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คำนำ 
 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(สำนักงาน กปร.) ไดดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการทหารพันธุดี โดยประสานงานกับมูลนิธิชัยพัฒนาและ
กองทัพบกเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี ในสวนโครงสรางพ้ืนฐาน เครื่องจักรอุปกรณ 
และอ่ืน ๆ ไดแก การถมดินและปรับปรุงพ้ืนที่ การพัฒนาแหลงน้ำ การกอสรางอาคารโรงเรือน โรงเพาะชำ
และโรงเพาะพันธุ เครื่องจักรอุปกรณ และวัสดุในการผลิต เปนตน โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
(กปร.) ไดสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 188,798,781 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบแปดลานเจ็ดแสนเกา
หมื่นแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 

เพื่ อใหการดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการทหารพันธุ ดี  เกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามวัตถุประสงคและเกิดความยั่งยืน สำนักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานประสานการดำเนินงาน 
สนองพระราชดำริ ซึ่งมีหนาที่ประสานและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี ในภาพรวมท้ัง 4 ภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2565 ขึ้น เพ่ือเปนขอมูลผลการดำเนินงานโครงการและใชในการติดตามการดำเนินงานโครงการ
ตอไป 

 

สำนกังาน กปร. 
พฤษภาคม ๒๕๖5 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพนัธุดี 

1. พระราชดำริ 

 เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดำริกับ พลโท วิจักขฐ สิริบรรสพ แมทัพภาคที่ ๓ ในขณะน้ันใหดำเนินการ

จัดทำโครงการเดินตามรอยเทาพอเกษตรอินทรียในหนวยทหารเพื่อแกไขปญหาความยากจนใหกับเกษตรกร 

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง พลิกฟนแผนดินวางเปลาใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย รวมถึงการ

เปนแหลงเรียนรูใหกับกำลังพลและครอบครัว และประชาชนโดยท่ัวไปไดเขามาศึกษากระบวนการเกษตร

อินทรีย  เพ่ืออยูบน พ้ืนฐานของความพอเพียง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนั้น กองทัพภาคที่ ๓ 

จึงไดดำเนินการโครงการเดินตามรอยเทาพอ เกษตรอินทรีย ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน โครงการทหารพันธุดี โดยใช

พ้ืนที่วางเปลาใหเกิดประโยชน โดยมุงเนนการทำเกษตรอินทรีย การปศุสัตว และการประมง ตามหลักทฤษฎีและ

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ใหเกิดการปฏิบัติจริงภายในหนวยทหาร 

2. รายละเอียดโครงการทหารพนัธุดี 

 2.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

 เพ่ือใชพื้นที่วางเปลาใหเกิดประโยชน โดยทำการเกษตรใหเกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ภายในหนวยทหาร โดยใหความรูแกกำลังพล ครอบครัว และทหารกองประจำการสามารถนำความรู 
ด านการเกษตรที่ ได รับจากการดำเนิ นโครงการไปขยายผลสู ชุ มชนและภู มิ ลำเนาของพลทหาร 
เมื่อปลดประจำการไปแลว รวมถึงเปนที่ศึกษาดูงานใหประชาชนทั่วไปไดนำความรูไปประยุกตใชในพื้นท่ีของ
ตนเอง 

 2.๒ พื้นที่ดำเนินการ 

  โครงการทหารพันธุดีดำเนินการในพื้นที่ของกองทัพบก กระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

 2.๓ กิจกรรมการดำเนินการ 

 ๒.๓.๑ ดานเกษตรอินทรีย ประกอบดวย กิจกรรมการทำนาอินทรีย ศูนยเพาะพันธุผัก
และการปลูกพืชผักอินทรีย เปนตน 

 ๒.๓.๒ ดานปศุสัตว ประกอบดวย กิจกรรมการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุแบล็คเบงกอล  
การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงลูกหมูผสม การเลี้ยงจิ้งโกรง การเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมืองและไกดำ การเลี้ยงเปดไลทุง
และโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุเปดพันธุกากีแคมปเบลลและพันธุบางปะกง เปนตน 

 ๒.๓.๓ ดานประมง ประกอบดวย กิจกรรมศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือน
ชวยเพื่อน” การเลี้ยงปลาหมอชุมพร การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา การเลี้ยงปลาชอน การเลี้ยงปลากินพืชและ 
การเลี้ยงกบนา เปนตน 
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 ๒.๓.๔ ดานอื่น ๆ ประกอบดวย โรงคดับรรจุสินคาทางการเกษตร ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืช

พระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” โครงการทางน้ีมีผลผูคนรักกัน โครงการบัวอิ่มใจ และศูนยการเรียนรูโครงการ

เดินตามรอยเทาพอ เปนตน 

๓. การดำเนินงานสนองพระราชดำริของ สำนักงาน กปร. 

 ๓.1 สำนักงาน กปร. ไดประสานงานกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบกเพื่อสนับสนุน 
การดำเนนิงานโครงการทหารพันธุดี โดยพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานในสวนโครงสรางพื้นฐาน เครื่องจักร
อุปกรณ และอ่ืนๆ ไดแก การถมดินและปรับปรุงพ้ืนที่ การพัฒนาแหลงน้ำ การกอสรางอาคารโรงเรือน  
โรงเพาะชำและโรงเพาะพันธุ เครื่องจักรอุปกรณ และวัสดุในการผลิต เปนตน ทั้งนี้ไดเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณ  กปร . ตั้ งแต  ป งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๐ ถึงป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้ งสิ้ น 
188,798,781 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบแปดลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน)  

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณโครงการทหารพันธุดีท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.  
 ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามภาค 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

พื้นที่ภาค 

กลาง 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต รวม 

2560 - - 16,781,305 - 16,781,305 

2561 - - 13,429,266 - 13,429,266 

2562 - - 35,628,000 - 35,628,000 

2563 - - 15,388,630 14,123,530 29,512,160 

2564 30,141,318 17,721,069 ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ - ๖๐,๓๘๙,๑๗๙ 

๒๕๖๕ - 24,848,701 729,081 ๗,๔๘๑,๐๘๙ 33,058,871 

รวมทั้งสิ้น 30,141,318 42,569,770 94,483,074 21,604,619 188,798,781 

หมายเหตุ :  ขอมูล ณ วันที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
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แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการทหารพันธุดี ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565

กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต รวม

(บาท) 

(ปงบประมาณ 

พ.ศ.) 

- ๓ - 
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 ๓.๒ โครงการทหารพันธุดีที่ กปร. ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ สามารถแยก
รายละเอียดเปนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในแตละป ดังนี้  

 ๑) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๗๘๑,๓๐๕ บาท  
(สิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามรอยหาบาทถวน)  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ี

ไดรับการ
สนับสนุน(บาท) 

1 โครงการทหารพันธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ  
- ปลูกขาวอินทรีย 
- เล้ียงแพะพันธุแบล็คเบงกอล 
- พัฒนาแหลงนำ้สนับสนุนการทำนาเกษตร
อินทรีย 

กองบัญชาการชวยรบที่ ๓  
กองทัพภาคที่ 3 

๑๖,๗๘๑,๓๐๕ 
๑,๓๓๘,๒๕๐ 

๔๔๓,๐๕๕ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๗๘๑,๓๐๕ 

 ๒) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๔๒๙,๒๖๖ บาท  
(สิบสามลานสี่แสนสองหมื่นเกาพันสองรอยหกสิบหกบาทถวน) 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ี

ไดรับการ
สนับสนุน(บาท) 

1 โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบที่ ๗  
อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 
- เล้ียงเปดพันธุไข กากีแคมปเบลล 
- เมล็ดพันธุถั่วพรา ในระบบเกษตรอินทรีย 
- ปรับปรุงสวนมะมวง 

กองพลทหารราบที่ 7  
กองทัพภาคที่ 3 

๙๒๔,๙๔๐ 
 

๕๔๓,๙๔๐ 
๑๘๙,๘๐๐ 
๑๙๑,๒๐๐ 

๒ โครงการทหารพันธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
- ผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน 
- เพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 
- เล้ียงเปดพันธุไข กากีแคมปเบลล 

กองบัญชาการชวยรบที่ ๓  
กองทัพภาคที่ 3 

๑๒,๕๐๔,๓๒๖ 
 

๙,๒๓๘,๓๘๖ 
๒,๗๒๒,๐๐๐ 
๕๔๓,๙๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๔๒๙,๒๖๖ 
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 ๓) ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๖๒๘,๐๐๐ บาท  
(สามสิบหาลานหกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณท่ี 

ไดรับการ 

สนับสนุน(บาท) 

1 โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบท่ี ๗ 
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
- พัฒนาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการฯ 

กองพลทหารราบที่ 7  

กองทัพภาคที่ 3 

๒๐,๖๒๘,๐๐๐ 

๒ จัดหาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเทาพอ  
(เกษตรอินทรีย) คายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 
- กิจกรรมสระเก็บน้ำ จำนวน ๒ แหง 
- กิจกรรมระบบสงน้ำ (รางริน) จำนวน ๒ แหง 

มณฑลทหารบกที่ 3๒  
กองทัพภาคท่ี 3 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๖๒๘,๐๐๐ 

 ๔) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ 29,512,160 บาท  
(ย่ีสิบเกาลานหาแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) 

ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณที่ 

ไดรับการ 

สนับสนุน(บาท) 

1 โครงการทหารพันธุดีนาน อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
- โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน  
“คายสมเด็จพระเอกาทศรถ สวนแยกนาน” 
- โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุเปดไข
พระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” 
- โครงการศูนยการผลิตไกพันธุพื้นเมืองและ 

ไกกระดูกดำพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

มณฑลทหารบกที่ 38   

กองทัพภาคท่ี 3 

12,492,785 

๒ โครงการทหารพันธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
- ศูนยผลิตพันธุพืชและพันธุสัตวพระราชทาน 

