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในศูนย์การเรียนฯ 
    สนับสนุนอาหารสัตว์สู่เกษตรกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ศูนย/์ตัว 

ราย 

301/2,242 
15/15 
1/150 

60 

40/200 
- 
- 
- 

40/200 
- 
- 
- 

20/100 
- 
- 
- 

3. ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 
ฟาร์มสาธิตสุกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

14/288 
18/96 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. กองทุนยาสัตว์ แห่ง 1 - - - 
5. สนับสนุนแร่ธาตุโค ราย/ตัว 230/420 20/40 20/40 20/40 

งบประมาณ บาท 1,744,280 74,000 74,000 42,000 
 

 หมายเหตุ ปี 2557-2558 กรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 

งปม.กปร. ปี 2544 ได้รับ 141,600 บาท 

งบประมาณปี 2561 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 22,400 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก  18,000  บาท  
รวมเป็นเงิน  42,000  บาท     

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  111 

โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จพระราช
ด าเนินทรงเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเดือนมีนาคม 2549 ที่ทรงห่วงใยในสภาพป่าต้นน้ า
ล าธาร การด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุลกับสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดท าโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ขึ้น เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีสูงได้ตระหนักถึงความส าคัญของต้นไม้ น้ าและดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า โดยสามารถด ารงชีพอยู่กับป่า
ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ าล าธาร ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและมีความ

สมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ภายใต้การสนับสนุนของ

รัฐและองค์กรในท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

1. ให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอและมี
รายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 

2. ให้ศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชน
และกลุ่มบ้าน โดยมีความเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ลดการบุกรุกท าลายป่าในพ้ืนที่เป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ 
 เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ คณะกรรมการอ านวยการโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” จึงเลือกพ้ืนที่
ด าเนินงานในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ครอบคลุมหมู่บ้านรอบพ้ืนที่ที่พระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินงานต่างๆ รวม 10 
พ้ืนที่ 6 จังหวัด ดังนี้ 
1. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าของ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 
    หมู่บ้านหลัก บ้านปางคอง 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านแสนค าลือ บ้านแอโก๋ บ้านเมืองแพม บ้านปุงยาม บ้านปางคาม บ้านโท้งหลวง บ้านโท้งนา 
บ้านป่าโหล บ้านดอยคู บ้านซอแบะ บ้านโท้งสา บ้านอาโจ้ 
2. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าปาย อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 
    หมู่บ้านหลัก บ้านท่าโป่งแดง 
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    หมู่บ้านบริวาร บ้านปางหมู บ้านแม่ส่วยอู บ้านห้วยเสอืเฒ่า บ้านห้วยปู่แกง บ้านน้ าเพียงดิน บ้านในสอย 
บ้านสบสอย บ้านป่าปุ๊ บ้านห้วยคลี่ บ้านห้วยแก้ว บ้านดอยแสง บ้านห้วยผึ้ง บ้านไม้สะเป่ บ้านทุ่งกองมู บ้าน
ห้วยเดื่อ บ้านม่อนตะแล 
3. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าสะงา อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 
    หมู่บ้านหลัก บ้านปางตอง 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านนาป่าแปก บ้านรวมไทย บ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านทบศอก  
บ้านยอด บ้านแม่สะงา บ้านห้วยขาน บ้านกุงไม้สัก บ้านหมอกจ าแป่ 
4. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง อ. เมือง และ อ. ขุนยวม  
จ. แม่ฮ่องสอน 
    หมู่บ้านหลัก บ้านหนองเขียว บ้านแม่สะมาด 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านพะยอย บ้านห้วยขี้หมู บ้านห้วยข้าวลีบ บ้านกิ่วขมิ้น บ้านห้วยฮะ บ้านหัวฮะ 
    บ้านทุ่งมะขามป้อม บ้านน้ าโค้ง บ้านห้วยหมากลาง บ้านก่าโน บ้านแม่สุริน บ้านพอนอคี 
5. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าแม่หาด อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ 
    หมู่บ้านหลัก บ้านสบหาด 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านห้วยไก่ป่า บ้านแม่ระอานอก บ้านจกป๊ก บ้านลูกูดู บ้านแม่ระอาใน 
6. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าปิงน้อย อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
    หมู่บ้านหลัก บ้านเซโดซา 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านละอางเหนือ บ้านแม่แฮใต้ บ้านแม่และ บ้านละอางใต้ บ้านผักไผ่ บ้านสาม 
7. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าแม่ค า อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 
    หมู่บ้านหลัก บ้านห้วยหยวกป่าโซ 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9 (ห้วยหยวก ห้วยหยวกกลาง มโนสุจริต) บ้านป่าแอ หมู่ 21 บ้าน
ห้วยหมาก หมู่ 18 บ้านเล่าลิ่ว หมู่ 14 (เล่าลิ่ว ลีซอใหม่) 
8. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน 
    หมู่บ้านหลัก บ้านสะจุก ม. 7 บ้านสะเกี้ยง ม. 8 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านเปียงก่อ บ้านเปียงซ้อ บ้านห้วยเต๋ย บ้านด่าน บ้านนาคุ บ้านสไลน้อย-สไลหลวง บ้าน
บวกอุ้ม บ้านห้วยฟอง บ้านขุนน้ าน่าน บ้านบวกหญ้า บ้านห้วยลึก บ้านห้วยปูด บ้านห้วยขวาก 
9. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าภาค อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก 
    หมู่บ้านหลัก บ้านเทิดชาติ (ปี50) บ้านนุชเทียน (ปี 51) 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านช านาญจุ้ย บ้านใหม่รักไทย บ้านหมั่นแสวง บ้านสงบสุข บ้านร่มเกล้า บ้านรักชาติ บ้าน
น้ าดับ บ้านบุ่งผล า บ้านน้ าจวง บ้านน้ าแจ้งพัฒนา 
10. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าลี อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ 
    หมู่บ้านหลัก บ้านน้ าลี ม. 6 บ้านน้ าต๊ะ ม. 8 
    หมู่บ้านบริวาร บ้านกิ่วเคียน บ้านทรายงาม บ้านปางหมิ่น บ้านผาลาด บ้านค่าย บ้านวังหัวดอย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2550 - 2554) 
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กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแนวทางการด าเนินงาน 
 หลักส าคัญของการด าเนินงานโครงการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือสนองแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน คือ การพัฒนาแหล่งน้ า การพัฒนาและอนุรักษ์ป่าไม้รวมทั้งสัตว์ป่า และการพัฒนาอาชีพ อาชีพ
หลัก คือ การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมงและอ่ืนๆ ได้แก่ งานส่งเสริมศิลปาชีพ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงาน จุดเน้น และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
1.  ภาพรวมของการด าเนินงาน 

1) ด าเนินงานต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิม โดยเสริมการด าเนินงานให้เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามแนว
พระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 

2) การด าเนินงานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่น าระเบิดไปใส่ ให้ระเบิดจากข้างใน 
3)  ด าเนินงานในลักษณะบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรวมพลังการปฏิบัติงาน   
     ในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย 

    4)  การก าหนดพื้นที่ ใช้ขอบเขตลุ่มน้ าเป็นขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
5)   มีผู้แทนหน่วยงานระดับกรมเป็นผู้ประสานการด าเนินงานในระดับจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 

2.  จุดเน้นของแผนปฏิบัติ ได้แก่ 
     1)  ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร เพ่ือเป็นแหล่งซับน้ าธรรมชาติ (water bank) 
     2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีศูนย์พัฒนาและบริการ
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ 

3) คืนความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุ์ท้องถิ่นตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (food bank) 
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
5) ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

3.  กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
     ก าหนดกลยุทธ์ 4 ข้อ แต่ละข้อมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ ข้อ 1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายในชุมชน 
2. การรณรงค์ให้ความรู้การลดการใช้สารเคมีและการส่งเสริมการผลิตปัจจัยการผลิตชีวภาพจากวัสดุ

ภายในท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 
4. การพัฒนาแหล่งน้ าและปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ ข้อ 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. การเตรียมความพร้อมชุมชน การเสริมสร้างจิตส านึกการเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ และการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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2. การส่งเสริมการดูสุขภาพของครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ ข้อ 3.การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ เพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. การกันพื้นที่ป่าไม้จากพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน 
2. การฟ้ืนฟูเพ่ือคืนสภาพป่าไม้ให้เป็นแหล่งซับน้ าธรรมชาติของชุมชน (ธนาคารน้ า/Water Bank) 
3. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าไม้ในชุมชน โดยการคืนความหลากหลายทางชีวภาพ

ดั้งเดิมของท้องถิ่น เพ่ือให้พ้ืนที่ป่าเป็นธนาคารอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน (Food Bank) 
4. การพัฒนาและอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม 
กลยุทธ์ ข้อ 4. การศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. การศึกษาและวิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
2. การปฏิบัติงานสนับสนุนการประสานการปฏิบัติงานและการรายงานผล 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2550 - 2561  งบประมาณรวม 15,246,434 บาท 

1.  จ. แม่ฮ่องสอน สนง. ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ปี 2550 - 2561  รวม 4,168,520 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเพศเมีย ราย/ตัว 170/340 - - - 
2. บ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ 320 - - - 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ราย/ตัว 280/490 20/20 10/10 - 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 

(รับพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองจาก ศบส.
แม่ฮ่องสอน) 

ราย/ตัว 170/1,350 10/300 20/200 10/200 

6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน 
    ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในโรงเรียน 

โรงเรียน 
โรงเรียน 

32 
5 

3 
- 

3 
- 

3 
- 

7. ฝึกอบรมเกษตรกร 
    ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 

ราย 
ราย 

1,206 
26 

40 
10 

40 
10 

10 
10 

8. ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียน 33 3 3 - 
9. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 10 1 1 1 
10. กองทุนยาสัตว์ กองทุน 16 - - - 
11. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว 280/560 - - - 
12. พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้าน 26 10 10 10 

งบประมาณ บาท 3,874,220 164,000 75,500 54,800 
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งบประมาณปี 2561    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 42,800 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์

แม่ฮ่องสอน 12,000 บาท รวม 54,800  บาท 

2.  จ. เชียงใหม่ สนง. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ปี 2550 - 2561 รวม 1,735,100  บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ราย/ตัว 20/40 - - - 

2. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 

(รับพันธุ์สุกรจาก ศบส.เชียงใหม่) 

ราย/ตัว 120/300 10/10 10/10 - 

3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 

(รับพันธุ์จาก ศบส.เชียงใหม่) 

ราย/ตัว 130/710 40/200 40/400 30/300 

4. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 790 130 70 50 

5. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 11 2 - - 

6. กองทุนยาสัตว์ กองทุน 6 - - - 

7. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว 310/620 60/120 20/40 20/40 

งบประมาณ บาท 1,437,900 130,900 68,900 97,400 
 

งบประมาณปี 2561  ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชยีงใหม่ 79,400 บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์

พะเยา  18,000 บาท รวม 97,400  บาท 
 

3.  จ. เชียงราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ ปี 2550 - 2561 รวม 2,100,440 บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงแกะ 

    -  ลูกแพะ/แกะ 

ตัว 

ตัว 

ปีละ 10-40 

20 

10 

10 

10 

8 

10 

8 

2. บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว ์ ไร่ ปีละ 10-70 - - - 

3. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 235/450 10/10 10/10 - 

4. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 4 - - - 

5. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 568 60 30 20 

5. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ 

6. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ/แกะ 

ราย/ตัว 

ราย/ตัว 

290/580 

3/6 

50/100 

- 

20/40 

- 

20/40 

- 

งบประมาณ บาท 1,933,920 74,500 49,460 42,560 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2549 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ห้วยหยวกป่าโซ จ. เชียงราย 

 



 

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์  116 

4.  จ. น่าน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  รวมงบประมาณ ปี 2550 – 2561 เงิน  4,020,494  บาท  
กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงแพะ ตัว ปีละ 20 - - - 
2. บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ ไร่ 80 - - - 
3. สาธิตเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เป็ดเทศ/ผลิตลูก ตัว/ตัว 540/5,428 60/700 60/800 60/800 
4. ส่งเสริมเลี้ยงโคเพศเมีย ราย/ตัว 40/80 - - - 
5. ส่งเสริมเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 80/120 - - - 
6. ส่งเสริมเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 80/140 10/10 10/10 - 
7. ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 440/3,700 20/100 50/500 20/200 
8. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 970 80 80 40 
9. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 4 - - - 
10. กองทุนยาสัตว์ กองทุน 4 - - - 
11. ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ คน 240 - - - 
12. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว 320/640 50/100 20/40 20/40 

งบประมาณ บาท 3,488,094 184,200 188,800 159,400 
 
หมายเหตุ  ปีงบประมาณ 2548 (งบประมาณ กปร.) โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง สะจุก - สะเกี้ยง 
ตามพระราชด าริ จังหวัดน่าน 
 

5.  จ. พิษณุโลก  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ ปี 2550 - 2561 รวม  1,450,400  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ 90 - - - 
2. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว 600/900 50/100 - - 
3. กองทุนยาสัตว์ แห่ง 2 - - - 
4. ส่งเสริมเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 120/260 10/10 - - 
4. ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว   50/250 20/100 
5. ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ราย 30 - - - 
6. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 610 60 50 20 

งบประมาณ บาท 1,299,800 36,300 81,900 32,400 
 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2549 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
จังหวัดพิษณุโลก 
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งบประมาณปี 2561 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 14,400 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 

18,000  บาท รวม 32,400  บาท                    
 

6.  จ. อุตรดิตถ์  สนง. ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  งบประมาณ ปี 2550 - 2561  รวม  1,638,580 บาท 
กิจกรรม หนว่ยนับ ปี  2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมีย ราย/ตัว 100/150 - - - 
2. กองทุนยาสัตว์ แห่ง 1 - - - 
3. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว 360/820 10/20 - - 
4. ฟาร์มสาธิตสุกร แห่ง/ตัว 6/36 - - - 
5. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 150/290 - - - 
6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 270/1,980 20/100 20/100 10/50 
7. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 770 30 20 10 

งบประมาณ บาท 1,607,280 38,200 34,200 17,400 
 

งบประมาณปี 2561 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ ์ 8,400 บาท  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก   

9,000  บาท  รวมเป็นเงิน  17,400  บาท 

 

7.  จ. เลย  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย   
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2560 แผนปี 2561 

1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 20 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 20/100 20/100 

งบประมาณ บาท 36,600 34,800 
 

งบประมาณปี 2561  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย  16,800 บาท  ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 

อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 18,000  บาท  รวมเป็นเงิน  34,800  บาท 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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สรุปแผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณโครงการ  “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ปีงบประมาณ  2561 

กิจกรรม หน่วยนับ 
สนง.ปศจ. 

