
 โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน จังหวัดสระบุร ี
 โดยสถานพีัฒนาที่ดนิสระบรุี   กรมพฒันาที่ดิน 
 **************************** 

 
 กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินงานโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน  โดยมคีวาม
มุ่งมั่นที่จะจัดหาแหล่งน้ําใหกั้บเกษตรกรทีอ่ยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยน้ําฝน และน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติเป็นหลัก  โดยการขุดสระขนาดไม่น้อยกว่า 1,260  ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรแบบผสมผสาน หรือตามแนวทางทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล 
 เกษตรกรที่สมคัรเข้าร่วมโครงการ และได้รับการคัดเลือกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด กล่าวคือ 
เป็นเกษตรกรที่ยากจนและเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในพื้นทีน่อกเขตชลประทาน มีความขยันและตั้งใจในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ยินดีที่จะมีสว่นร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ เป็นจํานวน  2,500 
บาทต่อบ่อ  ร่วมกับรัฐบาลให้การสนับสนนุอีกจํานวน  4,800 บาทต่อบ่อ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรมี
ปัญหาเรื่องแหล่งเงินกู้ กรมพัฒนาที่ดินก็จะประสานงาน ธกส. และกองทุนหมูบ้่านเพื่อให้การสนับสนุน 
สําหรับการคัดเลือกจุดที่จะขดุสระให้เกษตรกรเป็นผู้กําหนดโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินให้คาํปรึกษา 
และแนะนําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมคีวามเป็นไปได้เชิงวิชาการ 
 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกพืน้ที่เพือ่ขดุสระ  มีดังนี ้
 1.  บริเวณที่จะทําการขุดสระเก็บน้ําประจําไร่นา  จะต้องเป็นพื้นที่ลุ่มหรือในพื้นที่เหมาะแก่
การทํานา ความลาดชันของพื้นที่ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ 
 2.  สระที่จะขดุต้องมีพ้ืนที่รับน้ําท่าไม่น้อยกว่า 8 เท่า ของขนาดสระ โดยให้สังเกตจากร่อง
น้ําหรือสัมภาษณ์หาข้อมูลปรมิาณน้ําท่าในพื้นที่ประกอบการพิจารณา 
 3.  บริเวณที่จะขุดสระจะต้องเป็นดินที่มีดินเหนียวปนอยู่ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ตลอด
ความลึก 3 เมตร จากผิวดิน 
 4.  ความลึกของสระจะต้องไม่เกิน 3 เมตร 
 5. สระทีขุ่ดจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่รับน้ําของพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของ
ดินเค็ม  ทั้งนี้ให้ยกเว้นพื้นที่ที่ได้มีการจัดทาํระบบป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็มดีแล้ว 
 6.  สระเก็บน้ํามีความจุอย่างน้อย  1,260 ลูกบาศก์เมตร ตามปริมาณงานดินขุด กรณีขุด
สระในทีลุ่่ม  ความจุของสระเก็บน้ําจะมากกว่า 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
 7.  สระเก็บน้าํ ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ
รูปแบบใดๆ ก็ได้ 
 
การมสี่วนร่วมของเกษตรกร 
 1.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขุด
สระน้ํา เช่น ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร  จํานวน  2,500 บาทต่อบ่อ  และเกษตรกร
สามารถแจ้งความต้องการสระน้ําได้มากกว่า 1 บ่อต่อราย 
 2.  พ้ืนที่ขุดสระน้ํา จะต้องเป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของมีเอกสารสิทธ์ิ และ
มีหนังสือยินยอมให้เข้าดําเนินการขุดสระน้ํา ทั้งนี้ เกษตรกรเจ้าของที่ดิน จะเป็นผู้คัดเลือกพื้นที่ขุดสระน้ํา โดย
กรมพัฒนาที่ดินจะให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบของสระน้ําขนาดอย่างน้อย 1,260 
ลูกบาศก์เมตร สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 



 3.  ภายหลังจากขุดสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เกษตรกรต้องมีความต้ังใจประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ดินจะให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามความเหมาะสม เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก สารเร่งพด.1(จุลินทรีย์สําหรับผลิต
ปุ๋ยหมัก) สารเร่งพด.2 (จุลินทรีย์สําหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา) สารเร่ง พด.3 (จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรค
พืช) สารเร่งพด.6 (จุลินทรีย์สําหรับผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น) สารเร่งพด.7 (จุลินทรีย์สําหรับ
ผลิตสารไลแ่มลง) พร้อมทั้งให้คําแนะนาํทางวิชาการในการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ลดต้นทุน และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 4.  กรมพัฒนาที่ดิน  จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการพัฒนาอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงาน
สนับสนุนอื่น เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน เปน็ต้น เพื่อเป็นการขยาย
โอกาสลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556  สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ได้รับเป้าหมายให้ดําเนินการ
โครงการขุดสระเก็บน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  จํานวน  100  บ่อ  ซึ่งเกษตรกรที่
สนใจและมีความประสงค์จะขุดสระเก็บน้ําฯ สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สถานพีฒันาทีด่นิสระบุรี โทรศพัท์  036-733126  ทกุวัน จันทร-์ศุกร์ ในเวลาราชการ  
 