กองบัญชาการชวยรบที่ ๓  
กองทัพภาคท่ี 3 

๒,๘๙๕,๘๔๕ 

๓ โครงการทหารพันธุดี กองพลพัฒนาที่ ๔  
คายรัตนพล อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
- กิจกรรมศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวย
เพ่ือน” ภาคใตตอนลาง 
- กิจกรรมศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพื่อน” ภาคใตตอนลาง 

กองพลพัฒนาที่ ๔  
คายรัตนพล 

๑๔,๑๒๓,๕๓๐ 
 

๕,๑๙๗,๑๘๐  
 

๘,๙๒๖,๓๕๐ 

รวมทั้งส้ิน 29,512,160 
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 ๕) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ 60,389,179 บาท  
(หกสิบลานสามแสนแปดหมื่นเกาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) 

ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณท่ี 

ไดรับการ 

สนับสนุน(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคตะวันตก  

จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมทหารปนใหญท่ี 9 
กองพลทหารราบที่ 9  
กองทัพภาคที่ 1  
กองทัพบก 

7,017,000 

๒ โครงการทหารพันธุดี พ้ืนที่กองพลทหารราบ 
ท่ี 9 “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก  
จังหวัดกาญจนบุรี 

กองพันทหารชางท่ี 9  
กองพลทหารราบที่ 9  
กองทัพภาคที่ 1 และ 
กรมสนับสนุน  
กองพลทหารราบที่ 9 
กองทัพภาคที่ 1  
กองทัพบก 

๑๗,๗๔๙,๖๓๓ 

๓ โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคตะวันออก โรงเรยีน

ทหารการสัตว อำเภอเมืองนครนายก  

จังหวัดนครนายก 

กรมการสัตวทหารบก  
กองทัพบก 

5,374,685 

๔ โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร
และจังหวัดบุรีรัมย 

กองพลทหารราบที่ 6 2,155,948 

๕ โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคอีสาน  

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

กองพลทหารราบที่ 6  5,364,148 

๖ โครงการศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน  

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคอีสาน  

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

กองพลทหารราบที่ 6 4,225,361 

๗ โครงการผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน  

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคอีสาน อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแกน 

กองพลทหารมาที่ 3 5,975,612 

๘ ศูนยผลิตพันธุสัตวปกพระราชทาน  

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

(กิจกรรมการเลี้ยงเปดบางปะกง) จังหวัดเชียงใหม 

กองพลทหารราบที่ 7  
กองทัพภาคที่ 3 

๑,๕๘๖,๓๔๔ 
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ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณที่ 

ไดรับการ 

สนับสนุน(บาท) 

๙ โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  

มณฑลทหารบกที่ 38 

กองทัพภาคที่ 3 

5,403,000 

๑๐ โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตกตอนบน

ภายในคายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

มณฑลทหารบกที่ 310 

กองทัพภาคที่ ๓ 

๕,๕๓๗,๔๔๘ 

รวมทั้งสิ้น 60,389,179 

 ๖) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ 33,058,871 บาท 

(สามสิบสามลานหาหมื่นแปดพันแปดรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) 

ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณที่ 

ไดรับการ 

สนับสนุน(บาท) 

๑ โครงการศูนยผลิตพันธุกบพระราชทาน  

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 

โครงการทหารพันธุดี  
คายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
กรมทหารปนใหญท่ี ๔ 
กองทัพภาคที่ 3 

347,741 

๒ โครงการศูนยผลิตพันธุกบพระราชทาน  

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

โครงการทหารพันธุดีนาน 

มณฑลทหารบกที่ 38  

381,340 

๓ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุดี 

พื้นท่ีกรมพลาธิการทหาร 

กรมพลาธิการทหาร 

จังหวัดนครราชสีมา 

11,392,000 

๔ โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบที่ 3 กองพลทหารราบท่ี 3 

กองทัพภาคที่ 2 

๗,๓๐๑,๒๖๗ 

๕ โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชำและโรงอบก่ิงพันธุ

ศูนยผลิตกิ่งพันธุไมผลพระราชทาน “เพื่อนชวย

เพ่ือน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กองพลทหารมาที่ 3 

กองทัพภาคที่ 2 

587,900 

๖ โครงการอาคารเก็บเมล็ดพันธุพระราชทาน  

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีอีสานใต  

จังหวัดนครราชสีมา บานหนองไผ หมูที่ 11  

ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

กองพลพัฒนาที่ 2  
กองทัพภาคที่ 2 

5,567,534 

 

๗ โครงการทหารพันธุดี พ้ืนที่กองทัพภาคที่ 4  

คายเทพสตรีศรีสุนทร จัดต้ังศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืช

พระราชทาน "เพ่ือนชวยเพ่ือน" พื้นที่ภาคใต 

กองทัพภาคที่ 4 
มณฑลทหารบกที่ ๔๓ 
พล.ร.๕ 

๗,๔๘๑,๐๘๙ 

รวมทั้งสิ้น 33,058,871 
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๔. โครงการทหารพันธุดีแยกรายภาค 

 โครงการทหารพันธุดี ดำเนนิการในพ้ืนที่รวม ๔ ภาค มีจำนวนท้ังสิ้น 18 โครงการ ประกอบดวย 
ภาคกลาง จำนวน 3 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 โครงการ ภาคเหนือ จำนวน 5 โครงการ 
และภาคใต จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายชื่อโครงการแยกรายภาค ดังนี้ 

 ๔.๑ ภาคกลาง จำนวน ๓ โครงการ ประกอบดวย 
  (๑) โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พ้ืนที่ภาค
ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี 
  (๒) โครงการทหารพันธุดี พ้ืนท่ีกองพลทหารราบที่  9 “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาค
ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี 
  (๓) โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก โรงเรยีนทหารการสัตว อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 ๔.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน ๘ โครงการ ประกอบดวย 
  (๑) โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคอีสาน 
จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
  (๒) โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสาน 
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
  (๓) โครงการศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสาน อำเภอ 
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
  (๔) โครงการผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสาน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน 
  (๕) โครงการอาคารเก็บเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่อีสานใต จังหวัด
นครราชสีมา 
  (๖) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุดีพ้ืนที่กองพลาธิการทหารบก อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
  (๗) โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบท่ี 3 
  (๘ ) โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชำ และโรงอบก่ิงพันธุ  ศูนยผลิตก่ิงพัน ธุ ไมผล
พระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแกน 

 ๔.๓ ภาคเหนอื จำนวน ๕ โครงการ ประกอบดวย 
  (๑) โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบท่ี ๗ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
  (๒) โครงการทหารพันธุดีนาน (มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดนาน) อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
  (๓) โครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
  (๔) โครงการทหารพันธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  (๕) โครงการทหารพันธุดี คายสุรศักด์ิมนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
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 ๔.๔ ภาคใต จำนวน ๒ โครงการ ประกอบดวย 
  (๑) โครงการทหารพันธุดี กองพลพัฒนาที่ ๔ คายรัตนพล อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 
  (๒) โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเปนศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 
พ้ืนที่ภาคใต อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ท้ังนี้ รายละเอียดของโครงการทหารพันธุดี จำนวน 18 โครงการ ปรากฏอยูในภาคผนวก 
 

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

 กองติดตามประเมินผล 
 สำนักงาน กปร. 
 พฤษภาคม 2565 





 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการในพื้นที่ภาคกลาง 
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โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นที่ภาคตะวันตก  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

๑. สถานที่ตั้ง  

 ตำบลลาดหญา อำเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี 

๒. พื้นท่ีดำเนินโครงการ 

 กองพลทหารราบที่ 9 คายสุรสีห ตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

3. พระราชดำริ  

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุดี ตำบลลาดหญา 
จังหวัดกาญจนบุรี ไดพระราชทานพระราชดำริ สามารถสรุปสาระสำคญัไดดังนี้  
 ๑. กรมทหารปนใหญที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 
 ใหสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และ กรมทหารปนใหญท่ี 9 รวมกันพิจารณาจัดตั้ง 
ศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก 
 ๒. กองพันทหารชางท่ี 9 กองพลทหารราบที่ 9 
 ใหสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองพันทหารชางที่ 9 รวมกันพิจารณาปรับปรุง
แหลงน้ำในโครงการทหารพันธุดี ของกองพันทหารชางที่ 9 และใหระมัดระวังเรื่องการรั่วซึมของสระเก็บน้ำดวย 
 ๓. มณฑลทหารบกที่ 17 คายสุรสีห 
 ใหตรวจความปลอดภัยของผลผลิตเปนระยะ (เนื่องจากพ้ืนที่นี้เคยเปนกองขยะขนาดใหญ) 
 ๔. กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 
 ให สำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ และอาคารสำหรับเก็บเมล็ด
พันธุ เพ่ือผลิตเปนเมล็ดพันธุพระราชทานสำหรับแจกจายใหแกโครงการทหารพันธุดี และเกษตรกรตอไป 
 สำนักงาน กปร. มีโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวทางพ้ืนที่ภาคใตอยู ขอใหไปตรวจสอบพันธุ และ
ปริมาณที่มีวาเพียงพอสำหรับบริการในพ้ืนที่ภาคใตหรือไม 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กรมทหารปนใหญที่ 9  กองพลทหารราบท่ี 9  กองทัพภาคที่ 1  กองทัพบก 