รวม 
เลย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

1. สาธิตการเลี้ยงแกะ/ผลิตลูก ตัว/ตัว - - - 10/8 - - - 10/8 
2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก/ผลิตลูก ตัว/ตัว - - - - 60/800 - - 60/800 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ราย/ตัว 20/100 30/300 10/200 - 20/200 20/100 10/50 110/950 
4.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน ร.ร. - - 3 - - - - 3 
5. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน - - 1 - - - - 1 
6. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 20 50 10 20 40 20 10 170 
7. ฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียน ร.ร. - - 3 - - - - 3 
8. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว - 20/40 - 20/40 20/40 - - 60/120 

งบประมาณ บาท 34,800 97,400 54,800 42,560 159,400 32,400 17,400 438,760 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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องค์การบริหารงาน 

องค์กรบริหารระดับนโยบาย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการระดับนโยบาย รวม 2 คณะ คือ 

ก. คณะกรรมการอ านวยการโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีหน้าที่พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนองแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ข. คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลโครงการ “รักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” มีปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรที่สูงให้สอดคล้องตามแนวพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ แหล่งน้ าและ
เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของดิน การสนับสนุนการประกอบอาชีพของพ้ืนที่สูงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2.2 องค์กรบริหารระดับจังหวัด 

1) คณะกรรมการ/คณะท างานระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ไขการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด 

2) ผู้ประสานงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน
และก ากับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

พื้นที่โครงการ ผู้ประสานงาน 
จ. แม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร 
จ. เชียงใหม่ กรมชลประทาน 
จ. เชียงราย กรมวิชาการเกษตร 
จ. น่าน กรมปศุสัตว์ 
จ. พิษณุโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ. อุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน 

หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน 
5 กระทรวง 13 กรม 3 สถาบัน ร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(1) กรมส่งเสริมการเกษตร (6) กรมพัฒนาที่ดิน 
(2) กรมวิชาการเกษตร  (7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(3) กรมปศุสัตว์  (8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(4) กรมประมง  (9) กรมการข้าว 
(5) กรมชลประทาน  (10) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
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(11) สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) กรมป่าไม้ 
(2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

3. กระทรวงมหาดไทย 
(1) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. กระทรวงสาธารณสุข 
(1) กรมอนามัย 

5. กระทรวงศึกษาธิการ 
(1) ส านักงานบริหารการศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคม และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง 

 2. เกิดการบูรณาการการด าเนินงานในการพัฒนาของรัฐอย่างเหมาะสม และชุมชนมีกระบวนการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 3. พ้ืนที่ป่าไม้และต้นน้ าล าธารได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพิษณุโลก 
 

ความเป็นมาและพระราชด าริ 
 แม่น้ าแควน้อยเป็นลุ่มน้ าสาขาย่อยฝั่งซ้ายของแม่น้ าน่าน มีต้นน้ าอยู่ที่อ าเภอนครไทยและอ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไหลผ่านอ าเภอวัดโบสถ์ บรรจบแม่น้ าน่านที่อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  
สภาพพ้ืนที่ตอนล่างของแม่น้ าแควน้อย ประมาณ 200,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหาน้ าท่วม
และขาดแคลนน้ าเป็นประจ าทุกปี ราษฎรส่วนใหญ่ 80 % เป็นเกษตรกรที่มีรายได้ต่ าท านาได้ครั้งเดียวในฤดูฝน
แต่มักได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ าท่วม โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 75,000 ไร่ ในเขตอ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอ 
วังทอง อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มักเกิดปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปีและมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ 
 โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2546 มีระยะการก่อสร้าง 9 ปี (2546 - 2554) เป็นอ่าง
เก็บน้ าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่  ขนาดความจุ  796  ล้านลูกบาศก์เมตร  เมื่อแล้วเสร็จสามารถลดปัญหาน้ าท่วมและ
เก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้ มีพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 155,166 ไร่ ตั้งแต่ปี 2550 สามารถเก็บกักน้ าได้ ระบบ
ส่งน้ าในพ้ืนที่โครงการแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ าสนับสนุนพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎร ในเขตอ าเภอวัดโบสถ์  
อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2550 นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร 
องคมนตรี  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนแควน้อยฯ จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพ้ืนที่อ่างซึ่งเป็นราษฎร
ที่อยู่อาศัยและท ากินเดิมอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วม และราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทานเขื่อนแควน้อยฯ จึงขอให้
หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันด าเนินงานและก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือราษฎรร่วมกันอย่างชัดเจน 
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ส านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ราษฎรในพ้ืนที่โครงการขึ้น 
พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 1.  พ้ืนที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ า 11 หมู่บ้าน 
 2.  พ้ืนที่ระหว่างเข่ือนแควน้อยถึงเข่ือนทดน้ าพญาแมน 
 3.  พ้ืนที่รับประโยน์จากเขื่อนทดน้ าพญาแมน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากเขื่อนแควน้อยฯ ในการบริหารจัดการน้ าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและผลผลิตทางการเกษตร 
 2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพการประมงอย่างยั่งยืน 
 3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพการปศุสัตว์ 
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 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้ดีข้ึน โดยให้ราษฎรได้มีความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้
อย่างยั่งยืน  
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 
 1. ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในรูปแบบการท าการเกษตรผสมผสาน  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร จากการเลี้ยงสัตว์ 
 2. ราษฎรน าวัสดุการเกษตร (ต้นข้าวโพด,ยอดอ้อย,ฟางข้าว,มันส าปะหลังฯลฯ) และผลผลิต
การเกษตรในพ้ืนที่น ามาใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 3. น ามูลสัตว์ใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงบ ารุงดิน เหลือใช้น าไปจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ ช่วยปรับระบบ
นิเวศน์วิทยาให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 
 4.  ต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง 
 5.  ต้องการพัฒนาอาชีพราษฎรที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเดิมอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมและที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ชลประทานเขื่อนแควน้อยฯ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 2551 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2551 – 2561  งบประมาณรวม 5,874,100 บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2551 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 2,590 80 80 40 
2.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร 
    - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 
    - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ 
    - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือ 
    - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
    - พัฒนาอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม 
    - ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข ่
    - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก    

 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

 
980/1,820 
100/220 
60/300 

1,050/14,000 
40/80 

100/600 
260/1,300 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80/400 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80/400 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

40/200 
3. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ 
    - ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร 
    - ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 
    - ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโค 
    - ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ 

 
แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 

 
18/84 
48/624 
9/52 
9/94 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

งบประมาณ บาท 5,545,300 132,000 132,000 64,800 
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*  แหล่งงบประมาณ  ปี 2551 รวม 3,054,000 บาท งบประมาณกรมปศุสัตว์ 717,000 บาท 
   ธคก. 2,172,000  บาท  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 165,000 บาท 
งบประมาณปี 2561  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 28,800 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 
36,000 บาท   รวม 64,800 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
  2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส าหรับผู้เลี้ยงโคเนื้อจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่า 
40,000 บาท ต่อป ี
 2.  เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเลี้ยงสัตว์เพ่ิมรายได้ ในรูปแบบ
การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
 3.  เกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้ตลอดทั้งปี มีความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4.  เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์สตัว์พ้ืนเมือง เช่นไก่เหลืองหางขาว , กระบือไทย (Swamp Buffalo) เป็นต้น
 5.  ลดปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนไปท างานในเมืองใหญ่  
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 



 

124       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

โครงการศูนยช์ัยพฒันาการเกษตรสิรินธร อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
 

ความเป็นมา 
นางจรัสศรี จินดาสงวน มีหนังสือลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาแจ้งความ

ประสงค์ขอน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจ านวน 1 แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 1024 เนื้อที่ 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา  
ต้ังอยู่ที่ต าบลเนินมะปราง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างศูนย์การเกษตรหรือ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติให้รับที่ดินแปลง
ดังกล่าวไว้โดยให้ท าการเกษตรร่วมกับเกษตรกร 2 รายที่เช่าที่ดินอยู่เดิม ซึ่งส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาก าหนด
จะพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีปัญหาน้ าท่วมทุกปี ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจึง
ชะลอการด าเนินงานโครงการออกไปก่อน 
 จังหวัดพิจิตรก าหนดแผนการพัฒนาที่ดินให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 80 พรรษา จังหวัด
พิจิตร”เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และในปี 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว   
 

แผนการด าเนนิงาน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรปรับพ้ืนที่ ขุดสระน้ า ขุด
คลองรอบพื้นท่ี ท าคันดินกั้นน้ า ถมดินท าถนนภายในโครงการ และจัดสรรพ้ืนที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบกิจกรรม โดยมีอาคารส านักงานโครงการ พ้ืนที่นาข้าว สระน้ า แปลงพืชผัก      
ไม้ดอก ไม้ผล ปศุสัตว์และประมง 
  

กิจกรรมด้านปศุสัตว์ 
 ด าเนินกิจกรรม ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคนมและจัดท าแปลงพืชสมุนไพร เพ่ือสาธิตวิธีการที่เหมาะสม
และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. สาธติการเลี้ยงโคนมด้วยพืชอาหารสัตว์  และจัดท าแปลงพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว ์ 
และเป็นประโยชน์กับเกษตรกร  เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายย่อย 
 2. เพ่ือร่วมด าเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 80 พรรษา จังหวัดพิจิตร” เฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง  แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ 
 

พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ต าบลเนินมะปราง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
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ระยะเวลาด าเนินการ   2550 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2550 - 2561   งบประมาณรวม 4,385,290  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2551 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ศึกษาทดสอบการเลี้ยงโคนมด้วยพืชอาหารสัตว์ เรื่อง 1 - - - 
2. สาธิตการเลี้ยงโคนม ตัว ปีละ 6 6 6 6 
3. ปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือการสาธิต ไร่ ปีละ 6 - 7 - - - 
4. กองทุนยาสัตว์ กองทุน 2 - - - 
5. ฝึกอบรมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคนม ราย 90 50 - - 
6. ประชุมคณะท างานโครงการ ราย 40 - - - 
7. สนับสนุนแร่ธาตุโคเนื้อ ราย/ตัว 60/100 30/60 - - 
8. สนับสนุนเสบียงสัตว์คุณภาพดี ตัน 15 - - - 
9. พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง ราย 20 20 - - 

งบประมาณ บาท 3,909,720 299,770 89,400 86,400 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร     

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ  อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ความเป็นมา 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ 

หมู่ที ่5 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 250 ไร่  เพ่ือด าเนิน “โครงการชั่งหัวมัน  ตาม

พระราชด าริ” พัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจ โดยมีนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังมอบหมาย

ให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าหนองเสือ  ซ่อมแซมหินทิ้งซ่อมแซม

ทางระบายน้ าล้น พร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ าใหม่ให้กักเก็บน้ าได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร  ขุดลอกสระ

น้ า ปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ าติดตั้งระบบกระจายน้ าในแปลงสวน ทางหลวงชนบทเพชรบุรีปรับปรุงถนนสาธารณะ

นอกโครงการ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปรับปรุงถนนล้อมรอบที่ดินและถนนในโครงการ กรมทรัพยากรน้ า

บาดาลเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ กรมพัฒนาที่ดินเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์อย่างละเอียดเพ่ือทรงพระราชวินิจฉัย

ในการปลูกพืช กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการปลูกมะพร้าว พืชผักสวนครัวและบ ารุงรักษาต้นไม้ในไร่  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินพ้ืนที่โครงการ เมื่อวันที่ 1 วันที่ 12 สิงหาคม และ 

วันที่ 1 กันยายน 2552 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่โครงการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 

การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ประสานให้กรมปศุสัตว์ ร่วมเดินทางไป

