
ศูนยพัฒนาการเกษตรภสูิงห
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนยพัฒนาการเกษตรภสูิงห
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

บานตะแบงใต  ตําบลหวยติ๊กชู  อําเภอภูสิงห        จังหวัดศรีสะเกษ   

พื้นที่ 540 ไร



ป ๒๕๓๒

 กรมปาไม อนุญาตใหใชพื้นที่



๑๕ พ.ย.๓๗๑๕ พ.ย.๓๗

พระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ 

“ ใหสวนราชการตาง  ๆ     รวมกันพิจารณาจดัตัง้ศูนย
พฒันาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อชวยเหลือราษฎร ประกอบ
อาชพีทํานาไมไดผล ”



พื้นที่เปาหมาย 

หมูบานเปาหมายเรงดวนอันดับ ๑ 

- พื้นทีห่มูบานรอบศูนย ๑๔ หมูบาน

หมูบานเปาหมายเรงดวนอันดับ ๒

- พื้นที่ในเขตอําเภอภูสิงห ๔๗ หมูบาน 

- หมูบานโครงการทับทิมสยาม ๐๔, ๐๖, ๐๗ (๓ หมูบาน)

หมูบานเปาหมายเรงดวนอันดับ ๓ 

- หมูบานนอกเขตอําเภอภูสิงห ๑๗ หมูบาน 

- หมูบานโครงการสงเสริมศลิปาชีพ 

- หมูบาน ปชด.ไทย-กัมพูชา ใน จว.ศ.ก.



๑. เพื่อสนองพระราชดําร ิของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรม 

ราชินีนาถ

๒. เพื่อเปนสถานที่ใหบริการทางดานวิชาการเกษตร และ

สนับสนุนพันธุพืช พนัธุสตัว แกเกษตรกร

๓. เพื่อเปนศูนยกลางสาธติ ฝกอบรมและเปนตัวอยาง 

เผยแพรความรูทางดานการเกษตร ใหเกษตรกรนําไปประยุกต 

ใชพัฒนาอาชพีทางการเกษตรของตนเอง

๔. เพื่อพฒันาและยกระดบัรายได และคณุภาพชีวิตของ

ราษฎรในพื้นที่ ใหมีสภาพความเปนอยูที่ดขีึ้น

 วัตถปุระสงค



หนวยงานรับผิดชอบ

กรมวชิาการเกษตรเปนหนวยงานหลัก ประสานการดําเนินงาน ในพื้นที่



งานพัฒนาดานการขาว

งานสงเสริมการเกษตร

งานพัฒนาที่ดิน

งานพัฒนาการปาไม

งานพัฒนาทรัพยากรสัตวปาและพันธุพืช

งานชลประทาน

หนวยงานรวม

14 หนวยงาน



งานพัฒนาการประมง งานสงเสริมศิลปาชพีฯ 

งานสงเสริมหมอนไหม งานพัฒนาการปศุสัตว 

สํานักงานจงัหวัดศรีสะเกษ  และ

 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดศรสีะเกษ   
สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ



สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  “ใหพิจารณาสรางระบบน้ํา และ

ปรับปรงุดินลดพื้นทีป่ลูกมันสาํปะหลงั โดยเปลี่ยนมาปลูกไมผลใหมากยิ่งขึ้น” 27 พ.ย. 43

 การดําเนินงานตาม พระราชดําริ เพิ่มเตมิ



การดําเนินงานตามพระราชดําริ           
ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 จัดทําแปลง “ เกษตรทฤษฎีใหม  ”

โดยหนวยงานรวมทุกๆ กิจกรรมในพื้นที่

เกษตรกร ตั้งแตเริ่มโครงการฯ ถึงปจจุบัน 

มีสมาชกิกวา 300 ราย



การดําเนินงานตามพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 



 นายทองสูรย  เสาเวียง  อายุ 59 ป หมูที่ 2 บานโคกแดง ต.ไพร

พัฒนา       อ.ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

☯ สมาชิกในครัวเรือน 5 คน

☯ พืน้ที่ ทั้งสิ้น  16 ไร

ตัวอยางเกษตรกรทีร่วมโครงการฯ



 สวนที่ 1 พืน้ที่ 2 ไร ขุดสระน้ํา 2 บอ 

 สวนที่ 2 พืน้ที่ 3 ไร ใชปลูกขาว



 สวนที่ 3 พืน้ที่ 10 ไร ปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก และพืชสมุนไพร 

