
 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และทา้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ้าปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา 

 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ ณ บริเวณล ารางสาธารณะ บ้านดอนบ้านหลวง หมู่ 9 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
............................................................................................................................. ................. 

08.00–08.30 น. -  ผู้น าชุมชน ประชาชน เกษตรกร ครู นักเรียน ส่ือมวลชน และผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน  
-  รับน  าหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ ( สารเร่ง พด.ต่างๆ ) รับเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ และการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรม
พัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

08.30–10.00 น.   – ด าเนินการก าจัดผักตบชวา ขนย้าย ตั งกองเพื่อเตรียมท าปุ๋ยหมัก  โดยมี เจ้าหน้าท่ี 
แนะน า/ให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ฯลฯ       

 

10.00–10.15 น.  – นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิด  
    เดินทางมาถึง บริเวณงาน (ศาลาเอนกประสงค์ และศูนย์เด็กเล็ก หมู่ท่ี 9 ต.ศาลาขาว 
  

10.15–11.00 น.  –   พิธีเปิด  พิธีกรเชิญประธานสู่ปร าพิธี 
-  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ บนธูปเทียนแพ เบื องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั ง 2 

พระองค์ กล่าวราชสดุดี  จากนั น ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
      จากนั น ท่านประธาน มาท่ีโพเด่ียม เพื่อรับการกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน    
  -  นายมณเฑียร นาคทองอินทร์ นายก อบต.ศาลาขาว  กล่าวต้อนรับ บรรยายสภาพพื นท่ี 

-  นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ผอ.ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน  า   
กล่าวถึงภารกิจ ของกรมทรัพยากรน  า 

-   นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี กล่าวถึงภารกิจ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
-   นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน  าท่าจีน ส านักงาน

ทรัพยากรน  าภาค 7 กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดงาน    
-   ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น  า คู คลอง และ

ท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ” ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
-   ประธาน.และผู้มีเกียรติ เย่ียมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการการบริหาร

จัดการ ผักตบชวาและวัชพืชน  า  
 

11.00– 12.00 น.   - ประธาน ผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน ร่วมกันฉีดพ่นสารเร่ง พด.1 และ พด.2 บนกอง
ผักตบชวา ด าเนินการก าจัด ขนย้าย ตั งกองผักตบชวา และท าปุ๋ยหมัก (ต่อ)  

12.00-13.00 น.     – รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น.  -  ก าจัดผักตบชวา ขนย้าย ตั งกอง ท าปุ๋ยหมัก ต่อจนเสร็จ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ       
 

หมายเหตุ-ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
* นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.ส่วนประสาน.ลุ่มน  าท่าจีน สนง.ทรัพยากรน  าภาค 7 โทร. 089 2058203 
* นายมณเฑียร นาคทองอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว        โทร. 081 9424760   
* นายวันชัย วงษา      ผู้อ านวยการ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี                  โทร 081-9899475 



 

ค้ากล่าวถวายราชสดุดีเทดิพระเกียรติ 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และทา้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ้าปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา 
 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ ณ บริเวณล ารางสาธารณะ บ้านดอนบ้านหลวง หมู่ 9 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
 
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม 

 

ข้าพระพุทธเจ้า นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ พนักงาน ของ ส่วนประสานและบริหาร
จัดการลุ่มน ้าท่าจีน ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 7 องค์การบริหารส่วนต้าบลศาลา
ขาว สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และพสกนิกร ต้าบลศาลาขาว อ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี ต่างส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทั ง 2 
พระองค์ ได้พระราชทานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า และปวงชนชาวไทย อย่างเอนก
อนันต์ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร ที่มีการประยุกต์ใช้
วิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี   
 

         ในมหามงคลวโรกาส ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่  10 มีพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา เมื่อวันที่  28 
กรกฎาคม 2560 ข้าพระพุทธเจ้าทั งหลาย ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส 
กล่าวค้าถวายพระพรชัย ขออัญเชิญคุณานุภาพแห่งพระรัตนตรัย เดชานุภาพแห่ง
พระสยามเทวาธิราช  ได้โปรดอภิบาล ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทั ง 2 พระองค์ 
ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน เป็นหลักชัยแห่งประเทศชาติ เป็นฉัตรทองป้องกันเศียร
เกล้า ของเหล่าพสกนิกร และคุ้มครองแผ่นดินไทย ตราบชั่วกาลนาน  
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 
 