5. ผลการดำเนินงาน 

 กิจกรรมดำเนินการ ประกอบดวย 
  - งานถมดินปรับพ้ืนที่ จำนวน 17 ไร (ทั้งโครงการ) จำนวน 1 แปลง 
  - งานกอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ ขนาด 10.5 x 36 เมตร จำนวน 1 โรง 
  - งานกอสรางหอถังน้ำสูง 2 เมตร ความจุ 30,000 ลิตร บอพัก ถังกรอง ระบบทอน้ำดี 
และระบบน้ำทิ้ง จำนวน 1 โรง 
  - งานกอสรางโรงงานอนุบาลลูกปลาวัยออน ขนาด 3 x 12 เมตร จำนวน 2 บอ 
  - กระชังปลา 2 กระชัง จำนวน 9 ชุด 
  - โครงการขุดเพ่ิมความลึกสระที่ 1 พื้นท่ี 1 ไร ขุดลึกเพิ่มอีก 10 เมตร จำนวน 1 บอ  
  - โครงการขุดเพ่ิมความลึกสระที่ 2 พื้นท่ี 1 งาน ขุดลึกเพิ่มอีก 2 เมตร จำนวน 1 บอ 
  - โครงการขุดเพ่ิมความลึกสระที่ 3 พื้นท่ี 1 งาน ขุดลึกเพิ่มอีก 2 เมตร จำนวน 1 บอ 
  - โครงการขุดเพ่ิมความลึกสระที่ 3 พื้นท่ี 1 งาน ขุดลึกเพิ่มอีก 2 เมตร จำนวน 1 บอ 
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กระชังอนุบาลปลา 

๖. งบประมาณท่ี กปร. ใหการสนับสนุน  
 วงเงิน 7,017,000 บาท (เจ็ดลานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ปงบประมาณ 2564  

๗. สถานะโครงการ 
 - ประธาน กปร. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 - สำนักงบประมาณอนุมัติเงินแลว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 - ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จ  

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก 
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โครงการทหารพนัธุดี พื้นทีก่องพลทหารราบที่ 9 “เพือ่นชวยเพื่อน”  
พื้นที่ภาคตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

๑. สถานที่ตั้ง  

 ตำบลลาดหญา อำเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุรี 

2. พื้นท่ีดำเนินโครงการ  

 กองพลทหารราบที่ 9 คายสุรสีห ตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

3. พระราชดำริ  

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุดี ตำบลลาดหญา 
จังหวัดกาญจนบุรี ไดพระราชทานพระราชดำริ สามารถสรุปสาระสำคญัไดดังน้ี  

 ๑. กรมทหารปนใหญที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 
  ใหสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และ กรมทหารปนใหญท่ี 9 รวมกันพิจารณาจัดตั้ง 
ศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก 
 ๒. กองพันทหารชางท่ี 9 กองพลทหารราบที่ 9 
  ใหสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองพันทหารชางที่ 9 รวมกันพิจารณาปรับปรุง
แหลงน้ำในโครงการทหารพันธุดี ของกองพันทหารชางที่ 9 และใหระมัดระวังเรื่องการรั่วซึมของสระเก็บน้ำดวย 
 ๓. มณฑลทหารบกที่ 17 คายสุรสีห 
  ใหตรวจความปลอดภัยของผลผลิตเปนระยะ (เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้เคยเปนกองขยะขนาดใหญ) 
 ๔. กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 
 ให  สำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ และอาคารสำหรับเก็บ 
เมล็ดพันธุ เพ่ือผลิตเปนเมล็ดพันธุพระราชทานสำหรับแจกจายใหแกโครงการทหารพันธุดี และเกษตรกรตอไป 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 กองพันทหารชางท่ี 9  กองพลทหารราบท่ี 9  กองทัพภาคท่ี 1  กองทัพบก  
 กรมสนบัสนุน  กองพลทหารราบที่ 9  กองทัพภาคที่ 1  กองทัพบก 

5. ผลการดำเนินงาน 

 5.1 โครงการทหารพันธุดี พื้นที่กองพันทหารชางที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9   
 ๑) งานขุดเพิ่มความลึกสระที่ 1 พ้ืนที่ 14 ไร ขุดลึกเพิ่มอีก 4 เมตร (กวาง 80 เมตร ยาว 
290 เมตร ลึก 7 เมตร)  
 ๒) งานขุดเพิ่มความลึกสระที่ 2 พื้นที่ 5 ไร ขุดลึกเพิ่มอีก 4 เมตร (กวาง 65 เมตร ยาว 
120 เมตร ลึก 7 เมตร)  
 ๓) งานขุดสระ พ้ืนท่ี 5 ไร ลึก 7 เมตร (กวาง 67 เมตร ยาว 120 เมตร) 

   ๕.๒ โครงการทหารพันธุดี พื้นที่สวนเกษตรตามวิถีพอเพียง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี 9 
 - ซองบรรจุและบล็อกทั้ง 10 ชนิด จำนวน 325 มวน  
 - เครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ จำนวน 1 เครื่อง 
 - ตูคอนเทนเนอร (กวาง 2.5 เมตร x ยาว 12 เมตร x สูง 2.95 เมตร) จำนวน 1 ตู  
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 - เคร่ืองคัดแยกขนาดเมล็ดพันธุ แบบตะแกรงโยก จำนวน 1 เครื่อง  
 - เคร่ืองคัดแยกคณุภาพน้ำหนักเมล็ดพันธุ แบบลมดูด จำนวน 1 เครื่อง  
 - ถังน้ำพลาสติกขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง  
 - ตะแกรงมุงลวดสำหรับผึ่งและตากเมล็ดพันธุ จำนวน 5 อัน  
 - ถังอบเมล็ดพันธุ (ถังเหล็ก 200 ลิตร) จำนวน 3 ถัง 
 

  

สระเก็บน้ำที่ 1 สระเก็บน้ำที่ 2 

 

สระเก็บน้ำที่ ๓ 

  

สวนเกษตรตามวิถีพอเพียง 
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๖. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน 

 วงเงิน ๑๗,๗๔๙,๖๓๓ บาท (สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเกาพันหกรอยสามสิบสามบาทถวน) 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔   
 (๑) กองพันทหารชางที่ 9 วงเงิน 15,035,500 บาท (สิบหาลานสามหมื่นหาพันหารอย
บาทถวน)  
 (๒) กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี 9 วงเงิน 2,714,133 บาท (สองลานเจ็ดแสน 
หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยสามสิบสามบาทถวน)  

๗. สถานะโครงการ 

 - ประธาน กปร. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 - สำนักงบประมาณ อนุมัติงบประมาณแลว ๖,๙๔๕,๔๐๐ บาท เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 - ปจจุบันมีผลการดำเนินการรอยละ 72.68 คาดวาจะแลวเสร็จทั้งโครงการภายในเดือน
กรกฎาคม 2565  
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โครงการจัดตั้งศนูยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พ้ืนที่ภาคตะวันออก 
โรงเรียนทหารการสัตว อำเภอเมือง จังหวดันครนายก 

๑. สถานที่ตั้ง  

 โรงเรียนทหารการสัตว หมูที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

2. พื้นท่ีดำเนินโครงการ  

 โรงเรียนทหารการสัตว หมูที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

3. พระราชดำริ  

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุดี โรงเรียนทหาร 
การสัตว กรมการสัตวทหารบก จังหวัดนครนายก ในการน้ี พลตรี วิชัย ธารีฉัตร เจากรมการสัตวทหารบก  
กราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดตั้ งศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่ อนชวยเพ่ือน” พื้นที่  
ภาคตะวันออก โดยขอพระราชทานงบประมาณจาก สำนักงาน กปร. โดยพลเอก วิจักขฐ สิริบรรสพ ที่ปรึกษา
พิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา ไดกราบบังคมทูลวา เปนศูนยท่ีใหชาวบานดูและทำเลียนแบบได 

 โอกาสนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ไดพระราชทานพระราชานุญาต 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 กรมการสัตวทหารบก กองทัพบก 

5. ผลการดำเนินงาน 

 กิจกรรมดำเนินการ ประกอบดวย 
 - งานถมดินปรับพื้นที่ จำนวน 20 ไร (ทั้งโครงการ) จำนวน 1 แปลง 
 - งานกอสรางโรงเพาะพันธุปลาขนาด 10.5 x 36 เมตร จำนวน 1 โรง 
 - บอสำหรับพอ – แมพันธุปลา ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 6 บอ 
 - งานกอสรางหอถังน้ำสูง 2 เมตร ความจุ 30,000 ลิตร บอพักถังกรอง และระบบทอ
น้ำดี ระบบน้ำทิ้งจำนวน 2 โรง 
 - งานกอสรางโรงอนุบาลลูกปลารอการแจกจาย ขนาด 3 x 12 เมตร บออนุบาล ขนาด  
2 x 4 เมตร  2 บอ จำนวน 1 โรง 
 - กระชังปลา จำนวน 16 กระชัง 

  
บอเพาะเลี้ยงปลาที่มีอยูเดิม ซึ่งจะปรับปรุงเปนศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” 
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๖. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน  
 วงเงิน 5,374,685 บาท (หาลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ พันหกรอยแปดสิบหาบาทถวน) 
ปงบประมาณ 2564  

๗. สถานะโครงการ 
 - ประธาน กปร. อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 - สำนักงบประมาณอนุมัติเงินแลว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 - ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จ  

 

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการจัดตั้งศนูยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
โรงเรียนทหารการสัตว อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
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1. โรงเพาะพันธุปลา ขนาด 10.50 x 36 เมตร 

  

2. หอถังน้ำสูง 2 เมตร จุ 30,000 ลิตร บอพัก ถังกรอง 

  

3. โรงอนุบาลลูกปลารอการแจกจาย ขนาด 3 x 12 เมตร 

  

  4. กระชังปลา ขนาด 4 X 3 จำนวน 16 กระชัง 

  

 





 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โครงการศนูยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทรและจงัหวัดบุรีรัมย 

๑. สถานท่ีตั้ง  

 คายวีรวัฒนโยธิน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดสุรินทร คายสมเด็จ
เจาพระยามหากษัตริยศึก กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุดี กองพัน
ทหารราบ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ พลเอกวิจักขฐ สิริบรรสพ ที่ปรึกษา
พิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ใหกองพลทหารราบท่ี 6 จัดตั้งโครงการเพาะพันธุ 
ปลานิลจิตรลดา “เพ่ือนชวยเพื่อน” ภาคอีสาน โดยจะดำเนินการใน 3 หนวย   
 - กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด โดยกองพันทหารปนใหญที่ 16 กรมทหารปนใหญ 
ที่ 6 จะจัดในรูปแบบเหมือนคายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก 
 - กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดสุรินทร เปนโครงการขนาดเล็ก 
 - กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรรีัมย เปนโครงการขนาดเล็ก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหจัดตั้งโครงการเพาะพันธุปลานิลจิตรลดา “เพื่อนชวยเพ่ือน” ภาคอีสาน 
ดำเนินการโดยกองพลทหารราบที่ 6 ใน 3 พื้นที่ และใหผลิตพันธุไกเพ่ือพระราชทานแกราษฎรเพิ่มอีกดวย 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
 กองพลทหารราบที่ 6 

๔. ผลการดำเนินงาน    

 กองพลทหารราบท่ี ๖ กองทัพภาคที่ ๒ ดำเนินโครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพื่อน” พ้ืนที่ภาคอีสาน จำนวน ๒ แหง ดังนี้ 

 ๔.๑ ศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” จังหวัดสุรินทร 
 คายวีรวัฒนโยธิน กองพันทหารราบที่  ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓ จังหวัดสุรินทร ได
ดำเนินการกอสรางโครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน  ประกอบดวย งานกอสรางโรงเพาะพันธุ
สัตวน้ำ ขนาด 5 x 15 เมตร จำนวน 1 โรง และบอปลา ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 5 บอ งานกอสรางหอ
จายน้ำและระบบกรองน้ำ งานกระชังปลา ขนาด 5 x 10 เมตร จำนวน 6 กระชัง และขนาด 2 x 4 เมตร 
จำนวน 20 กระชัง รวมทั้งสิ้น 26 กระชัง และ คาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการปฏิบัติงาน คาครุภัณฑ คาซอม
บำรุงกรณีเรงดวนจำเปน และ คาวัสดุในการผลิตตอป 

 ๔.๒ ศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” จังหวัดบุรีรัมย 
 คายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ 
จังหวัดบุรีรัมย โดยไดดำเนินการกอสรางโครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน ประกอบดวย 
งานกอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ ขนาด 5.00 x 15.00 เมตร จำนวน 1 โรง และบอปลา ขนาด 2 x 3 
เมตร จำนวน 5 บอ งานกอสรางหอจายน้ำและระบบกรองน้ำ และงานกระชังปลา ขนาด 5 x 10 เมตร 
จำนวน 6 กระชัง และขนาด 2 x 4 เมตร จำนวน 20 กระชัง รวมทั้งสิ้น 26 กระชัง 
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 (2) คาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการปฏิบัติงาน / คาครุภัณฑ / คาซอมบำรุงกรณีเรงดวน
จำเปน / คาวัสดุในการผลิตตอป 

  

บริเวณพื้นท่ีกอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ 
จังหวัดสุรินทร 

บริเวณพ้ืนที่กอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ 
จังหวัดบุรีรัมย 

๕. งบประมาณท่ี กปร. ใหการสนับสนุน  

 วงเงิน 2,155,948 บาท (สองลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันเการอยสี่สิบแปดบาทถวน) 

ปงบประมาณ 2564  

6. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” 
พื้นที่ภาคอีสาน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

๑. สถานที่ตั้ง  
 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช กองพันทหารปนใหญที่ 16 กรมทหารปนใหญที่ 6 
กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุดี กองพันทหารราบ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้ พลเอกวิจักขฐ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ
มูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ใหกองพลทหารราบที่  6 จัดตั้งโครงการเพาะพันธุ  
ปลานิลจิตรลดา “เพ่ือนชวยเพื่อน” ภาคอีสาน โดยจะดำเนินการใน 3 หนวย 
 - กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด โดยกองพันทหารปนใหญท่ี 16 กรมทหารปนใหญ 
ที่ 6 จะจัดในรูปแบบเหมือนคายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก 
 - กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดสุรินทร เปนโครงการขนาดเล็ก 
 - กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย เปนโครงการขนาดเล็ก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหจัดตั้งโครงการเพาะพันธุปลานิลจิตรลดา “เพ่ือนชวยเพื่อน” ภาคอีสาน 
ดำเนินการโดยกองพลทหารราบท่ี 6 ใน 3 พ้ืนที่ และใหผลิตพันธุไกเพ่ือพระราชทานแกราษฎรเพ่ิมอีกดวย 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ  
 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด 

๔. ผลการดำเนินงาน 

 กองพันทหารปนใหญที่ 16 กรมทหารปนใหญท่ี 6 กองพลทหารราบที่ 6 คายสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ด มีแผนดำเนินงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนวัสดุ 
ในการผลิตตอป ในป 2564 ประกอบดวย 7 กิจกรรม ดังนี้  
 1) ดำเนินการถมดินปรบัพ้ืนที่กอสราง สูง 0.40 เมตร  
 2) กอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ ขนาด 10.50 x 36 เมตร พรอมบอสำหรับ พอ-แมพันธุ 
ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 6 บอ และงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม ระบบไฟฟา และระบบประปา 
 3) งานกอสรางหอถังน้ำสูง 2 เมตร ความจุ 30,000 ลิตร พรอมระบบควบคุมถังกรอง 
ระบบทอน้ำดี และระบบน้ำทิ้ง  
 4) งานกอสรางโรงอนุบาลลูกปลาวัยออน ขนาด 3 x 12 เมตร จำนวน 1 แหง พรอมบอ
อนุบาล ขนาด 2 x 4 เมตร จำนวน 2 บอ  
 5) งานกอสรางงานกระชังปลา ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 กระชัง  
 6) ครุภัณฑประจำอาคาร  
 7) คาวัสดุในการผลิตตอป 
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บริเวณกอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ งานถมดินปรับพื้นที่ 

 
๕. งบประมาณท่ี กปร. ใหการสนับสนุน 
 วงเงิน 5,364,148 บาท (ห าลานสามแสนหกหมื่นสี่ พันหนึ่ งรอยสี่สิบแปดบาทถวน ) 
ปงบประมาณ 2564 อนุมัติงบประมาณเมื่อวันท่ี 9 เมษายน ๒๕๖4  

๖. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นที่ภาคอีสาน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวดัรอยเอ็ด 

๑. สถานที่ตั้ง  
 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช กองพันทหารปนใหญที่ 106 กรมทหารปนใหญที่ 6 
กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด  

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุดี กองพัน
ทหารราบ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้ พลเอกวิจักขฐ สิริบรรสพ  
ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ใหกองพลทหารราบที่ 6 จัดตั้งโครงการ
เพาะพันธุปลานิลจิตรลดา “เพ่ือนชวยเพื่อน” ภาคอีสาน โดยจะดำเนินการใน 3 หนวย 
 - กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด โดยกองพันทหารปนใหญที่ 16 กรมทหารปนใหญที่ 
6 จะจัดในรูปแบบเหมือนคายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก 
 - กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดสุรินทร เปนโครงการขนาดเล็ก 
 - กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย เปนโครงการขนาดเล็ก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
มีพระราชานุญาตใหจัดตั้งโครงการเพาะพันธุปลานิลจิตรลดา “เพื่อนชวยเพื่อน” ภาคอีสาน ดำเนินการโดย
กองพลทหารราบท่ี 6 ใน 3 พ้ืนท่ี และใหผลิตพันธุไกเพ่ือพระราชทานแกราษฎรเพ่ิมอีกดวย 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ  
 กองพลทหารราบที่ 6 จังหวัดรอยเอ็ด 

๔. ผลการดำเนินงาน 
 กองพันทหารปนใหญที่ 106 กรมทหารปนใหญท่ี 6 กองพลทหารราบที่ 6 คายสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ด มีแผนดำเนินงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและสนับสนุนวัสดุในการ
ผลิตตอป ในป 2564 ประกอบดวย 13 กิจกรรม ดังนี้  
 1) ดำเนินการถมดินปรบัพ้ืนที่กอสราง สูง 0.40 เมตร  
 2) งานกอสรางอาคารสาธารณูปโภคและที่ผสมอาหาร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร  
 3) งานปรับปรุงภูมิทัศนทางเดิน พื้นที่ 1 x 260 ตารางเมตร  
 4) กอสรางโรงพอพันธุ - แมพันธุไก จำนวน 2 แหง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 
 5) กอสรางโรงฟกไข - อนุบาลลูกไก อายุ 1 - 2 สัปดาห ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร  
 6) กอสรางโรงเลี้ยงไก อายุ 2 - 6 สัปดาห ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร  
 7) กอสรางโรงเลี้ยงไก อายุ 6 - 8 สัปดาห ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร  
 8) กอสรางโรงเลี้ยงพอพันธุ - แมพันธุไกแบบปลอยฝูง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 
 9) กอสรางรั้วรอบฟารมไก กวาง 45 เมตร ยาว 104 เมตร  
 10) งานระบบไฟฟาภายในและภายนอก  
 11) งานกอสรางระบบประปา น้ำใช ระบบกรอง ถังพัก น้ำกิน  
 12) คาอำนวยการกอสราง  
 13) คาวัสดุในการผลิตตอป  
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บริเวณกอสรางโรงเลี้ยงพอแมพันธุไก งานถมดินปรับพื้นที่ 

๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน  

 วงเงิน 4,225,361 บาท (สี่ลานสองแสนสองหมื่นหาพันสามรอยหกสิบเอ็ดบาทถวน)
ปงบประมาณ 2564  