ส ารวจพ้ืนที่โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมการน าโคนมที่หยุดรีดนมแล้วจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไป

เลี้ยงในเบื้องต้นจ านวน 9 ตัว และน ามูลโคไปใช้ประโยชน์ โดยสร้างโรงเรือนโค โรงเก็บหญ้าแห้ง ล้อมรั้ว จัดหาถังเก็บ

น้ า ปลูกพืชอาหารสัตว์และจัดหาคนเลี้ยง ซึ่งมีพ้ืนที่เลี้ยงโคนมประมาณ 18 ไร่ ปล่อยโคแทะเล็มในแปลงหญ้าบริเวณใต้

กังหันลมซึ่งใช้ปั่นไฟฟ้า  และในปี 2555  ได้น าแม่โครีดนมเข้าเลี้ยงเพ่ือสาธิตและรีดนมจ าหน่ายในโครงการ 

 เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2556  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเหลื่อมปีแล้ว  

วงเงิน  59,992,428.30  บาท  เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปนมที่โครงการชั่งหัวมัน  ตามพระราชด าริ  

จังหวัดเพชรบุรี 

พื้นที่ด าเนินการ 

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพ่ือเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะใน

พ้ืนที่อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
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วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 

 เพ่ือดูแลรักษาแปลงหญ้า จัดเตรียมหญ้าแห้งและหญ้าหมัก แร่ธาตุ เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่โครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2553 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2553 – 2561  งบประมาณรวม  6,271,605 บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2553-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1.  เลี้ยงโคนม ตัว ปีละ 30 30 30 30 
2.  บ ารุงรักษาพืชอาหารสัตว์ ไร่ 153 85 85 85 
3.  ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ ตัน 345 80 80 80 
4.  สาธิตการเลี้ยงเป็ด/ไก่ ตัว ปีละ 130 130 130 - 

งบประมาณ บาท 3,768,805 807,700 855,700 839,400 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561  
  1.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  245,800 บาท 

 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี  358,800 บาท 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์   234,800  บาท 
  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก  อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ความเป็นมา 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดฯ ให้จัดท าศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ที่บ้านหนองคอไก่ อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี  ในส่วนงานด้านปศุสัตว์มีการสาธิตการเลี้ยงสุกร แพะพระราชทาน – พันธุ์แบล็คเบงกอล และ
พันธุ์จัมนาปารี  ไก่ไข่  เป็ดไข่ และปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงแพะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรีได้ด าเนินการปลูกหญ้าแพงโกล่าแบบประณีต จ านวน 2 ไร่ ปลูกกระถินเป็นแนวรั้วรอบๆ แปลงหญ้า
และปลูกกล้วยตามแนวรั้ว เพื่อน ามาเลี้ยงแพะเนื้อและสุกร 

พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงปศุสัตว์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 2555 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2555 - 2561 เป็นเงิน 122,100 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2555-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
 ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ 2 2 2 2 

งบประมาณ บาท 77,100 15,000 15,000 15,000 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี    
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดราชบุรี 

ความเป็นมา 

                     สวนป่าสิริกิติ์ อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี ต าบลตะนาวศรี อ าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ด าเนินการประมาณ 3,000 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 ก.ม. ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง เดิมประกอบอาชีพท าเหมืองแร่ เพาะปลูกพืชไร่และรับจ้างตัดไม้ ปัจจุบันเลิกท าแร่
หันมาท าการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ขาดความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่และขาดแหล่งน้ า 

ปัญหาของพ้ืนที่คือการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ขายสิทธิ์ที่ท ากินและการด ารงชีวิตต่ ากว่า
มาตรฐานทั่วไป ในปี 2527 กองทัพภาคที่ 1 ตระหนักในปัญหาดังกล่าว ได้ยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี จัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนไทย-พม่า และในปี 2533 
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ร่วมกับกองศิลปาชีพฯ กองทัพบก กรมป่าไม้ จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องท าการฟ้ืนฟูสภาพป่าเพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาส
เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี 2535 เพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ป่าไม้  และมีพระราช
ประสงค์ให้ป่าไม้หลายแห่งที่เคยมีสภาพอุดมสมบูรณ์ ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
นานาพันธุ์ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป พ้ืนที่ด าเนินการประกอบด้วย 

         1. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้รับพระราชทานนามว่า “สวนป่าสิริกิติ์ภาคกลาง (จังหวัดราชบุรี)” 
ตั้งอยู่ ณ บริเวณแก่งส้มแมว บ้านห้วยม่วง ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

         2. อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ณ บริเวณบ้านไทยประจัน ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 

พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

แนวทางการพัฒนา 

เร่งรัดพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกสวนป่าพ้ืนที่ 3,000 ไร่ และจังหวัดราชบุรีได้
ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพราษฎรไม่ให้หวนกลับไปท าลายป่า ระยะเวลาด าเนินการ
ตั้งแต่ปี 2541 - 2544 มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาแหล่งที่อยู่อาศัย ที่ท ากินแก่ผู้ยากจนให้เป็นหลักแหล่ง พัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางในพ้ืนที่ เป็นต้น 

2. พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปลูกพืชผสมผสานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
แก่ราษฎร จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพเสริม รวมกลุ่มหมู่บ้าน จัดระเบียบ ฝึกอาชีพ ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย เผยแพร่พุทธศาสนา และจัดท าสาธารณสุขมูลฐาน 
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4. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2539 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 - 2561 งบประมาณรวม 2,362,470  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.   ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 
      ฟาร์มสาธิตสุกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

38/648 
18/96 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 1,385 70 20 20 
ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./คน 13/390 - - - 

3.  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 615/5,525 10/50 20/200 20/200 
ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร ราย/ตัว 55/80 10/10 - - 
ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ตัว 13/300 - - - 

4.  จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ แห่ง  3 - - - 
5.  สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 350/650 50/100 - - 

งบประมาณ บาท 2,262,670 57,200 22,200 20,400 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
2.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พ้ืนที่ป่าไม้ที่เคยเสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์เพ่ือกลับสู่สภาพเดิม 
2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีการผลิตอาหารบริโภคเพียงพอ เหลือจ าหน่ายเป็นรายได้ เลิกท าลายป่าไม้ต่อไป 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งกับ 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร . และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที่ว่า ได้ทราบว่าพระราชญาณรังสี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก) ได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณต าบล
หนองปรือ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ ง   
จึงให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปนมัสการพระอาจารย์จันทร์ เพ่ือช่วยประสานและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการดังกล่าว รวมทั้งให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ าตามล าน้ าสาขาต่างๆ ของห้วยตะเพิน 
เขตอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ห้วยพุตะเคียน ห้วยแม่ระวัง 
และล าห้วยสาขา ห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อยและห้วยป่าไร่ เป็นต้น เพ่ือหาน้ าช่วยเหลือราษฎร
ในเขตโครงการให้มีน้ าท าการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และสมควรปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่าง
เก็บน้ าต่างๆ ที่จะท าการก่อสร้างด้วย 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดหาที่ดินจ านวนหนึ่งเพ่ือ
วางแผนจัดท าโครงการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยพระราชทานชื่อว่า “โครงการห้วย
องคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน
โครงการโดยมีพระราชญาณรังสี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก) วัดป่าชัยรังสี อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นผู้ร่วมสนับสนุนและประสานการด าเนินงานต่างๆ 

พื้นที่ด าเนินการ 
หมู่ที่ 2, 3, 4 ต าบลสมเด็จเจริญ กิ่งอ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

แนวทางการด าเนินงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนาจึงประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ แบ่งการด าเนินงานเป็น 5 
แผนงาน คือ 

- แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานจัดระเบียบชุมชน 
- แผนงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
- แผนงานพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
- แผนงานการประสานงาน ติดตามประเมินผล และรักษาความปลอดภัย 
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วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติ สามารถผลิตอาหารโปรตีน
บริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงโค สัตว์ปีก และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์สู่เกษตรกร 
3. พัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2537 - 2561 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 – 2561  งบประมาณรวม  10,545,552 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ตัว 60 - 200 120 150 150 

ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว 44,860 1,200 3,000 3,000 
2. ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 

ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

2/48 
1/6 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3. ฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่ม/ราย 880 40 150 50 
    ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./คน 15/450 - - - 
4. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 770/13,300 90/1,000* 150/1,500 50/500 

ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร 
สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ 
ปรับปรุงแปลงหญ้า 

ราย/ตัว 
ราย 
ไร่ 

10/20 
20 
200 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ส่งเสริมการปลูกหญ้า ราย/กก. 100/500 - - - 
ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ตัว 20/1,550 - - - 

งบประมาณ บาท 9,375,182 871,910 287,400 203,900 
งปม.กปร. ปีงบประมาณ 2540 วงเงิน 390,400 บาท ตั้งศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ 

ผลิตลูกไก่เผยแพร่เกษตรกร 
 ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 128,000 บาท ฝึกอบรมเกษตรกรและส่งเสริมการตั้งกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง 
โอนงบประมาณกรมปศุสัตว์เพิ่มเติมระหว่างปี  2559  วงเงิน 192,840 บาท  ปรับปรุงศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก 

เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ ผลิตลูกไก่เผยแพร่เกษตรกร  

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ความเป็นมา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ในเขตพระราชนิ เวศน์

มฤคทายวัน ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นที่หลวงเมื่อปี 2466-2467 เดิมพ้ืนที่แห่งนี้มีสภาพป่าไม้ที่ 
อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าประเภทเนื้อทรายอยู่เป็นจ านวนมากจึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” ต่อมาราษฎรได้เข้ามา
อาศัยท ากินบุกรุกแผ้วถางป่าประกอบอาชีพตามยถากรรม ภายในเวลาไม่ถึง 40 ปี ป่าไม้ได้ถูกท าลายโดย
สิ้นเชิง ท าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและมีปริมาณลดน้อยลงจนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่อับฝน ดินขาดการ
บ ารุงรักษาจนเกิดความไม่สมดุลย์ทางธรรมชาติ การพังทลายของผิวดินค่อนข้างสูง ประกอบกับราษฎรส่วน
ใหญ่ปลูกสับปะรดซึ่งต้องใช้สารเคมีมาก ท าให้คุณภาพของดินตกต่ าลงไปอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระราชด ารัสว่า “หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 ได้
พระราชทานพระราชด าริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และนายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษา
การพัฒนาด้านป่าไม้เอนกประสงค์ จัดให้ราษฎรที่ท ากินอยู่เดิมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ ได้ ประโยชน์
และไม่ท าลายป่าไม้อีกต่อไป มุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่ง
น้ า ศึกษาวิธีการและระบบป้องกันไฟไหม้ป่าใน “ระบบป่าเปียก” ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้และ
ปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่ไปด้วย และให้ราษฎรที่เข้ามาท ากินโดยมิชอบได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือที่จะได้
พระราชทานที่ดินท ากินต่อไป 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2526 
เป็นต้นมา มีกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ที่ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
1. ขอบเขตพ้ืนที่โครงการประมาณ 15,880 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

พระราชทานพระราชด าริ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ให้แบ่งพ้ืนที่การพัฒนาเป็น 6 ส่วน คือ 
- พ้ืนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื้อที่ประมาณ 340 ไร่ พัฒนาให้เป็น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 
- พ้ืนที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ าเขากระปุก พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรตัวอย่าง 
- พ้ืนที่ท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยตะแปด พัฒนาหมู่บ้านอ่างหิน ให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง 
- พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยทราย พัฒนาให้เป็นที่ทดลองกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาเป็นกรณี

พิเศษส าหรับชาวไทยมุสลิมที่ให้ความร่วมมือ 
- พ้ืนที่บริเวณหน้าเขาทอง พัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อราษฎรให้ความร่วมมือ 
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- พ้ืนที่ปลูกป่า ประกอบด้วยพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ าทั้งหมด พ้ืนที่บนเขาเหนือระบบส่งน้ า พ้ืนที่
ป่าสงวนเหนือที่ดินของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยปลูกไม้ 3 อย่าง (ไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้ใช้งาน) 

2. หมู่บ้านภายในศูนย์ จ านวน 2 หมู่บ้าน 
      2.1 บ้านอ่างเก็บน้ าเขากระปุก (ไทย-พุทธ) หมู่ที่ 7 ต าบลสามพระยา 
      2.2 บ้านท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยทราย (ไทย - มุสลิม) หมู่ที่ 8 ต าบลสามพระยา 
3. หมู่บ้านบริวารรอบศูนย์ฯ จ านวน  28 หมู่บ้านใน อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

3.1 ต าบลสามพระยา จ านวน 8 หมู่บ้าน 
  - บ้านสามพระยา หมู่ที่ 1  - บ้านช้างแทงกระจาด หมู่ที่ 2 
  - บ้านดอนมะกอก หมู่ที่ 3  - บ้านหนองข้าวนก หมู่ที่ 4 
  - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 5  - บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 6 
  - บ้านเขากระปุกพัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านโครงการพัฒนา หมู่ที่ 8 
   3.2 ต าบลชะอ า จ านวน  5 หมู่บ้าน 
  - บ้านหนองคาง     - บ้านห้วยทรายใต้ 
  - บ้านห้วยทรายเหนือ  - บ้านบางไทรย้อย (บางกรวย) 
  - บ้านบ่อเขียะ 