 

ค้ากล่าวรายงาน 
โครงการอนรุกัษแ์ละพัฒนาแมน่ ้า คู คลอง และท้าปุ๋ยหมกัจากผกัตบชวา 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ้าปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา 
 

เรียน ท่านพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ประธานในพิธี  
 

กระผม นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน ้าท่าจีน 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 7 พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ พนักงาน ของ ส่วนประสานและ
บริหารจัดการลุ่มน ้าท่าจีน ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 7 องค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาขาว 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และพสกนิกร ต้าบลศาลาขาว อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี กราบ
ขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธเีปดิ 
“โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และท้าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” ในวันนี  

  

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงตามรอยพระบาท แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 
ที่ทรงใส่พระหฤทัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาที่ดิน 
และการพัฒนาการเกษตร 

  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ครั งด้ารงต้าแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จฯ จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 26 ครั ง และที่เกี่ยวกับการเกษตร 
มากถึง 5 ครั ง คือ วันที่  23 มีนาคม 2528 พระองค์ฯ ไปทรงท้าปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์ จาก
ผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ ณ บ้านแหลมสะแก ต้าบลเดิมบาง อ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี วันที่ 27  มีนาคม 2529 ทรงเสด็จเป็นประธานในการท้านาสาธิต  โดยใช้ปุ๋ยหมัก 
ณ บึงไผ่แขก ต้าบลดอนโพธิ์ทอง อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  และพระราชทาน
ปุ๋ยหมักแก่เกษตรกร วันที่ 14 สิงหาคม 2529 ทรงน้าพสกนิกร ประมาณ 200 คน เก็บเกี่ยว
ข้าวในแปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก ต้าบลดอนโพธิ์ทอง อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี วันที่  29 สิงหาคม 2537 เสด็จพระราชด้าเนิน เพื่ อทรงประกอบพิธี เปิด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยฯ บริเวณศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

การรณรงค์ครั งนี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันท้ากิจกรรมดีๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน
ปีมหามงคล ที่ทั ง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 และสมเด็จพระ



 

เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระชนมพรรษาครบ 65 
พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

 

โดยได้ร่วมกันก้าจัดผักตบชวา วัชพืชน ้า ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผักตบชวา 1 
ต้น สามารถผลิตเมล็ดมากถึง 5,000 เมล็ด เมล็ดผักตบชวาเมื่ออยู่ในแหล่งน ้าจะมีชีวิตได้นาน
ถึง 15 ปี  แต่ส่วนใหญ่ผักตบชวาจะขยายพันธุ์ได้ ด้วยการแตกหน่อ ผักตบชวา 2 ต้น สามารถ
แตกใบและเจริญเติบโตเปน็ต้นได้ถึง 30 ต้น ภายในเวลา 20 วัน หรือเพิ่มน ้าหนักขึ น 1 เท่าตัว 
ภายใน 10 วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน ้า ในอัตราร้อยละ 8 ต่อวัน คือ ถ้าเริ่มปล่อย
ผักตบชวาในแหล่งน ้าเพียง 10 ต้น จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ผักตบชวาได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง  โดยเฉพาะในที่
ราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา และแม่น ้าท่าจีน เนื่องจากการเกิดมลภาวะจากการเกษตรกรรม (ที่มี
การใช้ปุ๋ ยเคมี  โดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจน ในปริมาณสูง)  รวมทั งน ้าเสียจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม น ้าทิ งจากบ่อปลา และฟาร์มสุกร ที่มีธาตุอาหารพืชสูง ส่งผลให้ผักตบชวาเติบโต
และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี จะเกิดผลกระทบกับแหล่งน ้าและ
แม่น ้าต่างๆ ท้าให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