• ไมผลไมยืนตน 2 ไร เชนมะพราว 
กลวย   

• พืชผกั และพืชสมนุไพร 2 ไร เชน 
ขาวโพดฟกทอง แตงกวา ขา ตะไคร 
ฯลฯ 

• ยางพารา  6 ไร (เปดกรีด

แลว)



 สวนที่ 4 พืน้ที่ 1 ไร ที่อยูอาศัยและคอกปศุ
สัตว



ผลผลิตและรายไดรวมทั้งป 130,000 บาท

รายไดสุทธิ 87,050 บาท

ตนทุนการผลิตรวมทั้งป 42,950 บาท 



นายมาย  ทําทวี  อายุ 59 ป ที่อยู ม. 5 บ.วนาสวรรค ต.ไพรพัฒนา อ.ภู

สิงห      จ. ศรีสะเกษ

 สมาชิกในครวัเรือน 4 คน

 พื้นที่ ทั้งสิ้น  15 ไร



 สวนที่ 1 พืน้ที่ 2 ไร ขุดสระน้ํา 3 บอ  

 สวนที่ 2 พืน้ที่ 3 ไร ใชปลูกขาว  



 สวนที่ 3 พืน้ที่ 9 ไร ปลูกไมผลไมยืนตน พืชไร พืชผัก และพืช
สมุนไพร  

 ไมผลไมยืนตน 2 ไร เชน 
กลวย                      
มะละกอ ไผตง ฯลฯ

 ยาพารา 6 ไร อายุ 4 ป 

 พืชผกัพืชสมุนไพร 1 ไร



 สวนที่ 4 พืน้ที่ 1 ไร ที่อยูอาศัยและคอกปศุสัตว



ผลผลิตและรายได

ปลา  150 ก.ก. 3,750 บาท/ป

ขาว  750 ก.ก. 9,000 บาท/ป

ยางพารา ยังไมเปดกรีด

พืชผักตางๆ (1,800 บาท/เดือน) 21,250 บาท/ป

รวมรายไดเฉลี่ย ทั้งป  70,000 บาท          

รายไดสุทธิเฉลี่ย ทั้งป  39,150 บาท 

 ผลผลิตจําหนาย ในหมูบาน และสงขายตลาดชองสง่ํา และตลาด
ชองจอม

ตนทุนการผลิต

1.คาเตรียมดิน  2,700 บาท                        

2.คาเมล็ดพันธุ  3,500 บาท                       

3.คาจางปลูก  2,250 บาท 

4.ใชน้ําหมักชีวภาพ                                  

5.ปุยคอก 6,750 บาท                                

6.คาเก็บเกี่ยวผลผลิต  13,500 บาท           

7.คาขนสงผลผลิต 3,150 บาท                

รวมตนทุนทั้งสิ้น  30,850 บาท



การขยายผลสูหมูบานรอบศูนยฯ

นายเอกพจน  ขุนแผน  อายุ 43 ป ม.8 บ.ธาตุทอง ต.ละลม อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ

เริ่มโครงการ ป 2550

• สมาชิกในครวัเรือน 5 คนแรงงานจริง 3 คน            

• พื้นที่ทั้งสิ้น 26 ไร



 สวนที่ 1 พื้นที่ 1 ไร ขุดสระน้ํา 

 สวนที่ 2 พื้นที่ 18 ไร ใชปลูกขาว



 สวนที่ 3 พื้นที่ 6 ไร ปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร และพืชผกั 



 สวนที่ 4 พื้นที่ 1 ไร ที่อยูอาศัยและคอกปศุสัตว



1.คาเตรียมดิน  10,800 บาท                        

2.คาเมล็ดพันธุ(เก็บเมล็ดพันธุเอง 2,000 บาท )

3.คาจางปลูก  5,000 บาท(ใชแรงงานในครัวเรอืน)

4.คาวัสดุทําปุยชีวภาพ 2,000 บาท 

(ใชน้ําหมักชีวภาพ)