๖. สถานะโครงการ 

 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” 

พื้นที่ภาคอีสาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน 

๑. สถานที่ตั้ง 
 กองพลทหารมาท่ี 3 คายเปรมติณสูลานนท หมู ท่ี 5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแกน 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี  
กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมี หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ 
มูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห รองเลขาธิการ กปร. เฝาฯ  
รับเสด็จ ในโอกาสน้ี พลตรีสมบัติ จินดาศรี  ผูบัญชาการกองพลทหารมาท่ี 3 คายเปรมติณสูลานนท  
จังหวัดขอนแกน กราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชและก่ิงพันธุไมผลพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพื่อน” พ้ืนที่ภาคอีสานเหนือ ศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พ้ืนท่ีภาคอีสาน
เหนือ ศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือ ที่ กองพลทหารมาที่ 3 
คายเปรมติณสูลานนท จังหวัดขอนแกน 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ  
 กองพลทหารมาที่ 3 จังหวัดขอนแกน  

๔. ผลการดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบดวย  
 1) ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุพืชแบบอินทรีย เชน คะนา กวางตุง ฟกแฟง แคบานดอกขาว 
ถั่วพู มะเขือเปราะ บวบ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือยาว ถั่วฝกยาว น้ำเตา ผักบุง ฟกทอง มะเขือขาวกรอบ ถ่ัวแปบ 
มะระ โหระพา กะเพรา แมงลัก และพริก ข้ีหนู  เปนตน  โดยปรับปรุงพื้ นที่  170 ไร  เพื่ อทำเป น 
แปลงเพาะปลูก  
 2) ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณหองเก็บบรรจุภัณฑ พรอมขยายเขตไฟฟา  
 3) ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงผลิตและเก็บ เมล็ดพัน ธุ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 
ในการผลิต และจัดเก็บเมล็ดพันธุมากยิ่งข้ึน 

 

แปลงเพาะปลูกพื้นที่ 170 ไร โรงเก็บเมล็ดพันธุกอนดำเนินการปรับปรุง 
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๕. งบประมาณท่ี กปร. ใหการสนับสนุน  
 วงเงิน  5,975,612 บาท (ห าล าน เก าแสน เจ็ ดหมื่ นห าพันหกรอยสิบสองบาทถวน ) 
ปงบประมาณ 2564  

๖. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการอาคารเก็บเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน”  
พื้นที่อีสานใต อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๑. สถานที่ตั้ง  
 คายสุรธรรมพิทักษ บานหนองไผพัฒนา หมู ท่ี 11 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุดี กองพลทหาร
ราบท่ี 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัดรอยเอ็ด โดยมี นายดนุชา สินธวานนท 
เลขาธิการ กปร. หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เฝาฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้  
พลเอกวิจักขฐ  สิริบรรสพ ท่ีปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาไดขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดต้ังโรงเก็บ
เมล็ดพันธุพระราชทานและศูนยผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่อีสานใต ณ กองพล
พัฒนาที่ 2 คายสุรธรรมพิทักษ  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ 
 กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพภาคท่ี 2 กองทัพบก 

๔. ผลการดำเนินงาน  

 ๔.๑ กิจกรรมที่ของบประมาณ 
 ปรับปรุงอาคารเก็บเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พ้ืนท่ีอีสานใต ขนาด 6 x 10 
เมตร สูง 10 เมตร พรอมงานระบบไฟฟา ชั้นวางอุปกรณ โรงทดสอบการงอกและเรือนเพาะชำขนาด 6 x 12 
เมตร สูง 3 เมตร ระบบน้ำแปลงทดสอบความเสถียรของสายพันธุ และครุภัณฑสำนักงาน 

๕. งบประมาณท่ี กปร. ใหการสนับสนุน  
 วงเงิน 5,567,534 บาท (ห าลานหาแสนหกหมื่น เจ็ดพันหารอยสามสิบสี่บาทถวน ) 
ปงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  

๖. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุดีพื้นที่กองพลาธิการทหารบก  

อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

๑. สถานที่ตั้ง  
 บานซับมวง หมูที่ 4 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

๒. พระราชดำริ 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี กรมพลาธิการทหารบก 
ตำบลหนองสาหราย อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดำริ “ใหหนวยงาน
ที่ เกี่ยวของรวมกันพิจารณาแนวทางในการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ ดี รวมท้ังเรื่อง
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ” 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ 
 กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก 

๔. ผลการดำเนินงาน  

 ๔.๑ กิจกรรมที่ของงบประมาณ 
 1) กิจกรรมขุดลอกบอพักน้ำ ขนาดพ้ืนท่ี 15 ไร ลึก 4 เมตร ความจุ 140,000 ลูกบาศกเมตร 
 2) กิจกรรมกอสรางทอลอดรับน้ำขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร จำนวน 2 แหง 
 3) กิจกรรมบันไดหินกอ จำนวน 1 แหง 
 4) กิจกรรมอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 2 แหง 
 5) กิจกรรมอาคารทางรับน้ำ จำนวน 2 แหง 
 6) กิจกรรมระบบทอสงน้ำ 
 7) กิจกรรมอาคารบอรับน้ำ 
 8) กิจกรรมระบบพลังงานแสงอาทิตย  
 9) กิจกรรมหอถังสูง ขนาดความจุ 30 ลกูบาศกเมตร จำนวน 1 แหง 

๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน 
 กรมพลาธิการทหารบก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 11,392,000 บาท (สิบเอ็ด
ลานสามแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) เม่ือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  

๖. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบที่ 3 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๑. สถานที่ตั้ง  
 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ ๑๓ คาพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุดี มณฑลทหารบกท่ี 23 คายพัชรินทร 
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดพระราชทานพระราชานุญาต และรับสั่งใหทหารชางดำเนินการใน
เรื่องกอสรางตามท่ี พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 กราบบังคมทูลขอพระราชทาน 
จัดตั้งศูนย 2 ศูนย และ 1 โครงการ ดังนี้ 
 - ศูนยผลิตพันธุสัตวปกพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นท่ีอีสานเหนือ 
 - ศูนยผลิตพันธุกบพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ 
 - โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีอีสานเหนือ (สวนแยก) 
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ 
 กองพลทหารราบที่ ๓ กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก 
๔. ผลการดำเนินงาน  
 ๔.๑ กิจกรรมที่ของงบประมาณ 
 ๑) โรงเรือนเพาะและขยายพันธุไกประดูหางดำ 
 2) โรงเรือนเพาะและขยายพันธุไกเหลืองหางขาว 
 3) โรงเรือนเลี้ยงเปดเทศกบินทรบุรี 
 4) โรงเรือนศนูยเพาะพันธุกบพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือ (ศูนยใหญ) 
 5) โรงเก็บ/คัด/แยก เมล็ดพันธุ 
 6) โรงเพาะเมล็ดพันธุ 
 7) โรงปุยหมักชีวภาพ 
 8) ลานตากเมล็ดพันธุ 
 9) โรงผักกางมุง 
 10) โรงเรือนศูนยเพาะพันธุกบพระราชทาน โครงการทหารพันธุดี พล.ร.3 (ร.3) 
 ๑1) โรงเรือนศูนยเพาะพันธุกบพระราชทาน โครงการทหารพันธุดี พล.ร.3 (ร.8) 
 12) โรงเรือนศูนยเพาะพันธุกบพระราชทาน โครงการทหารพันธุดี พล.ร.3 (ร.3 พัน.2) 
 13) ประมาณการคาอาหารสำหรับเลี้ยงกบ 
 14) ประมาณการคาอาหารสำหรับเลี้ยงไก 
 15) ประมาณการคาอาหารสำหรับเลี้ยงเปดเทศกบินทรบุรี 
๕. งบประมาณท่ี กปร. ใหการสนับสนุน 
 กปร. สนับสนุนงบประมาณป 256๕ จำนวน ๗,๓๐๑,๒๖๗ บาท (เจ็ดลานสามแสนหน่ึงพันสอง

รอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  

๖. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ 
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โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชำ และโรงอบกิ่งพนัธุ ศูนยผลิตกิ่งพันธุไมผลพระราชทาน  
“เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสาน อำเภอน้ำพอง จังหวดัขอนแกน 

๑. สถานที่ตั้ง  
 กองพลทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท หมูที่ 5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี  
กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมี หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห รองเลขาธิการ กปร.  เฝาฯ รับเสด็จ 
ในโอกาสนี้ พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผูบัญชาการกองพลทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท จังหวัดขอนแกน 
กราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชและกิ่งพันธุไมผลพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” 
พ้ืนที่ภาคอีสานเหนือ ศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือ ศูนยผลิตพันธุ
ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือที่กองพลทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท 
จังหวัดขอนแกน 
 และเมื่อวันที่  11 มิถุนายน ๒๕๖4 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ทหารพันธุดีกองพลทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน โดยมี หมอมหลวง 
จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการ กปร. เฝาฯ รับเสด็จ  
ในโอกาสนี้ พลเอก วิจักขฐ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา ไดขอพระราชทานพระราชานุญาต
กอสรางโรงเรือนเพาะชำกิ่งพันธุพระราชทาน จำนวน 5 โรงเรือน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน 
“เพื่อนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่ภาคอีสาน กองพลทหารมาที่ 3 คายเปรมติณสูลานนท อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแกน 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ  
 กองพลทหารมาท่ี 3 กองทัพภาคท่ี 2 กองทัพบก 

๔. ผลการดำเนินงาน  

 ๔.๑ กิจกรรมที่ของงบประมาณ  
 ๑) กอสรางโรงเรือนเพาะชำ ขนาด 8 x 20 x 2.8 เมตร จำนวน 4 โรงเรือน 
 ๒) กอสรางโรงอบก่ิงพันธุ ขนาด 3 x 20 x 2.8 เมตร จำนวน 1 โรงเรือน 

๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน   
 กองพลทหารมาที่  3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณป ๒๕๖๕ จำนวน 587,900 บาท  
(หาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  

๖. สถานะโครงการ  
 - ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ  

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการในพื้นที่ภาคเหนือ 
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โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบที่ ๗  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

๑. สถานท่ีตั้ง 
 กองพลทหารราบท่ี ๗ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

๒. พระราชดำริ  
 ๒.๑ เม่ือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ กองพลทหารราบที่ ๗  
 ๒.๒ เม่ือวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณี ยกิจ  
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี ณ กองพลทหารราบท่ี ๗ ไดพระราชทานพระราชดำริ  
สรุปความได ดังนี้  
  1) ให กองพลทหารราบที่ ๖ คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จังหวัด
รอยเอ็ด จัดตั้งศนูยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนที่อีสานใต  
  2) กองพลทหารมาที่ ๓ คายเปรมติณสลูานนท จังหวัดขอนแกน จัดตั้ง  
 - ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชและก่ิงพันธุไมผลพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” 
  พื้นที่อีสานเหนือ  
 - ศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน”พื้นที่อีสานเหนือ  
 - ศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ  
 3) ใหมีโครงการทหารพันธุดีที่ภาคใตดวย 

๓. หนวยงานรับผิดชอบ  
 กองพลทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 

๔. ผลการดำเนินงาน  
 กองทัพภาคที่ 3 และหนวยงานที่เก่ียวของ ไดรวมกันดำเนินงานในดานการเกษตร ปศุสัตว 
ประมง  และไดรับพระราชานุมัติใหจัดตั้ง ศูนยผลิตพนัธุสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบน 

 ๔.๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 กองพลทหารราบท่ี ๗ กองทัพภาคที่ ๓ กองทัพบก ไดดำเนินการเพาะเลี้ยงเปดและ
ขยายพันธุเปด เพ่ือเปนแหลงผลิตและขยายพันธลูกเปดบางปะกง เพื่อสนับสนุนใหแกหนวยงานอื่น ๆ ภายใต
โครงการศูนยผลิตพันธุสัตวปกพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (กิจกรรมเลี้ยงเปด 
บางปะกง) รวมถึงจำหนายใหแกประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงกองพลทหารราบที่ ๗ อีกทั้งจำหนายใหแก
โรงประกอบเลี้ยงของหนวย เพ่ือนำไปประกอบอาหารใหกับกำลังพลไดรับประทาน สำหรับรายไดนำเขาบัญชี
โครงการศูนยการเรียนรูฯ กองพลทหารราบที่ ๗ เพื่อใชเปนงบประมาณสนับสนุนโครงการใหเกิดความยั่งยืน
ตอไป 
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การเล้ียงและดูแลเปดพันธุบางปะกง 

  

  

การขยายพันธุเปดบางปะกง 
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การเก็บผลผลิตและนำผลผลิตออกจำหนาย 

๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน 

ปงบประมาณ โครงการและกิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

สถานะ 

๒๕๖๑ โครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบที่ ๗ ๙๒๔,๙๔๐ ดำเนินการแลวเสร็จ
ทุกกิจกรรม  เลี้ยงเปดพันธุไข กากีแคมปเบลล ๕๔๓,๙๔๐ 

 เมล็ดพันธุถั่วพรา ในระบบเกษตรอินทรีย ๑๘๙,๘๐๐ 
 ปรับปรุงสวนมะมวง ๑๙๑,๒๐๐ 

๒๕๖๒ พัฒนาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการฯ ๒๐,๖๒๘,๐๐๐ ดำเนินการแลวเสร็จ 

๒๕๖๔ ศูนยผลิตพันธุสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวย
เพื่อน” พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  
(กิจกรรมการเลี้ยงเปดบางปะกง) 

๑,๕๘๖,๓๔๔ อนุมัติงวดที่ ๕/
๒๕๖๔ วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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โครงการทหารพันธุดีนาน (มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดนาน)  
อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

๑. สถานท่ีตั้ง  
 มณฑลทหารบกที่ 3๘ ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

๒. พระราชดำริ 
 ๒.1 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความกาวหนาโครงการทหารพันธุดี 
มณฑลทหารบกท่ี ๓๘ จังหวัดนาน ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนยพัฒนาพันธุพืช
จักรพันธเพ็ญศิริ ดำเนินการรวมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ไดขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเปดพ้ืนที่ดำเนินการเพ่ิมเติมจำนวน ๑๒ ไร เพื่อดำเนินการจัดทำศูนยผลิตเมล็ดพันธุ
พระราชทานคายสมเด็จพระเอกาทศรถสวนแยกนาน  
 ๒.2 เม่ือวันที่  17 มีนาคม 2563  “ใหมีการขยายผลการเลี้ยงปลาพ้ืนเมืองในพ้ืนที่  
จังหวัดนาน” 
 ๒.3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เสด็จฯ เยี่ยมโครงการทหารพันธุดี กองพลทหารราบที่ ๙ 
จังหวัดกาญจนบุรี ทางแอปพลิเคชั่น ZOOM โอกาสนี้  โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืด
พระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน มณฑลทหารบกที่ 38 

๓.หนวยงานรับผิดชอบ  
 มณฑลทหารบกที่ 38 กองทัพภาคที่ 3 

๔. ผลการดำเนินงาน 
 กองทัพภาคที่ 3 และหนวยงานที่เก่ียวของ ไดรวมกันดำเนินงานเพ่ือสนองพระราชดำริ ในดาน
การเกษตร ปศุสัตว ประมง  และไดรับพระราชานุมัติใหจัดตั้ง 
 - ศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 - โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุเปดพันธุไขพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน”  
 - โครงการผลิตไกพันธุพ้ืนเมืองและไกกระดูกดำพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” 

 ๔.๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 มณฑลทหารบกที่ ๓๘ กองทัพภาคท่ี ๓ กองทัพบก ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงาน กปร. ในป ๒๕๖๓ โดยดำเนินกิจกรรมใน ๓ ดาน ประกอบดวย 

 (๑) ดานการเกษตร ไดทำการเพาะปลูกและผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทานภายใต
โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน “คายสมเด็จพระเอกาทศรถ สวนแยกนาน” ประกอบดวย ถั่วฝกยาว 
สีมวงสิรินธร เบอร ๑ พริกขี้หนูลับแล มะเขือเปราะเจาพระยา มะเขือยาว และถั่วฝกยาวลายเสือจักรพันธเบอร ๑ 
โดยมียอดที่เก็บรักษาไวจำนวน ๖๒.๕ กิโลกรัม 
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 (๒) ดานการผลิตเปด ไดทำการเพาะเลี้ยงเพื่อจำหนายไขเปด และขยายพันธุ รวมทั้งเก็บ
รักษาพันธุ ไดแก พันธุกากีแกมเบลล และพันธุบางปะกง ๒ รวมจำนวนพอพันธุและแมพันธุทั้งสิ้น ๑๐,๐๔๙ 
ตัว ภายใตโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุเปดไขพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” 

 

 

 
การผลิตเมล็ดพันธุผัก เชน ถั่วฝกยาวสีมวงสริินธร เบอร ๑ พริกขี้หนูลับแล 

มะเขือเปราะเจาพระยา ถั่วฝกยาวลายเสือจักรพันธเบอร ๑ เปนตน 
โดยจัดทำเปนเมล็ดพันธุสำรองไว รวมเปนจำนวน ๖๒.๕ กิโลกรัม 

   

 

 

 
การเลี้ยงเปดพันธุกากีแกมเบลล จำนวน ๓,๔๐๐ ตัว 

สามารถเก็บผลผลิตจำหนายได ๙๓๕,๗๖๒ ฟอง จำนวนเงิน ๓,๐๓๗,๗๗๘ บาท 
 

 

 

 
เลี้ยงเปดพันธุบางปะกง ๒ จำนวน ๖,๖๔๙ ตัว สามารถเก็บผลผลิตจำหนายได 

จำนวน ๑๘๓,๔๒๕ ฟอง จำนวนเงิน ๕๐๘,๗๒๒ บาท 
 
 (๓) ดานการผลิตไก ไดทำการเพาะเลี้ยงเพ่ือจำหนายไขไก และขยายพันธุ รวมทั้งเก็บ
รักษาพันธุ โดยโครงการฯ สามารถผลิตลูกไกพันธุพ้ืนเมือง ไกพันธุกระดูกดำ ไกพันธุประดูหางดำ ไกพันธุเหลือง
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หางขาว และไกไขพันธุซุปเปอรไฮไลท มีผลผลิตไกท้ังหมดจำนวน ๑,๒๓๙ ตัว ภายใตโครงการศูนยการผลิตไก
พันธุพื้นเมืองและไกกระดูกดำพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” นอกจากนี้ยังไดดำเนินการดานการประมง โดย
การเลี้ยงและจำหนายสัตวน้ำ อาทิ ปลาหมอ ปลานิล และกบ รวมถึงการเลี้ยงสุกรเพ่ือจำหนายและขยายพันธุ
เพื่อเก็บรักษาพันธุ ไดแก พันธุผสม จำนวน ๔๐ ตัว หมูพันธุคุโรบุตะ จำนวน ๑๒ ตัว รวมท้ังไดใหความสำคัญกับ
การพัฒนาองคความรู โดยมีการจัดอบรมใหความรูทหารกองประจำการในพ้ืนที่จังหวัดนาน ที่จะปลด
ประจำการ จำนวน ๑๐๐ นาย ที่มีความสนใจดานการเกษตร การปศุสัตว การซอมบำรุงรักษาเครื่องยนต
การเกษตร และระบบประปาเพ่ือการเกษตร เพื่อสามารถนำความรูไปเผยแพรแกชุมชนของตน 
 