3.3 ต าบลห้วยทรายเหนือ จ านวน 7 หมู่บ้าน 
 - บ้านทุ่งจับญวน หมู่ที่ 1  - บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 
 - บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3  - บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 4 
 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5  - บ้านพุหวาย หมู่ที่ 6 
 - บ้านไร่ดินทอง หมู่ที่ 7   
3.4  ต าบลไร่ใหม่พัฒนา จ านวน 8 หมู่บ้าน 
 - บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 1  - บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 2 
 - บ้านรางจิก หมู่ที่ 3  - บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 
 - บ้านไร่ดง หมู่ที่ 5   - บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 
 - บ้านหนองช้างเหยียบ หมู่ที่ 7  - บ้านโป่งแก้งพัฒนา หมู่ที่ 8 

4. ศูนย์สาขา 1 แห่ง คือ 
- โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือฟ้ืนฟู ปรับปรุงและรักษาป่าให้เกิดความชุ่มชื้นในพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

โดยจัดหาน้ าสนับสนุนการปลูกป่าและการเกษตรกรรม 
2. เพ่ือจัดระเบียบที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและ

ส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ราษฎรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
3. เพ่ือศึกษา ทดลอง วิจัย ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งขยายผลให้ประชาชนน าไปปฏิบัติเพื่อใช้ท ามาหากินได้เอง 
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4. เพ่ือประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก และประชาชนในพ้ืนที่ให้ร่วมกันศึกษา
ทดลองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการปลูก พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสม ส าหรับในเขตและนอกเขต
ชลประทาน การใช้ผลิตผลพลอยได้และสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

2. สาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โคเนื้อและปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม ส่งเสริมเรื่องพืชอาหาร

สัตว์ สุขภาพสัตว์ เพื่อเพ่ิมรายได้และอาหารโปรตีนในครอบครัว 
4. พัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2529 – ต่อเนื่อง 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 - 2561 งบประมาณรวม 29,752,136 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. งานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เรื่อง 50 - 1 1 
2. งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์      

- โคเนื้อ ตัว ปีละ 3-5 -  - 
- โคนม ตัว 1-5 -  - 
- แกะ ตัว ปีละ 10 -  - 
- แพะ 
- ผลิตลูก 

ตัว 
ตัว 

ปีละ 10-20 
40 

30/40 30/40 30/40 

- เป็ด ตัว ปีละ 50-140 75 100 100 
- ผลิตลูกเป็ด ตัว 19,630 500 2,000 1,500 
- ไก่ ตัว ปีละ 50-140 75 100 100 
- ผลิตลูกไก่ 
- ไก่ไข่ 

ตัว 
ตัว 

22,630 
1,000 

500 
100 

2,000 
50 

1,500 
50 

- ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ ปีละ 10-25 -  - 
3.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 1,310 100 220 90 
     ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ราย 120 - - - 

ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./คน 50/1,500 4/120 4/120 4/120 
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ราย 5 - 60 60 

4. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ ตัว 780/13}515 40/800 150/1,500 50/500 
    -  ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ ตัว 58/2,000 4/- 4/- 4/- 
 -  สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 120/240 20/40 20/400 20/40 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
-  ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ กลุ่ม/ราย/ตัว 10/12 10/12 10/12 1/10 
 - พัฒนาองค์ความรู้ผู้น า
เศรษฐกิจพอเพียง 

ราย 20 20 20 10 

 - พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ  

ราย 20 - - - 

- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ แห่ง 1 1 1 - 
- จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ กองทุน 1 1 2 2 

งบประมาณ บาท 25,454,466 2,219,870 1,576,300 501,500 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ/งบประมาณปี 2561 

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี   486,500  บาท 
2. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดเพชรบุรี ด้านการปศุสัตว์ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกรในพื้นที่รับน้ าอ่างเก็บน้ ายางชุม  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริกับพลโทประวิตร วงศ์สุวรรณ 
แม่ทัพภาคท่ี 1 (ยศในขณะนั้น) และนายถาวร โพธิสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปว่าให้
สนับสนุนกรมชลประทานพิจารณาเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ ายางชุมฯ เพ่ือเพ่ิมความ 
ชุ่มชื้นให้ป่ากุยบุรี ตลอดจนส่งน้ าให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 มีราชด าริให้เพ่ิมความจุของอ่างเก็บน้ ายางชุมฯ ให้สามารถ 
เก็บกักและระบายน้ าออกท้ายเขื่อน โดยไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิมและท าให้เร็วที่สุดใช้เวลา 2 ปี เสร็จปี 
2548 โดยให้ กปร. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเริ่มต้นได้เร็ว และให้น าน้ าจากอ่างเก็บน้ ายางชุมวางท่อไปพักไว้
บริเวณท่ีเป็นเนินและท าระบบกระจายน้ าและน าน้ าไปใช้ประโยชน์ 
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าของโครงการฯ มีพระราชด าริเพ่ิมเติมกับเลขาธิการ กปร. และคณะที่เฝ้าฯสรุปว่าควรปล่อยปลา
ในอ่างเก็บน้ ายางชุมให้ได้ 9 ล้านตัว และฝายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายต้นน้ าล าธาร)เหนืออ่างเก็บน้ ายางชุมท าดี
แล้วควรขยายการด าเนินการต่อไป 
 สรุปพระราชด าริให้เพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ ายางชุมฯ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้ป่ากุยบุรี 
ตลอดจนส่งน้ าให้กับพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ให้เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ าและปล่อยปลา
ให้ได้ 9 ล้านตัว 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่  2, 3, 4 และ 11 ต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 2.  เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการ 
 3. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ และทักษะด้านการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพเสริมต่อไป 
 4.  เพ่ือให้บุคลากรภาคส่วนต่างๆ และประชาชนได้รับทราบข้อมูลแนวคิดในการด าเนินงานเพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่โครงการฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2549 - 2561 
 

แผนปฎิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2549 - 2561  งบประมาณรวม  1,523,950 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 200 10 20 10 
2.ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 130/348 10/- 10/- - 
3.  ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ราย/ไร่ 70/62 - - - 
4. ส่งเสริมการท าบ่อแก๊สชีวภาพ บ่อ 1 - - - 
5. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว - - 10/100 10/100 

งบประมาณ บาท 1,480,850 10,600 18,700 13,800 
 

งบประมาณ กปร.  ปีงบประมาณ 2549  เป็นเงิน  458,250 
 

หน่วยงานด าเนินการ/งบประมาณปี 2561 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  13,800  บาท 
   
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่หนองพลับกลัดหลวง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ความเป็นมา 
บริเวณที่ราบเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกของต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ติดต่อกับต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่ายาง (กิ่งอ าเภอแก่งกระจานในปัจจุบัน) จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี  ซึ่งเป็นชายแดนติดต่อระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมแห่งสภาพพม่า มีชาวไทยภูเขา เผ่า
กระเหรี่ยงตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไป ประกอบอาชีพท าไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์ หาของป่า ฯลฯ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้ต ารวจพลร่มค่ายนเรศวร หัวหิน 
ให้การช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงโดยจัดตั้งชุดพัฒนาการขึ้น 2 แห่ง คือ ชุดพัฒนาการ 712 ที่
บ้านป่าละอู เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับชุดพัฒนาการ 713 ที่บ้านป่าเด็ง กิ่งอ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายให้อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ง่ายต่อการสอดส่องและควบคุมดูแล  และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารตลอดจนป่าไม้
ในเขตโครงการพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
 ต่อมาในระยะหลังกลับมีปัญหาการก่อการร้ายขึ้นมาอีก โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มโจมตี
ต ารวจพลร่มค่ายนเรศวรที่ปฏิบัติการอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2520 เป็น
เหตุให้เจ้าหน้าที่ต ารวจพลร่มเสียชีวิต 5 นาย 
 ในการเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2520 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า แต่เดิมในพื้นที่นี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาว
ไทยภูเขาชาวกระเหรี่ยงมาอยู่รวมกลุ่มเดียวกัน และให้ทางราชการช่วยเหลือด้านการท ามาหากิน และการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการรักษาพยาบาลและการศึกษา ไม่ได้คิดที่จะด าเนินการตัดถนนข้ามเขาเข้าไปในเขต
พ้ืนที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากมีประชาชนเข้าไปจับจองท ากินในที่ดิน มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรงเกรงว่าจะ
เกิดปัญหาขึ้น จึงทรงให้ด าเนินการสร้างถนนข้ามเข้าไปในเขตพ้ืนที่ เพ่ือจัดสรรที่ดินให้ประชาชนประกอบอาชีพ  
ไม่ให้จับจองและไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยทางราชการจะช่วยเหลือบ้างแต่ส่วนใหญ่ประชาชนช่วยเหลือ
ตนเอง 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดตั้งโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520  
และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้บริหารโครงการในเขตแต่ละจังหวัด  
การด าเนินงานตามโครงการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2520 เป็นต้นมา 
 

สถานทีด่ าเนินการ 
ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ้ืนที่ด าเนินการประมาณ  

100,725 ไร่  เป็นพื้นที่สูงๆ ต่ าๆ และท่ีราบบนภูเขา พ้ืนดินมีสภาพ สมบูรณ์ ปานกลาง และดินเลวบางแห่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือต้องการรวมกลุ่มชาวไทยเผ่ากระเหรี่ยงที่กระจัดกระจายในเขตพ้ืนที่โครงการให้อยู่แหล่งเดียวกัน  
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 2.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพของชาวไทยเผ่ากระเหรี่ยงโดยการจัดหาพื้นที่ๆ เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริม
อาชีพทั้ง ในด้านการผลิตและการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง และเป็นการป้องกันการตัด
ไม้ ท าลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  
 3.  ป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิการเมืองที่อาจจะเป็นบ่อนท าลายอธิปไตย และความมั่นคงของชาติ  
 4.  เพ่ือส่งเสริมและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และจารีตธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป  
 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2553 - 2561 
 

แผนปฎิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2553 - 2561  งบประมาณรวม 254,000 บาท 
 

กิจกรรม หน่วยวัด ปี 2553 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 100 20 20 20 
2. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร รายตัว 60/300 20/100 20/200 20/100 
3.  ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ราย/ไร่ 40/50 - - - 
4. ส่งเสริมการท าบ่อแก๊สชีวภาพ บ่อ 2 - - - 

งบประมาณ บาท 168,800 34,200 18,600 32,400 
 

หน่วยงานด าเนินการ/ งบประมาณ ปี 2561 
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  14,400  บาท 
 2. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  18,000  บาท 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชด าริ ให้

ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้
กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบการฟ้ืนฟูเช่นเดียวกับการด าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่ อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดราชบุรี ที่มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบการพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า 
และพระราชทานพระราชด าริเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 จนถึงปัจจุบัน ณ พระราชวังไกลกังวล อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ความปลอดภัยกับช้างที่ออกมาตามชายป่าและให้ปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้
ในป่าลึกๆ เพื่อเป็นอาหารของช้าง 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
หมู่ที่ 7, 8, 9 ต. หาดขาม อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้และระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบในการ

ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ 
2. เพ่ือด าเนินการจัดการดินและน้ าให้เหมาะสม สนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์โดยใช้หลักการ

อนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นแก่พ้ืนที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม
ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได ้

3. เพ่ือน าผลการศึกษาทดลองตามแนวพระราชด าริที่ประสบผลส าเร็จใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานโครงการ 

4. เพ่ือก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ในการพัฒนา โดยแบ่งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจและ
พ้ืนที่ป่ากันชนออกจากกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของพ้ืนที่ป่าส าหรับสัตว์ป่าและพ้ืนที่ป่าของคน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2542 - 2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2542 - 2561  งบประมาณ  3,269,970  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 620 10 30 30 
2.ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 

ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร 
ราย/ตัว 

กลุ่ม/ราย/ตัว 
280/4,050 
110/244 

- 
10/22 

- 
10/22 

- 
1/10 

3.ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก ราย/ตัว 4/96 - - - 
ฟาร์มสาธิตสุกร 
ฟาร์มสาธิตแพะ 
พัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

ราย 

6/36 
40/80 

90 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 – 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
4. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร รายตัว   20/200 20/200 
5.  กองทุนยาสัตว์ แห่ง 1 - - - 
6.  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแปลงหญ้า ไร่ ปีละ 230 230 230 - 

งบประมาณ บาท 2,785,370 225,700 172,900 86,000 

งบประมาณ กปร. ปีงบประมาณ 2543 วงเงิน 217,200 บาท 
 

หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์   
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลที่คาดจะได้รับ 
1. พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น เกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถเอ้ืออ านวย

ประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์ป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม มีแหล่งน้ าแหล่งอาหารเพียงพอส าหรับด ารงชีวิตอย่าง
ปกติสุข 

2. เสริมสร้างทัศนคติและความส านึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อประเทศชาติให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 

3. เป็นรูปแบบการด าเนินงานในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่ารวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพ่ือ
น าไปด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพคล้ายคลึงกันได้ 

4. ราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ความเป็นมา 
 ลุ่มน้ าปากพนังเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ าทางภาคใต้ของประเทศไทยในสมัยโบราณ มี
แม่น้ าปากพนังไหลผ่าน จึงมีชื่อว่า “ลุ่มน้ าปากพนัง” ประกอบด้วยอ าเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร ชะอวด  
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม บางส่วนของอ าเภอลานสกา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
รวมถึงพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและสงขลา พ้ืนที่ประมาณ 1.9 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่นากว่า 500,000 ไร่ 
ประชากรมากกว่า 600,000 คน ผลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ป่าดงดิบแหล่งก าเนิดและดูด
ซับน้ าถูกบุกรุกท าลาย ท าให้น้ าเค็มรุกล้ าเข้าไปในแม่น้ าปากพนัง ไกลกว่า 100 กิโลเมตร เป็นเวลาหลายเดือน
ในแต่ละปี สร้างความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง ขาดแคลนน้ าจืดเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
ฤดูฝนราษฎรประสบอุทกภัยรุนแรงแทบทุกปี นอกจากนี้พ้ืนที่ตอนกลางของลุ่มน้ าซึ่งเป็นป่าพรุมีปัญหาดิน
เปรี้ยวไม่สามารถท าการเกษตรได้ ประกอบกับในปี 2532 ราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอหัวไทร เชียรใหญ่ และ 
ปากพนัง หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาด า และขยายพ้ืนที่ลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่นาข้าวท าให้เกิดสภาพ  
ดินเค็มกระจายออกไปจนไม่สามารถปลูกข้าวหรือพืชอ่ืนๆ เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างราษฎรท านากุ้งและ
ราษฎรท านาข้าว 
 

พระราชด าริ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
ทรงมีพระราชด าริที่จะฟ้ืนฟูลุ่มน้ าปากพนังให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง สรุปแนวพระราชด าริ ดังนี้ 
 1) ควรเร่งด าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ าปากพนัง เพราะเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นงานหลักในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจืด เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

2) การแก้ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ท ากินของราษฎร โดยการขุดคลองระบายน้ า เส้นทางที่ส าคัญหลายสาย 
3) ก าหนดเขตแนวให้ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือแยกพ้ืนที่น้ าจืดและพ้ืนที่น้ าเค็มออกจากกันให้แน่นอน 

โดยก าหนดให้ทิศตะวันออกของคลองปากพนัง (คลองหัวไทร) เป็นพ้ืนที่น้ าเค็ม หาแนวเขตที่เหมาะสมที่สุด 
และพัฒนาจัดระบบชลประทานน้ าเค็ม  

4) พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของลุ่มน้ าปากพนังเป็นเทือกเขาสูงให้พิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
หรือฝายทดน้ า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือการอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ตอนล่าง 
 

การด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 - 2550 การด าเนินงานพัฒนาแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การพัฒนาระบบ
ชลประทาน และการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โดยคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนี่องมาจากพระราชด าริ ได้แต่งตั้งองค์กรบริหารงานโครงการฯ ดังนี้ 
1. คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานอนุกรรมการ  
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-  ผู้อ านวยการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
2. คณะอนุกรรมการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

-  รองเลขาธิการส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ   
-  ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็น

อนุกรรมการและเลขานุการ 
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
  -  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ    

-  ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 
4. กองอ านวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 -  กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานแกนกลางในการด าเนินงาน 
 

แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร 
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ  

ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
ปีงบประมาณ 2552 - 2556 มีสาระส าคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 เกษตรกรอยู่ดีมีสุข มีรายได้จากอาชีพการเกษตรที่มั่นคง ยั่งยืน และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 ยกระดับรายได้เกษตรกรให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ในปีงบประมาณ 2556 
ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2552 - 2556) แบ่งเป็น 
 -   แผนงานโครงการในพ้ืนที่น ารอ่งปี 2552 - 2554 
 -   แผนงานโครงการในพ้ืนที่ทั่วไป (นอกพ้ืนที่น าร่อง) ปี 2552 - 2556  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาด้านระบบชลประทาน และการฟ้ืนฟูปรับปรุงโครงสร้างดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต 
 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน และ
เพ่ิมผลผลิต/ไร่) ที่ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปผลผลิต และสร้างอ านาจต่อรองด้าน
การตลาดโดยการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวทั้งการปลูกพืชผัก -
พืชไร่ การประมง การปศุสัตว์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
 สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการโครงการ การจัดท าฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเพ่ือจัดท าแผนงาน
โครงการที่แก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่มากที่สุด และมีการติดตามประเมินผล 
 

พื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานหลัก 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 1,989,932 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด 13 อ าเภอ 77  ต าบล 10 เทศบาล  
662  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช  10  อ าเภอ 73 ต าบล 10 เทศบาล  633  หมู่บ้าน  พ้ืนที่ 1,838,865  ไร่  
ได้แก่  พ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอปากพนัง  อ าเภอเชียรใหญ่  อ าเภอหัวไทร  อ าเภอชะอวด  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อ าเภอร่อนพิบูลย์  อ าเภอจุฬาภรณ์  อ าเภอพระพรหม  และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมือง  และอ าเภอลานสกา 
 2) จังหวัดพัทลุง  2 อ าเภอ 2 ต าบล 18 หมู่บ้าน  พ้ืนที่ 71,007  ไร่  ได้แก่  พ้ืนที่บางส่วนของ
อ าเภอควนขนุน  และอ าเภอป่าพะยอม 
 3)  จังหวัดสงขลา 1 อ าเภอ 2 ต าบล 11 หมู่บ้าน  พ้ืนที่ 80,060  ไร่  ได้แก่  พ้ืนที่บางส่วนของ
อ าเภอระโนด 
 

วัตถุประสงค์การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้สามารถเลี้ยงสัตว์

เพ่ือผลิตอาหารโปรตีนบริโภค และจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของครัวเรือนให้เกษตรกรมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
2. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์โดยจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ วัคซีน

เวชภัณฑ์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้มีคุณภาพดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ไว้ใช้เองและจ าหน่าย สนับสนุนการเตรียมอาหารสัตว์ส ารอง

ไว้ใช้ในยามขาดแคลน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2539 
 

แผนการปฏิบัติงาน   งบประมาณกรมปศุสัตว์ปี 2539 – 2561  เงิน  73,058,869 บาท  
  งบเงินอุดหนุน ปี 2548 - 2552 เงิน 119,092,074 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. งานศึกษาวิจัย เรื่อง 1 - - - 
2. สาธิตการลี้ยงแพะ/ผลิตลูก ตัว/ตัว 80/80 40/80 40/80 - 
3. ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก 
   ฟาร์มสาธิตสุกร 
   ฟาร์มสาธิตโค 
   ฟาร์มสาธิตแพะ 

แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 
แห่ง/ตัว 

185/3,710 
75/410 
13/65 
68/500 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4. ฝึกอบรมเกษตรกร 
   ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 

ราย 
ราย 

17,490 
710 

990 
60 

750 
60 

340 
50 

5. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
   ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
   สนับสนุนพ่อพันธุ์โคเนื้อ 
   ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
   ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 
   ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 

ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
กลุ่ม/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 
ราย/ตัว 

12/60 
100/100 
22/22 

870/2,222 
105/150 

6,320/187,770 

- 
- 
- 

40/88 
30/30 

70/1,400 

- 
- 
- 

40/88 
- 

70/350 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6. สร้างโรงเก็บเสบียงสัตว์ โรง/ตัน 8/350 - - - 
7. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์  ราย/ไร ่ 6,180/7,800 200/200 - - 
8. ส ารวจภาวะโรคแพะ 
   กองทุนยาสัตว์/อาหารสัตว์ 
   สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ 
   ตรวจบริการสุขภาพสัตว์ 
   หน่วยบริการผสมเทียมโค 

ตัว 
กองทุน 
ราย/ตัว 

ตัว 
หน่วย 

13,350 
164 

2,720/5,660 
23,600 

12 

- 
5 

380/760 
3,000 

2 

- 
5 

340/680 
3,000 

2 

- 
5 

220/440 
3,000 

2 
9. ติดตามประเมินผล คร้ัง 6 1 1 1 
10. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์ 35 1 1 - 
11. พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง ราย 20 20 - - 
12. พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ ราย 10 - - - 

งบประมาณ บาท 68,288,969 3,160,080 1,077,700 532,120 

หมายเหตุ      1)  ปีงบประมาณ 2548 งบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรพ้ืนที่
เลี้ยงกุ้งในเขตน้ าจืดฯ เป็นเงิน 110,077,574 บาท   

 2)  ปีงบประมาณ 2552 งบประมาณโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรพ้ืนที่
เลี้ยงกุ้งในเขตน้ าจืดฯ เป็นเงิน 9,014,500  บาท 

 

 

 



 

147       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณปี 2561 แยกตามหน่วยงาน 
 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

ปศจ.นศ ปศจ.
พัทลุง 

ปศจ.สข. ศวพ. 
ภาคใต้ 

ศอส.น
ศ 

รวม 

1.  ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 300 20 20 - - 340 
 - ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว ์ ราย - - - - 50 50 
2. สนบัสนุนแร่ธาตุโค ราย/ตัว 200/400 10/20 10/20 - - 220/440 
3. กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน - - - - 5 5 
4. ตรวจบริการสุขภาพสัตว์ ตัว - - - 3,000 - 3,000 
5. ติดตามประเมินผล คร้ัง 1 - - - - 1 
6. หน่วยบริการผสมเทียมโค หน่วย 2 - - - - 2 

งบประมาณ บาท 222,920 17,600 17,600 212,000 62,000 532,120 

งบประมาณปี 2561   
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  236,700 บาท ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 

42,000  บาท  รวมเป็นเงิน  22,920  บาท 
   

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช   
     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง      
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  
   ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปัตตานี 

ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร

สภาพพ้ืนที่บริเวณลุ่มน้ าคลองน้ าจืด - คลองแฆแฆ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ เสื่อมโทรมและมี
น้ าท่วมขังเกือบทั้งปี มีพระราชด าริเกี่ยวกับงานชลประทานให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้าง ขุดคลองระบายน้ า
และอาคารบังคับน้ า เพ่ือระบายน้ าท่วมขังออกจากพ้ืนที่และเก็บกักน้ าจืดไว้ให้ราษฎรใช้ท าการเพาะปลูกและ
อุปโภคบริโภคตลอดปี 

โครงการก่อสร้างที่ 7 (พัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ) ได้ด าเนินการก่อสร้างงานระบบระบายน้ าและงาน
ระบบส่งน้ า จนสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้ประมาณ 5,512 ไร่ นอกจากนั้น ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองจัดท าโครงการน าร่องด้านการเกษตรด้วยการท านาและปลูกพืชผักพืชไร่บริเวณคลองระบายน้ าเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ 

ต่อมาจังหวัดปัตตานีได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะท างานโครงการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรพ้ืนที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อเดือนมิถุนายน 2541 เพ่ือรองรับการใช้น้ าของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อด าเนินงานไปได้ระยะหนึ่งยังขาดความสมบูรณ์ในทาง
ปฏิบัติ ไม่สามารถครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั่วถึง จังหวัดจึงจัดตั้งคณะท างานชุดใหม่ขึ้นเมื่อเดือน
มิถุนายน 2542 เพ่ือด าเนินงานให้เกิดรูปธรรมขึ้น 
พืน้ที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ใช้น้ า 40,000 ไร่ ประกอบด้วย 2 อ าเภอ 4 ต าบล 12 หมูบ่้าน 100 ครัวเรือน คือ 
- อ าเภอสายบุรี 2 ต าบล คือ ต าบลปะเสยาวอและต าบลบางเก่า จ านวน 6 หมู่บ้าน 
- อ าเภอปะนาเระ 2 ต าบล คือ ต าบลน้ าบ่อและต าบลพ่อมิ่ง จ านวน 6 หมู่บ้าน 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ ป้องกันน้ าเค็มไม่ให้เข้าสู่พ้ืนที่และเก็บกักน้ าจืดไว้ใช้งานในการ

เพาะปลูกอุปโภคบริโภคให้ได้ตลอดท้ังปี 
2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณพรุ ให้สามารถท าการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์ได้ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด 
4. เพ่ือเป็นการระดมบุคลากรและงบประมาณลงในพ้ืนที่ในลักษณะบูรณาการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2545 
 

แผนการปฏิบัติงาน  งบประมาณปี 2545 - 2561 รวม 1,657,920 บาท 
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กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 625 30 30 30 
2. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 230/2,930 - - - 

ส่งเสริมแพะสู่เกษตรกร กลุ่ม/ราย/ตัว 12/130/200 10/10 10/10 1/10 
3. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก แห่ง/ตัว 19/252 - - - 
4. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ แห่ง/ตัว 17/110 - - - 
5. ส่งเสริมการจัดท าแปลงหญ้า ราย/ไร่ 30/10 10/10 10/10 10/10 
6. สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 10/20 10/20 10/20 10/20 
7.พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ราย 10 - - - 
8. สนับสนุนอาหารสัตว์ (แพะ) ราย 40 - - - 
9. จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ แห่ง 1 - - - 

งบประมาณ บาท 1,516,920 63,700 48,700 28,600 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา   
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

150       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

โครงการพัฒนาการเกษตรบ้านกูแบซีรา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปัตตานี 
 