 
 

 



 
โครงการส่งเสริมการผลติและการใชส้ารอินทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

  เป้าหมาย  9,000  ราย 
 
 ดําเนินการโดยแจกจ่ายสารเรง่พด.และปุ๋ยอินทรีย์น้ําพร้อมใช้ ใหแ้ก่เกษตรกรผู้สนใจขอรับได้
ที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี  และร่วมกับจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)” ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานตาม
อําเภอต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคม ี ลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร และเป็นการปรับปรุงบํารงุดินอีกทางหนึ่งด้วย 
 

 
 



  โครงการพัฒนาหมอดินอาสา 
 เป้าหมายหมอดนิอาสาประจาํตาํบล 109 ราย หมอดนิอาสาประจาํหมูบ่า้น1,009  ราย 
 
 ดําเนินการจัดอบรมและใหค้วามรู้แก่หมอดินอาสาประจําตําบลและหมูบ้่านเป็นประจําทุกปี และ
นําหมอดินอาสาศึกษาดูงานแหล่งความรู้ด้านต่างๆ หรือพื้นที่การเกษตรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนา
ที่ดิน  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และสามารถนํากลับมาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านของตนเองได้ และ  สร้างวิสัยทัศน์
ที่ถูกต้องในการเป็นผู้นําด้านการพฒันาที่ดิน  การพัฒนาหมอดินอาสา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินได้ตามบทบาทท่ีกรมพัฒนาทีดิ่นคาดหวัง  

 



  โครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม ่
   
 เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ภาค
การเกษตรและการจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม และการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทางสถานี
พัฒนาที่ดินสระบุรี  ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อร่วมบูรณาการกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจังหวัดสระบุรี  ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน  ได้จัดทําโครงการร่วมกัน  2  
กิจกรรม  ได้แก่ “โครงการปรบัปรุงดแูลรกัษาพืน้ทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีส่ถาบันอาชีวศกึษา” และ 
“การจดัรปูและพฒันาแปลงทีด่นิทํากนิรายแปลงของเกษตรกร”  ซึ่งการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจะมี
เกษตรกรในพืน้ที่ สปก. เข้าร่วมโครงการ  จํานวน  89  ราย 
วัตถุประสงค ์
 
 1.  เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
การเกษตร  คลอบคลุมทุกด้าน 
 2.  เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงานที่
เข้าร่วมบูรณาการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่ 
 
สถานทีด่าํเนนิการ       1.  ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่แปลงเกษตรกร นายภานุเดช  ฉันงูเหลือม   หมู ่12 
                                  ต.ลําพญากลาง  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
               2.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนตําบลวังม่วง  352 หมู่ 7  
                                   ต.วังม่วง  อ.วังม่วง  จ.สระบุรี 
 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
  
 1.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพการเกษตร เพื่อนําไปประยุกต์
และใช้ในพื้นทีก่ารเกษตร 
 2.  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับปัจจัยการผลิตจากทางกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 



 



 
 
 

สนับสนนุปจัจัยการผลติทางการเกษตรให้กบัศนูย์เรยีนรู้ฯ 



 
 

 
อบรมและให้ความรูแ้ก่เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการโดยเจ้าหน้าที่สถานพีฒันาที่ดินสระบุร ี



 
 

 

สนับสนนุปจัจัยการผลติทางการเกษตรให้กบัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 



  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลกูหญ้าแฝก 
 

 ดําเนินการปลูกหญ้าแฝกภายในพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณขอบบ่อ ลํารางสาธารณะ ขอบถนน ฯลฯ 
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก  
และส่งเสริมใหเ้กษตรกร หนว่ยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นําหญ้าแฝกไปปลูก   ได้แก่  การ
ปลูกหญ้าแฝกตามร่องสวนไม้ผล   ปลูกแฝกรอบทรงพุ่มไม้ผล  และบริเวณริมขอบบ่อของสระน้ําในไร่นา หรือ
บริเวณที่มีการพังทลายของดิน โดยขอรับพันธ์ุกล้าหญ้าแฝกได้ ฟร ีทีส่ถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 
 

 