5. คาปุยคอก 5,000 บาท           

6.คาเก็บเกี่ยวผลผลิต  14,400 บาท           

7.คาขนสงผลผลิต 3,000 บาท 

8.คาพอพันธุวัวเนื้อ 15,000 บาท            

 รวมตนทุนทั้งสิ้น  57,200 บาท

ปลา  200 ก.ก. 8,000 บาท/ป

ขาว  7,200 ก.ก. 86,400 บาท/ป

พืชผักตางๆ  17,000 บาท

เลี้ยงวัวเนื้อ 13 ตัว (ขายปละ 5 ตัว) 40,000 บาท

วัวพอพันธุ 1 ตัว  ผสมพันธุไดปละ 12,000 บาท            

รวมรายไดเฉลี่ย ทั้งป  163,400 บาท        

รายไดสทุธิเฉลี่ย ทั้งป  106,200 บาท

ตนทุนการผลิต/ป ผลผลิตและรายได/ป



คัดเลือกแปลงเกษตรกรเพื่อจัดทําแปลงตนแบบ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ป 2552 จาํนวน 10 ราย 

โดยบูรณาการรวมกันทุกๆ กิจกรรมภายในศูนยฯ



สนับสนุนปจจัยการผลิตแก

เกษตรกรหมูบานรอบศูนยฯ

(งานขยายผลฯ)

แจกจายพันธุปลา
แจกจายพันธุไมผล และเมล็ดพันธุผักตางๆ

แจกจายพันธุกลาไม

แจกจายพันธุกลาไม แจกจายพันธุขาวแจกจายพันธุสกุร

แจกจายพันธุมะพราว

แจกจายน้ําหมักและ พด. ตางๆ



สมเดจ็พระนางเจาฯ  มีพระราชดําริเพิ่มเติม 

“ ทีน่ี่มีปญหาเรื่องดินเปนดานจึงขอใหผูเชี่ยวชาญทางดานดิน พิจารณาชวยเหลือ
ราษฎรในการปรับปรุงดิน    และจัดหาน้ําเพื่อชวยเหลอืราษฎรดวย ” 27 พ.ย. 43



 การดําเนินงานตามพระราชดําริ 

เรื่องดนิ



การดําเนินงานตามพระราชดําริ เรื่องดนิ 



สมเด็จพระนางเจาฯ  มีพระราชดําริเพิ่มเตมิ 

“ ใหกรมปาไม พิจารณาจัดหาพื้นที่ ลองทําโครงการโดยสงเสริมอาชีพ 
เพื่อใหคนอยูรวมกับปาโดยไมทําลายปา” 26 ธ.ค. 48



การดําเนินงานตามพระราชดําริ เรื่องปาไม

 โครงการฟนฟูทรพัยากรปาไม



การดําเนนิงานตามพระราชดําร ิเรื่องปาไม
โครงการพัฒนาอาชีพโดยระบบวนเกษตร                         

จํานวน 16 ราย



การดําเนินงานตามพระราชดําริ เรื่องปาไม 
 โครงการเครือขายเยาวชนรักษปา – รักษน้ํา เพื่อปลูกฝง และสราง

จิตสํานึกแกเยาวชน



การดําเนินงานตามพระราชดําริ เรื่องน้ํา
 โครงการกอสรางระบบสงน้ําหวยตึ๊กชู  ต.หวยตึ๊กชู อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ พื้นที่

สงน้ํา 11,000 ไร กอสรางระบบสงน้ําผานพื้นทีศ่นูยฯและพื้นทีร่าษฎร เขตตําบล
หวยตึ๊กชู และตําบลตะเคียนราม  คลองฝงซาย 14 กม. คลองฝงขวา 16 กม.



โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเลา บานคลองสาน ต.หวยตึ๊กชู อ.ภูสิงห               
จ.ศรีสะเกษ พื้นที่สงน้ํา 800 ไร กอสรางแลวเสร็จ ป 2548 สงน้ํา 3 หมูบาน                
บ.คลองสาน บ.โพธิ์คํา บ.โพธิ์ทอง คลองฝงซาย 1.082 กม. คลองฝงขวา 1.950 กม.



 โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําคลองหินแตก บานพนมชัย ต.หวยตามอญ              
อ.ภูสิงห      จ.ศรีสะเกษ  พืน้ที่สงน้ํา 800 ไร กอสรางแลวเสร็จ ป 2550



 โครงการปรับปรุงอางเก็บหวยไผ บานพนมชัย ต.หวยตามอญ อ.ภูสิงห              
จ.ศรีสะเกษ พื้นที่สงน้ํา 500 ไร กอสรางแลวเสร็จ ป 2550 คลองฝงซาย 1.48 กม. 
คลองฝงขวา 1.26 กม. เพื่อเก็บกักน้ําและสงน้ําใหพื้นที่เกษตรกรและการอุปโภค
บริโภค