พระราชด าริ 
                     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ ได้เสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรบ้านกูแบสิรา เพื่อทรงรับทราบสภาพพ้ืนที่หมู่บ้านและปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและความเดือดร้อนของ
ราษฎร ได้แก ่ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ ปัญหาการศึกษา ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคและปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
                    จังหวัดปัตตานีจึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาบ้านกูแบสิรา ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน โดยแบ่งการพัฒนาเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
น้ าประปา การศึกษา การเกษตร การพัฒนาอาชีพ สหกรณ์ ปศุสัตว์ ประมง ปฏิรูปที่ดินและพัฒนาที่ดิน การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พื้นที่ด าเนินการ 
                   กลุ่มบ้านกูแบซีรา หมู่ที่ 4 บ้านปูลากาซิง ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
วัตถุประสงค์ด้านปศุสัตว์ 

1. เพ่ือสร้างรายได้ สร้างโอกาสและช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าให้มีผลผลิตและอาหารโปรตีนบริโภค

อย่างเพียงพอและเหลือส่งออกจ าหน่ายเป็นรายได้ต่อไป 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคนที่ด้อยโอกาสให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
4. เพ่ือลดปัญหาการว่างงานในชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2546  
แผนการปฏิบัติงาน  งบประมาณปี 2546 - 2561 รวม  994,000  บาท 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 320 30 30 30 
2. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก แห่ง/ตัว 2/48 - - - 
3. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโค แห่ง/ตัว 3/15 - - - 
4. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ แห่ง/ตัว 7/100 - - - 
 5. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร กลุ่ม/ราย/ตัว 130/199 10/10 10/10 1/10 
 6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/50 - - - 
7. ส่งเสริมการจัดท าแปลงหญ้า ราย/ไร่ 20/10 10/10 10/10 10/10 
8. สนับสนุนอาหารสัตว์ (แพะ) ราย 20 - - - 
9.  สนับสนุนแร่ธาตุโค-กระบือ ราย/ตัว 90/150 10/20 10/20 10/20 
10. จัดตั้งกองทุนยาสัตว์ แห่ง 1 - - - 

งบประมาณ บาท 853,300 63,700 48,700 28,600 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ยะลา   
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โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา   
จังหวัดยะลา  นราธิวาส 

ความเป็นมา 
ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2531 ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในภาคใต้ โดยเฉพาะ

พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ท าให้เกิดการ
พังทะลายของดินภูเขาและน้ าท่วมอย่างฉับพลัน พัดพาตะกอนดิน ทราย หินและต้นไม้ทับถมหมู่บ้านราษฎร  
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเป็นประวัติการณ์ ราษฎรส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
อ าเภอพิปูน อ าเภอฉวาง อ าเภอลานสะกา อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเวียงสระ อ าเภอ  
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพไร้ที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก หน่วยงานของรัฐบาล มูลนิธิและเอกชนตลอดจนองค์กรจาก
ต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติ ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
มีความห่วงใยต่อราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนและทรงมีพระบัญชาให้ความช่วยเหลือ โดยทรงจัดโครงการ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ให้มีที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน และพัฒนาให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยราชการต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
สนับสนุนโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ได้ด าเนินการจ านวน 12 หมู่บ้าน 
พระราชด าริด้านการปศุสัตว์ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานพระราชด าริที่
เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ โดยเฉพาะแนวทางด าเนินงานโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ให้กรมปศุสัตว์จัดหาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ จัดท าแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จัดตั้งศูนย์ผลิตสัตว์ เพื่อ
ขยายผลสู่เกษตรกรสมาชิกของโครงการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งสาธิตฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจอ่ืนๆ 
แผนการด าเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2532 ให้ด าเนินการโครงการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน และครบวงจรโดยจัดที่
อยู่อาศัย ที่ท ากิน ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นและระยะยาว การชลประทาน การสาธารณสุขรวมทั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2532 
พื้นที่ด าเนินการ 

1. หมู่บ้านจุฬาภรณ ์8 - แปลงที่ 3 หมู่ที่ 6 ต. ล าพูน อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี   
2. หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 5 - ป่ากะลุบี ต. ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส   
3. หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 - บ้านอัยปากอ ต. สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
4. หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 9 บ้านโต๊ะโมะ ต. แม่หวาด อ. ธารโต จ. ยะลา 



 

152       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

5. หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 บ้านกาลุวอ ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ. ยะลา 
6. หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 11 บ้านคลองน้ าใส ต. กาบัง อ. ยะหา จ. ยะลา 

ปี 2552 ด าเนินการเฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2536 
 

แผนการปฏิบัติงาน   ปีงบประมาณ 2539 – 2561  งบประมาณรวม 16,604,740  บาท 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  สวนผีเสื้อ (จ. สุราษฎร์ฯ) แห่ง 2 - - - 
2.  สาธิตเลี้ยงสัตว์ปีก (จ. นราธิวาส) ตัว ปีละ 60 - 140 100 30 100 
    ผลิตลูกสัตว์ปีก (จ. นราธิวาส) ตัว 26,220 1,400 600 2,000 
3.  ฝึกอบรมเกษตรกร รุ่น/ราย 2,200 80 100 70 
    ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./คน 8/240 - - 7 
4.  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 2,110/29,100 70/1,400 90/900 70/700 
    ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก  แห่ง/ตัว 12/288 - - - 
    ส่งเสริมเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร กลุ่ม/ราย/ตัว 30/90 10/10 10/10 1/10 
5. ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร. ร.ร./ตัว 16/800 - - 7 

งบประมาณ บาท 15,511,410 733,130 135,700 224,500 

แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณปี 2561  แยกตามหน่วยงาน 
กิจกรรม หน่วยนับ ยะลา นราธิวาส รวม 

1.  สาธิตการเลี้ยงเป็ด - ไก่ ตัว - 100 100 
    ผลิตลูกสัตว์ปีก ตัว - 2,000 2,000 
2.  ฝึกอบรมเกษตรกร 
    ฝึกอบรมครูและนักเรียน 

ราย 
ร.ร. 

30 
2 

50 
5 

80 
7 

3.  ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร 
4.  ส่งเสริมแพะสู่เกษตรกร 
5.  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 

ราย/ตัว 
กลุ่ม/ราย/ตัว 

ร.ร. 

20/200 
1/10 

2 

50/500 
- 
5 

70/700 
1/10 

7 
งบประมาณ บาท 48,200 176,300 224,500 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
 1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา   
 2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชด าริ 

 ความเป็นมา 
 ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อต้นปี 2547 เป็นต้นมา ท าให้เกิด
ความเดือนร้อนต่อการประกอบอาชีพและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งชาวไทยพุทธและ  
ชาวไทยมุสลิม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ทรง
มีพระราชด าริให้ทุกฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่สงบสุขเช่นที่เคยเป็นมา ในการนี้ มีราษฎร
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะนม จึงทรงมี 
พระราชกระแสรับสั่งกับนายคมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548  
ให้กรมปศุสัตว์จัดหาแพะพันธุ์ดีเพ่ือการเลี้ยงขยายพันธุ์ส่งเสริมในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะโครงการฟาร์มตัวอย่าง  
ตามพระราชด าริ ซึ่งทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งขึ้นตามพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ  
 

พระราชด าริ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดให้ส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมสู่เกษตรกร เพราะทรง

เห็นว่า แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย หากินอาหารเก่ง ขนาดตัวเล็ก ผู้หญิงหรือเด็กก็ดูแลได้ ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนม
เป็นที่ต้องการของตลาด สมัยเมื่อทรงพระเยาว์ก็ทรงได้เสวยน้ านมแพะหลายครั้ง ถ้ามีการส่งเสริมให้เลี้ยงเป็น
จ านวนมาก ประมาณ 300 แม่ขึ้นไป ก็สามารถจัดตั้งเครื่องพาสเจอร์ไรส์นมออกจ าหน่ายได้  นายคมจักร  
พิชัยรณรงค์สงคราม ได้กราบบังคมทูลความเป็นไปได้ในการเลี้ยงแพะนมและขยายพันธุ์แพะในภาคใต้ว่า  แพะนม
พันธุ์แท้ส่วนใหญ่เป็นแพะเมืองหนาว ไม่ทนต่ออากาศร้อนชื้นในภาคใต้ ควรเป็นแพะลูกผสม แล้วใช้พ่อพันธุ์แท้
พันธุ์นมผสมไล่สายเลือดขึ้นไป ก็จะประสบผลส าเร็จ 
 

การด าเนินงาน 
 กรมปศุสัตว์ได้จัดหาพันธุ์แพะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 เป็นต้นมา ส่วน
ใหญ่เป็นแพะนม โดยใช้งบประมาณโครงการธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ งบประมาณ
ส านักราชเลขาธิการ และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด มหาชน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเงินด้วย โดยส านักราชเลขาธิการ
จัดงบประมาณก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะพ่อแม่พันธุ์ 6 หลัง โรงเรือนเลี้ยงลูกแพะ 3 หลัง รวมทั้งค่าจ้างและ
ค่าอาหารเลี้ยงดูแพะที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา 200 แม่ และศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
ยะลา 100 แม่ เพ่ือขยายพันธุ์แพะเผยแพร่สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

พื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
 1.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ยะลา 
 2.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 
 3.  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์แพะนมให้โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ ส่งเสริมสู่เกษตรกร 
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แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2552 – 2561  รวม 9,757,660 บาท 
5 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2552 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1.  งานศึกษาวิจัย เรื่อง 1 - - - 
2.  ฝึกอบรมเกษตรกร 
 - พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลีย้งแพะ 

ราย 
ราย 

50 
10 

- 
- 

- 
- 

10 
- 

3.  สาธิตการเลี้ยงแพะนม 
    - พ่อพันธุ์ 
    - แม่พันธุ์ 
    - ผลิตลูก  

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

1,584 
242 

1,942 
1,905 

- 
16 
164 
280 

- 
16 
164 
100 

- 
16 
164 
200 

    - บ ารุงรักษาแปลงหญ้า 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร 

ไร่ 
กลุ่ม/ตัว 

- 
- 

50 
- 

50 
- 

100 
1/10 

งบประมาณ บาท 7,203,060 1,112,880 695,400 746,400 
 

แผนการปฏิบัติงาน/งบประมาณปี 2561 แยกตามหน่วยงาน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ศบส.ยะลา ศบส.เทพา รวม 
1. สาธิตการเลี้ยงแพะนม 
    - พ่อพันธุ์ 
    - แม่พันธุ์ 
    - ผลิตลูก 
2. บ ารุงรักษาแปลงหญ้า 
3. ฝึกอบรมเกษตรกร 
4. ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร 

 
ตัว 
ตัว 
ตัว 
ไร่ 

ราย 
กลุ่ม/ตัว 

 
8 
72 
100 
50 
10 

1/10 

 
8 
92 
100 
50 
- 
- 

 
16 
164 
200 
100 
10 

1/10 
งบประมาณ บาท 309,000 437,400 746,400 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ยะลา 
   ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 เกษตรกรมีแพะพันธุ์ดีเพ่ือการผลิตน้ านมและเนื้อสัตว์ บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้ท า
ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณขอ ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานความห่วงใยมายังพ่ีน้องชาวไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้มีอาชีพที่มั่นคงบนผืนแผ่นดินไทย ต่อไป 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส 
 

ความเป็นมา 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม-3 ตุลาคม 2524 ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส ทรงทราบถึงปัญหาของจังหวัดนราธิวาสว่า เป็นที่ลุ่มต่ ามีน้ าขังตลอดปีโดยเฉพาะดินพรุใน
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีเนื้อที่ประมาณ 400,000 ไร่ เมื่อมีการระบายน้ าออกแล้วจะแปรสภาพ
เป็นกรดจัด ราษฎรท าการเพาะปลูกไม่ได้ผล จึงพระราชทานพระราชด าริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักร
พันธุ์ องคมนตรี และนายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขณะนั้นว่า ควรมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาใน
การศึกษาวิจัยดินพรุ และน าผลส าเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่พรุอ่ืนๆ ต่อไป  
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง” เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2525 โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก
ประสานการด าเนินงานในพื้นที ่
พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. พ้ืนที่พรุจังหวัดนราธิวาส เนื้อท่ี 261,860 ไร่ ดังนี้ 
- เขตพัฒนามีเนื้อที ่    95,015 ไร่ 
- เขตอนุรักษ์มีเนื้อท่ี              109,938 ไร่ 
- เขตสงวนมีเนื้อที่                  56,907 ไร่ 

2. หมู่บ้านรอบศูนย์ จ านวน 10 หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอเมือง ดังนี้ 
1) บ้านยาบี   ต าบลกะลุวอ 
2) บ้านบางมะนาว  หมู่ที่ 1 ต าบลกะลุวอเหนือ 
3) บ้านคีรี  หมู่ที่ 2 ต าบลกะลุวอเหนือ 
4) บ้านเปล  หมู่ที่ 3 ต าบลกะลุวอเหนือ 
5) บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ต าบลกะลุวอเหนือ 
6) บ้านใหม่–สะปอม หมู่ที่ 5 ต าบลกะลุวอเหนือ 
7) บ้านพิกุลทอง  หมู่ที่ 6 ต าบลกะลุวอเหนือ 
8) บ้านโคกสยา  หมู่ที่ 8 ต าบลกะลุวอเหนือ 
9) บ้านค่าย    ต าบลกะลุวอเหนือ 
10) บ้านตือลาฆอปาลัส ต าบลกะลุวอเหนือ 