  
ไดรบัพระราชทานไกกระดูกดำ จำนวน ๕๐ ตัว คงเหลือ จำนวน ๒๕ ตัว  

สามารถผลิตลูกไกได จำนวน ๒๘ ตัว 
  

  
ไดรับพระราชทานไกประดูหางดำ จำนวน ๒๐๐ ตัว คงเหลอื จำนวน ๑๑๓ ตัว 

สามารถผลิตลูกไกได จำนวน ๖๒ ตัว 
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 ๔.๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 มณฑลทหารบกที่ ๓๘ กองทัพภาคที่ ๓ กองทัพบก ดำเนินการถมดินปรับพ้ืนที่ จำนวน  
๑ แปลง รวมทั้งกอสรางโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ ขนาด ๑๐.๕ เมตร x ๒๘.๐ เมตร จำนวน ๑ โรง กอสรางหอถังน้ำ 
สูง ๒ เมตร ขนาดความจุ ๑๒,๐๐๐ ลิตร พรอมบอพัก ถังกรอง และระบบทอน้ำดี ระบบน้ำทิ้ง จำนวน ๑ โรง 
กอสรางโรงเพาะเลี้ยงพอแมพันธุขนาด ๕.๐ เมตร x ๑๘.๐ เมตร จำนวน ๒ บอ นอกจากนี้ ยังไดดำเนินการ 
ขุดบออนุบาลปลาวัยออนจำนวน ๒ บอ และกระชังปลา ๒ กระชัง จำนวน ๙ ชุด พรอมทั้งเมนไฟฟาเขา
อาคารทั้งหมด จำนวน ๓ จุด ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม 

 

ผังกิจกรรมศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

  

กิจกรรมบริเวณโรงเพาะพันธุสัตวน้ำ อนุบาลปลาวัยออนในกระชังกอนทำการแจกจาย 

 

ขยายผลไปยังโรงเรียนบานผักเฮือก อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
ซึ่งเปนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนานที่เขารวมโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย 
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๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน 

ป 
งบประมาณ 

โครงการและกิจกรรม 
วงเงิน

งบประมาณ
(บาท) 

สถานะ 

2563 โครงการทหารพันธุดีนาน 
- โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน  
“คายสมเด็จพระเอกาทศรถ สวนแยกนาน” 

12,492,785 ดำเนินการแลวเสร็จ 
ทุกกิจกรรม 

 - โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุเปดไข
พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” 

 

 - โครงการศูนยการผลิตไกพันธุพ้ืนเมืองและไก
กระดูกดำพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

 

2564 โครงการทหารพันธุดี (มณฑลทหารบกที่ 38 
จังหวัดนาน) อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน  
(ศนูยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) 

5,403,000 อนุมัติงวดที่ ๕/๒๕๖๔  
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 โครงการทหารพันธุดีนาน ในพ้ืนที่ฐานปฏิบัติการ
แสงเพ็ญ 

1,378,945 แจงใหกองทัพบกใช 
งบปกติรองรบัเพราะ 
เปนโครงการตอเนื่อง  
(กร 0006/1349  
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 
2564) 

๖. สถานะโครงการ  
 - ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม  
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โครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

๑. สถานที่ 
 คายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ทรงมีพระราชดำริใหสำนักงาน กปร. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดภายในโครงการ
ทหารพันธุดี มณฑลทหารบกที่ 310 คายวชิรปราการ เพื่อเพาะพันธุและผลิตพันธุปลาน้ำจืดตอไป 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 มณฑลทหารบกที่ 310 กองทัพภาคที่ ๓  

๔. ผลการดำเนินงาน  

 ๔.๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ คายวชิรปราการ ไดดำเนินการเพาะพันธุปลานิลจิตรลดา และสง
มอบใหกับกำลังพลภายในคายวชิรปราการและหนวยงานภายนอก สำหรับเลี้ยงไวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
รวมทั้งดำเนินการปลอยลูกพันธุปลานิลจิตรลดาลงสูสระเก็บน้ำโครงการทหารพันธุดี คายวชิรปราการ เพื่อ
อนุรักษและขยายพันธุสัตวน้ำในแหลงน้ำใหมากขึ้น โดยยอดผลผลิตลูกพันธุปลานิลจิตรลดา ตั้งแตวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๐,๒๕๐ ตัว แจกจาย จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตัว 
ปลอยลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ จำนวน ๖๑,๐๕๐ ตัว คงเหลือ ๓๗,๒๐๐ ตัว และดำเนินการกอสรางศูนย
เพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตกตอนบนภายในคายวชิรปราการ 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนแผนจัดหางานกอสราง 

 ๔.๒ กิจกรรมดำเนินการ  
 - งานถมดินปรับพื้นท่ีกอสราง (ทั้งโครงการ) โดยใชดินถมพรอมบดอัด จำนวน 820 
ลูกบาศกเมตร 

  - งานกอสรางโรงเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน ขนาด 10.50 x 36 เมตร 

  - งานกอสรางหอถังสูง ๒ เมตร ความจุ ๓๐,๐๐๐ ลิตร บอพัก และระบบปมน้ำ ถังกรอง 
พรอมอุปกรณติดตั้ง และระบบทอนำ้ดี - น้ำทิ้ง จำนวน ๑ โรง 

  - งานกอสรางโรงอนุบาลลูกปลาวัยออน ขนาด ๓ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ โรง และ 
บออนุบาล ขนาด ๒ x ๔ เมตร จำนวน ๒ โรง 

  - งานกอสรางกระชังอนุบาลปลา ขนาด ๓ x ๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ ชุด (๒๐ กระชัง) 
  - คาครุภัณฑ ไดแก เครื่องปนไฟเครื่องยนตเบนซิน ปมออกซิเจน ปมน้ำอัตโนมัติ ปมลม
เติม/เปาอากาศ ถังกรองสำเร็จรูปพรอมอุปกรณติดตั้ง เปนตน 

  - คาวัสดุ ไดแก ถาดฟกไขปลา สวิง อาหารปลา อุปกรณเครื่องแกววิทยาศาสตร อวน 
ไนลอนตาขาย ถังออกซิเจน เปนตน 
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การเพาะพันธุและขยายพันธุปลา 

  

 

พิกัดจุดกอสรางอาคารศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” 

๕. งบประมาณที่ กปร. สนับสนุน  

ปงบประมาณ ชื่อโครงการและกิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ

(บาท) 
สถานะ 

2564 โครงการศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคตะวันตกตอนบน
ภายในคายวชิรปราการ 

๕,๕๓๗,๔๔๘ อนุมัติงวดที่ ๕/๒๕๖๔ 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

๖. สถานะโครงการ  
 - ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม  
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โครงการทหารพนัธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

๑. สถานที่ตั้ง  
 คายสมเดจ็พระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

๒. พระราชดำร ิ 
 ๒.1 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ คายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการน้ี ไดพระราชทานพระราชดำริให  
พลโทวิจักขฐ สิริบรรสพ แมทัพภาคท่ี ๓ ดำเนินการปลูกขาวเพ่ือเปนเมล็ดพันธุเปนขาวอินทรียแจกจายใหกับ
เกษตรกร ทั้งนี้ ควรระมัดระวังชวงการเก็บเก่ียว ไมใหมีขาวปนสายพันธุเพราะจะทำใหขาวดอยคุณภาพ เพื่อ
จะไดเปนพันธุขาวที่ดีของเกษตรกรตอไป  
 ๒.2 เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ณ คายสมเด็จพระเอกาทศรถ ไดพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ สรุปความได ดังนี้   
 1) ใหกองทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ในการไถ
หวาน เก็บเก่ียว และเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหสะอาด เปนระบบและถูกตอง ระมัดระวังการปนเปอนของเมล็ด
พันธุ ท่ีจะนำไปแจกจายตอเกษตรกรในละแวกใกลเคียง 
 2) ใหใชประโยชนจากเนื้อฟกทอง แปรรูปเปนผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืน แทนการทำขาวเกรียบ
ฟกทอง เชน แปงฟกทอง สำหรับเปนวัตถุดิบในการทำขนม เปนตน 
 ๒.๓ เม่ือวันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑  เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณี ยกิจ  
ณ คายสมเด็จพระเอกาทศรถ และไดพระราชทานพระราชดำริ สรุปความไดวา ใหจัดหาน้ำสนับสนุน 
การดำเนินงานโครงการฯ ภายในคายสมเด็จพระเอกาทศรถ  
 ๒.4 เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อติดตาม 
ผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ และไดพระราชทานพระราชดำริ สรุปความได 
ดังน้ี  
    ๑) ใหกองทัพภาคท่ี ๓ ถอนกำลังทหารพันธุดีออกจากพ้ืนท่ีชุมชนมละบริ หวยลู จังหวัด
นาน เนื่องจากตำรวจตระเวนชายแดนเขาพื้นที่แลว 
    ๒) ใหโครงการทหารพันธุดี กองทัพภาคที่ ๓ และหนวยงานที่เก่ียวของ เขาไปใหความ
ชวยเหลือการดำเนินโครงการสงเสริมการผลิตอาหารในชุมชน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๐ โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดตาก  

๓. หนวยงานรับผดิชอบ  
 กองบัญชาการชวยรบที่ ๓ กองทัพภาคที่ 3 

๔. ผลการดำเนินงาน  
 กองทัพภาคที่  3 และหนวยงานที่เก่ียวของ ไดรวมกันดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในดาน
การเกษตร ปศุสัตว ประมง  และไดรับพระราชานุมัติใหจัดต้ัง 
 - ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
 - ศูนยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
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๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน  

ปงบประมาณ โครงการและกิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ

(บาท) 
สถานะ 

๒๕๖๐ โครงการทหารพันธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ ๑๖,๗๘๑,๓๐๕ 
ดำเนินการแลวเสรจ็ 
ทุกกิจกรรม 