3. ศูนย์สาขา 3 แห่ง ดังนี้ 
1) โครงการสวนยางเขาตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
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2) โครงการหมู่บ้านปิแนมูดอ อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
3) โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 4. โรงเรียนรอบศูนย์ฯ ที่อยู่ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 

1) ร.ร.บ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
2) ร.ร.บ้านค่าย ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
3) ร.ร.บ้านหัวเขา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
4) ร.ร.บ้านท าเนียบ ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
5) ร.ร.บ้านปลักปลา ต าบลล าภู อ าเภอเมือง 
6) ร.ร.บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
7) ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
จากแนวพระราชด าริที่ได้พระราชทานไว้ จึงยึดเป็นแนวในการปฏิบัติงานที่ส าคัญดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย์ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่พรุให้สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ ทางการเกษตรและด้านอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่พรุที่แบ่งเป็นเขตสงวน เขต
อนุรักษ์และเขตพัฒนาไว้แล้ว 

2. วิเคราะห์ ทดลอง วิจัย ทดสอบเก่ียวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเกษตรกรรม
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และให้ผลตอบแทนสูงสุด 

3. เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการรวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
การสาธิต เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสาขาอ่ืนๆ 

4. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรม ที่ท า
จากวัสดุพ้ืนเมืองให้กับราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ ศูนย์สาขาและผู้สนใจทั่วไป 

5. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความ
จ าเป็นพื้นฐานของหมู่บ้านรอบศูนย์และศูนย์สาขาให้สูงขึ้น 

6. เพ่ือน าผลการศึกษาและพัฒนาไปเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาแหล่งอื่นๆ 
การด าเนินงานด้านปศุสัตว์ 

1. ศึกษาวิจัยการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ดินพรุเพ่ือใช้ใน
การเลี้ยงปศุสัตว์ 

2. ศึกษาความเหมาะสมของการเลี้ยงและการเพ่ิมผลผลิตของปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
3. สาธิตฝึกอบรมการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งวิธีการเลี้ยงในดินพรุและในหมู่บ้านใกล้เคียงดินพรุ 
4. น าผลการศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ดินพรุใช้ในเขตอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2525 – ต่อเนื่อง 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 – 2561 งบประมาณรวม 70,644,972 บาท 



 

157       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ศึกษาวิจัยดา้นปศุสัตว ์ เร่ือง 63 - 1 1 
2. สาธติการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ตัว 2 – 10 -   
      -แพะ – แกะ 
      -ผลิตลูกแพะ-แกะ 
      -กวาง 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

ปีละ 90 -150 
1,700 

41 

90 
90 
5 

90 
90 
50 

90 
90 
30 

- สัตว์ปีก เป็ด,ไก ่ ตัว ปีละ 180-540 200 200 200 
- ผลิตลูกเป็ด-ไก ่ ตัว 71,820 2,500 4,000 3,000 
- บ ารุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว ์ ไร ่ ปีละ 30-140 50 50 50 
- แปลงสาธิตหญ้าพนัธุ์ด ี ไร ่ 98 - - - 

3. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 2,555 200 360 140 
   - ฝึกอบรมนักเรียนใน ร.ร. ร.ร./คน 134/3,970 10/300 10/300 5/150 
   - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
   - ฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์ 
   - ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
   - พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
   - พัฒนาองค์ความรู้ผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

120 
- 
- 

10 
20 

- 
- 
- 
- 

20 

60 
- 
- 
- 

20 

60 
20 
10 
- 

10 
4. ส่งเสริมสัตวป์ีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 1,570/29,500 100/2,000 250/2,500 100/1,000 
    ส่งเสริมการเลี้ยงแพะสู่เกษตรกร กลุ่ม/ราย/ตัว 105/715 20/20 20/20 1/10 
    ส่งเสริมการเลี้ยงแกะสู่เกษตรกร ราย/ตัว 30/70 - - - 
    ส่งเสริมการปลูกพชือาหารสตัว์ ราย/ไร ่ 235/260 20/20 20/20 - 
    จัดตั้งกองทุนยาสัตว์/อาหารสัตว ์
    การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว ์

กองทุน 
กองทุน 

3 
- 

2 
- 

2 
1 

2 
1 

    สนับสนนุแร่ธาตุโค กระบือ ราย/ตัว 220/440 20/40 20/40 20/40 
5. ส่งเสริมสัตวป์ีกใน ร.ร. ร.ร./ตัว 143/5,900 10 10 5 
6. ศูนย์เรียนรู้ด้านปศสุัตว ์ ศูนย์ 1 1 1 - 

งบประมาณ บาท 63,577,912 4,641,660 1,327,600 1,097,800 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   
  คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส ด้านการปศุสัตว์ 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 



 

158       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตร  มูโนะ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนราธิวาส 

ความเป็นมา   
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริ

เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในเขตอ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ตามท่ีกรมชลประทานได้ด าเนินการขุดคลองชลประทาน
มูโนะ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เสร็จเมื่อปี 2520 ท าให้พ้ืนที่ประมาณ 7,000 ไร่ ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งขวาของ
คลองชลประทานมูโนะ ช่วงระหว่างคลองกับทางหลวงสายตากใบ-สุไหงโก-ลก ซึ่งแต่เดิมเป็นพ้ืนที่พรุ มีน้ าท่วมขัง
ตลอดปี ไม่สามารถใช้ท าประโยชน์ได้ แต่ในขณะนี้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้แห้งลง ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ได้อพยพ
เข้าไปใช้พื้นที่นั้นท าประโยชน์ด้านการเลี้ยงสัตว์ 

ในการพิจารณาจัดตั้งโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในบริเวณพ้ืนที่ประมาณ 2,400 ไร่ 
นั้น จะจัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกประมาณครอบครัวละ 15 ไร่ โดยให้เป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตรครอบครัว
ละ 3 ไร่ พร้อมทั้งจัดหาน้ าให้เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนพ้ืนที่ที่เหลืออีก 12 ไร่ จะไม่ให้เป็นสิทธิของแต่ละ
ครอบครัว แต่จะใช้เป็นพ้ืนที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงพ้ืนที่นั้นให้เป็นทุ่งหญ้าให้สมาชิกทั้งหมู่บ้าน
ใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสมาชิกแต่ละครอบครัวจะมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้หลัก ส่วนรายได้
จากการท าการเกษตรเป็นรายได้เสริม สมาชิกของหมู่บ้านไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน แต่จะมีสิทธิท ากินใน
พ้ืนที่นี้ตลอดไปตามกฎระเบียบของหมู่บ้านที่ก าหนดไว้ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
บ้านโคกไทร หมู่ที่ 2 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพ่ือจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินให้กับราษฎรที่เดือดร้อน โดยท าการปรับปรุงพ้ืนที่ดิน
เค็ม ซึ่งเป็นดินพรุมีสภาพเป็นกรดจัดให้มีคุณภาพดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้ ให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็น
อาชีพหลักและท าการเกษตรเป็นอาชีพรอง ให้ค าแนะน าและสนับสนุนสมาชิกของโครงการและหากด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าได้ผล ก็ให้ใช้เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงพื้นที่อ่ืน ซึ่งมีปัญหาเช่นเดียวกันนี้ ต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
1. ฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันก าจัดโรคสัตว์ 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  เช่น โค แพะนม แกะและสัตว์ปีก สู่สมาชิกของโครงการเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3. ปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน 
4. บริการผสมพันธุ์โค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์และให้ค าแนะน าเรื่องการเลี้ยงสัตว์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2537 – ต่อเนื่อง 
 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2539 – 2561  งบประมาณ  44,350,648 บาท 



 

159       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2539 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 
1. ศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เรื่อง 6 - -  
2. สาธิตการเลี้ยงแพะ ตัว 40 – 50 50 50 50 

-ผลิตลูกแพะ ตัว 539 50 50 50 
-เป็ดเทศ เป็ดไข่ ไก่ ตัว 35 – 320 100 100 100 
-ผลิตลูกเป็ด – ไก่ 
-สาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ 

ตัว 
ตัว 

23,660 
1,400 

1,500 
200 

2,000 
- 

2,000 
- 

-โคเนื้อ-กระบือ ตัว 4 – 30 - - - 
-บ ารุงรักษาแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไร่ ปีละ50 – 200 50 50 50 

3. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 1,115 100 150 80 
4. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ราย/ตัว 735/11,750 50/1,000 100/1,000 50/500 
   ส่งเสริมแพะสู่เกษตรกร กลุ่ม/ราย/ตัว 65/150 10/10 10/10 1/10 
   ส่งเสริมโคขุนสู่เกษตรกร ราย/ตัว 10/100 - - - 
    ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ์ ราย/ไร่ 140/170 20/20 20/20 - 
5.  สนบัสนนุแร่ธาตุโค – กระบือ ราย/ตัว 70/140 20/40 20/40 20/40 

งบประมาณ บาท 38,518,728 2,834,880 627,500 594,000 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ  

  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

160       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  กรมปศุสัตว์ 
 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าร ิ
จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี  อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม เชียงใหม่ ราชบุรี สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 

ความเป็นมา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ต่างๆ เมื่อ
ทรงทราบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ ก็พระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงมี
พระราชด าริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ เพ่ือเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารที่
ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทรงโปรดฯให้จ้างแรงงานราษฎรในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงโครงการเข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติงาน โดยส านักราชเลขาธิการขอรับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และจัดระบบบริหารจัดการภายในฟาร์ม จ าหน่าย
ผลผลิตให้ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและราคาถูก ทรงโปรดฯให้จัดตั้งโครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง ตามพระราชด าริ ขึ้นในพ้ืนที่หลายแห่ง โดยในปีงบประมาณ 2552 กรมปศุสัตว์ได้จัดงบประมาณ
สนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด มีความเป็นมาของโครงการแต่ละพ้ืนที่พอสังเขป ดังนี้ 

 จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชด าริผ่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้
กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะ อ าเภอจอมทอง และบ้านแม่ตุงติง อ าเภอสะเมิง ลักษณะ
เป็นศูนย์สาธิต และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ  

 จังหวัดราชบุรี ทรงมีพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2545 ว่า “ตอนนี้พยายามจะเริ่มท าฟาร์ม
ตัวอย่างที่ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทย ซึ่งจะ
ไม่เป็นที่น่าหวาดเกรงว่า ต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะล าบาก ถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่
ต่างๆ…” เนื่องจาก พ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้งเป็นพ้ืนที่ติดชายแดนพม่า จ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ราษฎรใน
บริเวณดังกล่าวให้มีอาชีพมีรายได้เพียงพอ เพ่ือไม่ให้ย้ายถิ่นและจะได้เป็นหูเป็นตาให้ประเทศไทยต่อไป 

จังหวัดอ่างทอง ทรงมีพระราชด าริให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี 2549 ให้มีแหล่ง
จ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยมีพระราชด าริให้จัดสร้างโครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง ตามพระราชด าริ ขึ้น 2 แห่ง ที่ หนองระหารจีน อ าเภอเมือง และในที่ดินราชพัสดุ ที่บ้านยางกลาง 
ต าบลหนองบัว อ าเภอแสวงหา  

จังหวัดสิงห์บุรี  สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ มีพระราชด าริให้จัดสร้างโครงการฟาร์มอย่าง
ตามพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีให้มีแหล่งจ้าง
แรงงานผลิตอาหารที่ปลอดจากสารพิษ และแหล่งให้ความรู้การเกษตรที่ถูกต้องโดยจะด าเนินกิจกรรมด้าน
การเกษตรได้แก่การผลิตพืชผัก พืชไร่ พืชสวน เห็ด การเลี้ยงสัตว์ การประมง การพัฒนาที่ดิน การชลประทาน 
จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดท าโครงการฟาร์มตัวอย่างด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ โดยด าเนินการที่อ่างเก็บน้ าหนองลาด ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าส าหรับการชลประทาน มีเนื้อที่
ประมาณ 466 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน และ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ขึ้น เพ่ือให้เป็น
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แหล่งจ้างแรงงานยากจน และราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ จังหวัดสิงห์บุรีให้แรงงานใน ฟาร์มก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อไป 

 จังหวัดปัตตานี    ทรงมีพระราชด าริผ่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้หา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง  ตามพระราชด าริ  ขึ้น 7 แห่ง  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ได้มี
แหล่งจ้างแรงงาน  แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง 

 จังหวัดอุบลราชธานี    ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในอันที่
จะให้มีแหล่งอาหารเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และประเทศไทยจะได้เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ 
และปลอดภัยสู่ครัวโลก  จึงมีพระราชด าริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อยตามพระราชด าริขึ้น  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2547 เพ่ือให้เป็นแหล่งจ้างงาน  แหล่งความรู้ทางด้านวิชาการ  แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยสารพิษ  ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ  และพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และวิทยาการ
ต่างๆ ทางด้านวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง 

 จังหวัดสกลนคร   ในปี 2544  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีราษฎรถวายฎีกาเพ่ือขอความช่วยเหลือ  ในการท าอาชีพต่างๆ  พระองค์ได้
พระราชทานความช่วยเหลือให้จัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้น  ณ  บริเวณหนองหมากเฒ่า  บ้านนาค า  
ต าบลห้วยยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เพ่ือเป็นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า   
ตามพระราชด าริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

 จังหวัดสงขลา  จังหวัดสงขลาได้รับหนังสือแจ้งจากส านักราชเลขาธิการเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2548  
พิจารณาจัดหาที่ดิน  เพ่ือจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริจังหวัดสงขลา  และต่อมาราษฎรในพ้ืนที่  
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้ขอให้จังหวัดสงขลา  พิจารณาพ้ืนที่ สาธารณประโยชน์   “ป่าทุ่งยูง”   หมู่ที่ 
3,4,5  ต.คลองหอยโข่ง   อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  พ้ืนที่  673-0-07  ไร่  เป็นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง  ตาม
พระราชด าริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

 จังหวัดนราธิวาส  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ 
พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดนราธิวาส ให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฟาร์มตัวอย่างจะเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นสถานที่ศึกษาและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรทุกด้าน และเป็นแหล่งจ้างงานของราษฎรในพ้ืนที่ซึ่งไม่มีงานท า 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือจ้างแรงงานในท้องถิ่น ให้ราษฎรมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์ม

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
2. เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลก าไร ให้ราษฎรพ่ึงตนเองได้ 

3. เป็นสถานที่เรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Learning by doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด 
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4. อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต่อไป 

พื้นที่ด าเนินการ 
1. จังหวัดอ่างทอง 2 แห่ง เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.2549 

  -  ฟาร์มตัวอย่าง หนองระหารจีน อ.เมือง จ.อ่างทอง 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางกลาง ต.หนองบัว อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

2.  จังหวัดสิงห์บุรี  2 แห่ง 
 - หมู่ที่ 1,2  ต าบลท่าข้าม  อ าเภอค่ายบางระจัน 
 - หมู่ที่ 3  ต าบลวิหารขาว  อ าเภอท่าช้าง   
3. จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 
4.  จังหวัดสกลนคร  -  ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า   ต. ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 
5.  จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 

  - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

6.  จังหวัดราชบุรี ด าเนินการตั้งแต่ปี 2546 
  - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
 7.  จังหวัดสงขลา – หมู่ที่ 3,4,5  ต.คลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  

8.  จังหวัดปัตตานี 9 แห่ง 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  ต.แป้น  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง ต.ตาลีอายร์  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  ต.ตาโต๊ะ อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  ต.ยาบี  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี 
  9.  จังหวัดยะลา – หมู่ที่ 6 บ้านจ าปูน ต.ท่าธง และหมู่ที่ 4 บ้านอูเปาะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 
           10. จังหวัดนราธิวาส 9 แห่ง 
  -   ฟาร์มตัวอย่าง โคกปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
  -   ฟาร์มตัวอย่าง บ้านบาลูกากาปัส  ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
  -   ฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

  -  ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านสะแนะ ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส 
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  -  ฟาร์มตัวอย่าง บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านโคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านป่าไผ่  ต.ตันหยงลิมอ  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 
  -  ฟาร์มตัวอย่าง  บ้านเจาะเกาะ  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส 
แผนการปฏิบัติงาน  

1) จังหวัดอ่างทอง  ปีงบประมาณ 2550-2561 งบประมาณ 4,395,830 บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2550-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงแพะ ตัว 1,600 - - - 
- สุกร ตัว 551 - - - 
- สัตว์ปีก (ไก่ไข,่เป็ดอี้เหลียง,เป็ดเทศ) ตัว 3,500 100 - - 
2. ฝึกอบรมเกษตรกร ราย 10 - - - 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ ราย 10 - - - 

งบประมาณ บาท 3,751,200 599,830 22,400 22,400 
 

2) จังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2556 - 2561 งบประมาณ 67,400  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2555-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงแพะ ตัว 54 - - - 
- สุกร ตัว 36 - - - 
- ไก่ไข ่ ตัว 1,800 - - - 

งบประมาณ บาท 45,200 7,400 7,400 7,400 
 
 

หมายเหตุ  งบประมาณปี 2557  ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ 
 

3) จังหวัดอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ 2550-2561  งบประมาณ  2,957,465  บาท 
 กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2550 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ ตัว 30 - - - 
- สุกร/ผลิตลูก ตัว 67/650 - - - 
- เป็ด/ไก่ไข่  ตัว 3,000 - - - 
-เป็ดเทศ/ไก่พ้ืนเมือง ตัว 1,300 50 - - 

งบประมาณ บาท 2,500,745 441,920 7,400 7,400 
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4) จังหวัดสกลนคร   ปีงบประมาณ 2553 - 2560  งบประมาณรวม 71,500 บาท   
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2553-54 ปี 2555 ปี 2560 แผนปี 2561 

จัดท าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย ์ - 5 - - 
งบประมาณ บาท 18,000 28,700 12,400 12,400 

5) จังหวัดนครพนม   ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณรวม 7,400 บาท   
 

6) จังหวัดเชียงใหม่   ปีงบประมาณ 2541-2561  งบประมาณ 15,616,459  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2541-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. สาธิตการเลี้ยงสัตว์      
- ไก่ไข่/ไก่เนื้อ ตัว 8,400/2,400 - - - 
- ไก่พ้ืนเมือง,ไก่ป่า,ไก่งวง/ผลติลูก ตัว 2,620/18,800 - - - 
- เป็ดเทศ/ผลิตลูก ตัว 1,840/19,100 - - - 
- เป็ดไข่/เป็ดอี้เหลียง ตัว 1,400/400 - - - 
- นกกระทา,นกกระจาบ/ห่าน ตัว 10,800/100 - - - 
- กระต่าย ตัว 328 - - - 
- แกะ/ผลิตลูก ตัว 608/440 - - - 
- สุกรจินหัว/ผลิตลูก ตัว 127/1,650 - - - 

 

2. ฝึกอบรมเกษตรกรสัตว์ปีก/แกะ ราย 270/180 - - - 

- สัตว์ปีกส่งเสริมเกษตรกร ราย/ ตัว 30/600 - - - 

งบประมาณ บาท 15,312,379 257,440 279,280 12,400 

หมายเหตุ  กิจกรรมเลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัวและเป็ดอ้ีเหลียงได้รับงบประมาณจากส านักพระราชวัง 

7) จังหวัดราชบุรี  ปีงบประมาณ 2546-2561  งบประมาณรวม  6,843,844  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2546-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1 สาธิตการเลี้ยงเป็ดไข่/ไก่ไข ่ ตัว ปีละ 500/500 - - - 
- เป็ดเทศ/ผลิตลูก ตัว ปีละ 25-200/8,100 - - - 

- ไก่พ้ืนเมอืง/ผลิตลูก ตัว ปีละ25-100/3,400 - - - 
- เป็ดอี้เหลียง/ผลิตลูก ตัว 150/ 1,900 - - - 
- สุกรจินหัว/ผลิตลูก ตัว 120/520 - - - 
- แพะนม/ผลิตลูก ตัว 365/395 - - - 
2. สาธิตปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่ 170 - - - 

งบประมาณ บาท 6,614,644 214,400 7,400 7,400 

หมายเหตุ     1. ปี 2546 งบประมาณส านักพระราชวัง 2,525,260 บาท          
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8) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ   7,400  บาท 
 

9) จังหวัดสงขลา  ปีงบประมาณ 2551-2561  งบประมาณ   1,408,710  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2553 - 58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

1. ศึกษาวิจัยงานด้านปศุสัตว์ เรื่อง - - - - 
2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์   - - - 
- แพะ ตัว 150 - - - 
- ไก่ไข ่ ตัว 400 - - - 
- ไก่พ้ืนเมือง ตัว 200 - - - 
-  บ ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ ไร่ 60 - - - 
3. ผลิตเสบียงพืชอาหารสัตว์ ตัน 18 - - - 

 งบประมาณ บาท 1,186,250 210,080 5,000 7,400 

10) จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2550 – 2560  งบประมาณ  1,453,175  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

สาธิตการเลี้ยงสัตว์      
- ไก่คอล่อน,เป็ดเทศ,เป็ดอ้ีเหลียง ตัว 200 - - - 

 งบประมาณ บาท 468,160 12,400 12,400 12,400 
 
11) จังหวัดยะลา  ปีงบประมาณ 2560 - 2561   งบประมาณรวม  14,800  บาท   
           งบประมาณปี  2561  เป็นเงิน  7,400  บาท 

12) จังหวัดนราธิวาส  ปีงบประมาณ 2552 -2561  งบประมาณ  249,300  บาท 
กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556-58 ปี 2559 ปี 2560 แผนปี 2561 

สาธิตการเลี้ยงสัตว์      
- ไก่คอล่อน,เป็ดเทศ,เป็ดอ้ีเหลียง ตัว 300 - - - 
- แพะเนื้อ/ นม ตัว 50 - - - 

 งบประมาณ บาท 26,100 22,400 22,400 22,400 

หมายเหตุ  งบประมาณปี 2557  ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ 

งบประมาณปี 2561  รวม 12 จังหวัด เป็นเงิน    133,800  บาท 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. จังหวัดอ่างทอง  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
2. จังหวัดสิงห์บุรี  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
3. จังหวัดอุบลราชธานี  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
4. จังหวัดสกลนคร  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
5. จังหวัดนครพนม  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
6. จังหวัดเชียงใหม่  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. จังหวัดราชบุรี  -  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
8.  จังหวัดสงขลา – ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
9. จังหวัดปัตตานี -   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี  
10. จังหวัดยะลา -   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา  
11. จังหวัดนราธิวาส -   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
1. กระทรวงกลาโหม กองทัพภาคท่ี 1,กองทัพภาคท่ี 3, กองทัพภาคท่ี 4 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ราษฎรได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน มีอาชีพเสริมมีรายได้มั่นคง 
2. ราษฎรมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน 
3. ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ไม่

บุกรุกท าลายป่า ไม่อพยพทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอ่ืน มีที่ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง 
4. เป็นศูนย์สาธิต และเป็นรูปแบบในการพัฒนาพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
5. ราษฎรมีจิตส านึก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและร่วมมือดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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พันธุ์สัตว์พระราชทาน 

 ความเป็นมาและพระราชด าริ 

 พันธุ์สัตว์พระราชทาน หมายถึง พันธุ์สัตว์ที่มีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ
ทรงใช้ส่งเสริมเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศ เมื่อทรงรับไว้แล้วจะพระราชทานพันธุ์สัตว์ดังกล่าว 
ให้กรมปศุสัตว์น าไปศึกษาและขยายพันธุ์เพ่ือส่งเสริมสู่เกษตรกรต่อไป  

พันธุ์สัตว์พระราชทานในความดูแลของกรมปศุสัตว์ 

1. เป็ดอี้เหลียง สาธารณรัฐประชาชนจีนน้อมเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์กบินทร์บุรี   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 
  และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 

2. สุกรจินหัว สาธารณรัฐประชาชนจีนน้อมเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครราชสีมา 

3. สุกรเหมยซาน สาธารณรัฐประชาชนจีนน้อมเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  เลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร 

4. แพะพันธุ์หลาวซาน    สาธารณรัฐประชาชนจนีน้อมเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
  เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครราชสีมา 

5. แพะพันธุ์แบลคเบงกอล  สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศน้อมเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี  เลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง 

6. กระบือเมซานี สาธารณรัฐอินเดียน้อมเกล้าฯ ถวาย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  เลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์  

7. ห่านหัวสิงโต สาธารณรัฐประชาชนจีนน้อมเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ท่าพระ  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

8.  โคชาโรเลส ์ นายอนิรุทธ  แซ่จึง น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  เลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 

9.  โคทาจิมะ รัฐบาลญี่ปุ่น น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  เลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สกลนคร 

10.  กวางไทย นายสุวิทย์  บุญชัยศรี น้อมเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
  เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์สัตว์พระราชทานส่งเสริมสู่เกษตรกร 
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ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2552-2561 

แผนการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ 2552 - 2561 งบประมาณรวม 12,693,410 บาท 
 

หน่วยงาน พันธุ์สัตว์ งบประมาณ 
1.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี -เป็ดอี้เหลียง 50 ตัว ผลิตลูก 1,000 ตัว 41,900 
2.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา -สุกรจินหัว 10 ตัว   31,000 
3.ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ -กระบือเมซานี 50 ตัว 

-บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ 50  ไร่ 
260,000 

4. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ -ห่านหัวสิงโต 50 ตัว  ผลิตลกู 750  ตัว 73,750 
5. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม -โคชาโรเลส์  20 ตัว 

-บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ 50  ไร่ 
-แพะแบล็คเบงกอล 20 ตัว ผลิตลูก 30 ตัว 

373,600 

6. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร -สุกรเหมยซาน 5 ตัว ผลิตลูก 50 ตัว 41,500 
7.  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง -ห่านหัวสิงโต 20 ตัว  ผลิตลกู  20  ตัว 18,220 
8. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง -แพะแบล็คเบงกอล 15 ตัว ผลิตลูก 20 ตัว 

-บ ารุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ 20  ไร่ 
72,400 

9. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส -เป็ดอี้เหลียง 20 ตัว ผลิตลูก 400 ตัว 15,800 
งบประมาณ 928,170 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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