 - ปลูกขาวอินทรีย ๑,๓๓๘,๒๕๐ 
 - เลี้ยงแพะพันธุแบล็คเบงกอล ๔๔๓,๐๕๕ 
 - พัฒนาแหลงน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรยี ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕๖๑ โครงการทหารพนัธุดี คายสมเด็จพระเอกาทศรถ ๑๒,๕๐๔,๓๒๖  
 - ผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน  ๙,๒๓๘,๓๘๖ ดำเนินการแลวเสรจ็ 

ทุกกิจกรรม  - เพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน  ๒,๗๒๒,๐๐๐ 
 - เลี้ยงเปดพันธุไข กากีแคมปเบลล ๕๔๓,๙๔๐ 

๒๕๖๓ ศูนยผลิตพันธุพืชและพันธุสัตวพระราชทาน  ๒,๘๙๕,๘๔๕ ดำเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการทหารพันธุดี คายสุรศักดิ์มนตรี  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

๑. สถานท่ีตั้ง 
 คายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

๒. พระราชดำริ 
 เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการเดินตามรอยเทาพอ ณ คายสุรศักดิ์มนตรี ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริ สรุปความไดวา  
“ใหสำนักงาน กปร. รวมกับกรมชลประทาน และมณฑลทหารบกที่ ๓๒ (คายสุรศักดิ์มนตรี) รวมกันพิจารณา
จัดหาน้ำสนับสนุนพ้ืนที่โครงการเดนิตามรอยเทาพอ คายสุรศกัดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” 

๓. หนวยงานรับผิดชอบ 
 มณฑลทหารบกที่ 3๒ กองทัพภาคท่ี 3 

๔. ผลการดำเนินงาน  

 ๔.๑ กิจกรรม และงบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนนุ 

ปงบประมาณ ชื่อโครงการและกิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
สถานะ 

๒๕๖๒ จัดหาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการ 
เดินตามรอยเทาพอ (เกษตรอินทรีย)  
คายสุรศักด์ิมนตร ี

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแลวเสรจ็ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 - กิจกรรมสระเก็บน้ำ จำนวน ๒ แหง 
- กิจกรรมระบบสงน้ำ (รางริน) จำนวน ๒ แหง 

  

 





 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการในพื้นที่ภาคใต 
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โครงการทหารพันธุดี กองพลพฒันาที่ ๔ คายรัตนพล  

อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

๑. สถานที่ตั้ง 
 กองพลพัฒนาที่ ๔ คายรัตนพล อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

๒. พระราชดำริ  
 เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒  
คายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี โดยไดทอดพระเนตรและรับฟงการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี 
ที่ดำเนินการโดยกำลังพลของคายทหารภายใตกองทัพภาคที่  ๔ และในโอกาสนี้ กองพลพัฒนาท่ี ๔  
ไดขอพระราชทานจัดตั้งโครงการทหารพันธุดี  ณ  คายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดยขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตจัดตั้งศูนยเพาะพันธุสัตวปกพระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” ภาคใตตอนลาง เพื่อผลิต 
พันธุไกกระดูกดำสำหรับการอนุรักษและทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อนำไปพระราชทานใหแกราษฎรไดนำไป
เพาะเลี้ยงไวบริโภคและประกอบเปนอาชีพตอไป และจัดตั้งศนูยเพาะพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวย
เพื่อน” ภาคใตตอนลาง โดยจะผลิตพันธุปลานิลจิตรลดา ปลาสลิด ปลาหมอเทศ และปลาตะเพียน ในการนี้  
ไดพระราชทานพระราชดำริ สรุปความวา 

 “...พระราชทานพระราชานุญาตใหจัดตั้งโครงการทหารพันธุดี โดยขอใหคายรัตนพล จังหวัดสงขลา 
ดำเนินการเลี้ยงเปด และปลาไนเพิ่มเติม รวมทั้งการฝกอบรมการแปรรูปไขเปดเปนไขเค็มและการแปรรูป
ผลิตภัณฑปลา...” 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนนิการ   
 กองพลพัฒนาที่ ๔ คายรัตนพล 

๔. ผลการดำเนินงาน  

 ๔.1 ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
 ๑) กิจกรรมศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” ภาคใตตอนลาง คายรัตนพล  
จังหวัดสงขลา บนพ้ืนที่  จำนวน ๒ ไร งบประมาณจำนวน ๕,๑๙๗,๑๘๐ บาท ไดดำเนินการกอสราง 
โรงพอแมพันธุ  โรงเพาะพันธุและอนุบาลลูกไก  โรงเลี้ยงไก เล็ก โรงเลี้ ยงไกและอาคารผสมอาหาร  
โดยทำการผลิตไกกระดูกดำและไกประดูหางดำ รวมจำนวน ๘,๕๒๕ ตัว เพ่ือสนับสนุนแกเกษตรกร จำนวน 
๑,๖๐๐ ครัวเรือน 
 ๒) กิจกรรมศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนชวยเพ่ือน” ภาคใตตอนลาง  
คายรัตนพล จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร งบประมาณจำนวน ๘,๙๒๖,๓๕๐ บาท ไดดำเนินการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงเพาะพันธุสัตวน้ำ โรงเพาะเลี้ยงไรแดง โรงอนุบาลลูกปลา กระชังปลา  
และขุดบออนุบาลลูกปลา โดยทำการผลิตพันธุปลานิล จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพ่ือสนับสนุนแกเกษตรกร 
ในพ้ืนท่ี 
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       โครงการทหารพันธุดี กองพลพัฒนาที่ ๔ คายรัตนพล  
อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

ศนูยผลิตสัตวปกพระราชทาน 

  
ศูนยผลิตสัตวปกพระราชทาน โรงเพาะพอพันธุ-แมพันธุ 

ศนูยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน 

  
ศูนยผลิตพันธุปลาน้ำจืดพระราชทาน บออนุบาลลูกปลาวัยออน 

  
บอเพาะเลี้ยงไรแดง บอพอพันธุแมพันธุ 
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๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน   
 วงเงิน ๑๔,๑๒๓,๕๓๐ บาท (สิบสี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหารอยสามสิบบาทถวน)
ปงบประมาณ ๒๕๖๓  

๖. สถานะโครงการ  
 - ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จทุกกิจกรรม 
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โครงการทหารพันธุดี คายเทพสตรีศรีสุนทร 
(กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเปนศูนยผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน 

 "เพ่ือนชวยเพื่อน" พื้นที่ภาคใต) 

๑. สถานที่ตั้ง  
 บานเทพสตรี หมูที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. พระราชดำริ  

 เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนยผลิตพันธุพืชพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” ภาคใต
ตอนลาง คายรัตนพล อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เพื่อทรงเย่ียมและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการทหารพันธุดี และการจัดตั้งศูนยผลิตพันธุพืช ในการน้ี ทรงมีพระราชานุญาตใหคายเทพสตรีศรีสุนทร 
มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขารวมการดำเนินโครงการทหาร
พันธุดีเพ่ือดำเนินการใหเปนประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุดในครั้งนี้ดวย 
 ตอมา เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริใหจัดตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพ่ือนชวย
เพื่อน” พื้นที่ภาคใต ในพ้ืนที่โครงการทหารพันธุดี คายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมคณะกรรมการมูลนธิิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 และเม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ ๔ คายรัตนพล ตำบลคลองหอย
โขง อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดำริแก นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห เลขาธิการ กปร. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ แมทัพภาคที่ ๔ 
และหนวยงานที่เก่ียวของ สรุปความตอนหนึ่งวา 
 “...พระราชทานพระราชานุมัติ ใหสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการทหารพันธุดี ศูนยผลิตเมล็ดพันธุพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพื่อน” 
ภาคใต คายเทพสตรีศรีสุนทร มณฑลทหารบกท่ี ๔๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรธีรรมราช...” 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
 - มณฑลทหารบกที่ ๔๓ รับผิดชอบภาพรวมโครงการ 
 - พล.ร.๕    รับผิดชอบการปรับปรุง ดูแล และดำเนินการ 

๔. ผลการดำเนินงาน 

 กิจกรรมที่ไดรบัการสนับสนุนในป ๒๕๖๕ ประกอบดวย 
  ๑) งานหองบรรจุภัณฑและอุปกรณโครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน "เพ่ือนชวย
เพื่อน" พื้นท่ีภาคใต ไดแก อุปกรณหองเก็บบรรจุภัณฑ อุปกรณหองควบคุมความเย็น งานขยายเขตไฟฟา
พรอมอุปกรณตดิตั้ง งบประมาณไมเกิน ๔,๖๗๒,๐๘๙ บาท  
  ๒) งานปรับปรุงอาคารเก็บเมล็ดพันธุพืช งานจัดซื้อครุภัณฑจำเปน งบประมาณไมเกิน 
๒,๘๐๙,๐๐๐ บาท 
 รวมวงเงินท้ังสิ้นไมเกิน ๗,๔๘๑,๐๘๙ บาท  
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๕. งบประมาณที่ กปร. ใหการสนับสนุน 
 วงเงินงบประมาณ ๗,๔๘๑,๐๘๙ บาท (เจ็ดลานสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเกาบาทถวน) 
ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

6. สถานะโครงการ 
 - ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติของสำนักงบประมาณ 
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ภาพอาคารกอนการดำเนินงานปรับปรงุอาคารเก็บเมล็ดพันธุพืช งานจัดซ้ือครุภัณฑจำเปน  
และกอนการดำเนินงานหองบรรจุภัณฑและอุปกรณโครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชพระราชทาน  

"เพ่ือนชวยเพื่อน" พ้ืนที่ภาคใต 
 

 

แผนผังพ้ืนที่โครงการฯ 
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