  

เพราะผักตบชวาที่ขึ นหนาแน่น จะลดการไหลของน ้าลงมากถึง 40 % ชิ นส่วนของ
ต้นที่หมดอายุ ตาย จะเกิดปัญหาการเน่าเสีย หมักหมน ผักตบชวาที่หนาแน่น ท้าให้การพัฒนา
สถานที่นั นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก เพราะไปท้าลายความสวยงามของแหล่งน ้า และ
ยังไปรบกวนกิจกรรมการลงเรือท่องเที่ยว การว่ายน ้า ตกปลา ท้าให้แหล่งน ้าตื นเขิน จึงไปลดที่
อยู่อาศัยของปลา ลดปริมาตรการกักเก็บและคุณภาพของน ้า ระบบนิเวศน์เสียสมดุล ฯลฯ 

 

โดย ส้านักงานทรัพยากรน ้า ภาค 7  องค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาขาว สถานี
พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัด “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แล้วน้า
ผักตบชวาและวัชพืชน ้า มาท้าเป้นปุ๋ยหมัก โดยได้ร่วมบูรณาการกับประชาชน และหน่วยงาน
ต่างๆ” โดยมีพี่น้องประชาชน และผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน ประมาณ 300 คน  

 

บัดนี  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธาน ได้ท้าพิธีเปิด“โครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และท้าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10”  และกรุณาให้โอวาท ตลอดจนข้อคิดอันเป็น
ประโยชน์ต่อการรณรงค์ฯ ในครั งนี ด้วย  ขอกราบเรียนเชิญ ด้วยความเคารพ 

 
 
 
 



 

ค้ากล่าวประธาน 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และทา้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ้าปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน -   ท่านอธิวัฒน์ สคุนธประดิษฐ์ ผอ.ส้านกัส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรพัยากรน ้า    
-   ท่านวิจิตรา ชัยศรี ผูเ้ช่ียวชาญ. กรมทรพัยากรน ้า 
-   ท่านวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.ส่วนประสาน.สนง.ทรพัยากรน ้าภาค 7  
-   ท่านวนัชัย วงษา ผู้อ้านวยการ สถานีพฒันาที่ดนิสพุรรณบุรี  
-   ท่านมณเฑียร นาคทองอินทร์ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต้าบลศาลาขาว  
-   พันเอก กุลชภ์ัสร์ หาญสมบูรณ์ เสนาธิการ กกล.มทบ.17 จ.กาญจนบรุี    
-   ท่านอ้านวย สนุทรเนตร ก้านนัต้าบลศาลาขาว    
-   ท่านพรศกัดิ์ ภู่อ่ิม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุร ี
-   ขา้ราชการ พนักงาน กรมทรัพยากรน ้า กรมพัฒนาที่ดิน องค์การบริหารสว่นต้าบล

ศาลาขาว พสกนิกร อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน      
 

ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธี
เปิด “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และท้าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ”  เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่  “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2560 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 มีพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560” ในวันนี    

 

จากที่ได้รับฟังค้ากล่าวรายงานของ ผู้อ้านวยการวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ท้าให้
ทราบว่า ผักตบชวา เป็นวัชพืชร้าย ที่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทั งเมล็ด การแตกหน่อ จาก 
10 ต้น เพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา และแม่น ้าท่าจีน ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูง รวมทั งน ้าเสียจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม น ้าทิ งจากบ่อปลา และฟาร์มสุกร ส่งผลให้ผักตบชวาเติบโตและแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี จะเกิดผลกระทบกับแหล่งน ้าและแม่น ้าต่างๆ 
ท้าให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก โดยได้ช่วยกันน้ามา
ท้าเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ้ารุงดิน เพื่อปลูกต้นไม้ และท้าการเกษตร 

 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการรณรงค์ฯ ในครั งนี  จะเป็นมงคลและนิมิตหมาย
ที่ด ีในการแสดงความจงรักภักดี ต่อทั ง 2 พระองค์ อีกกิจกรรมหนึ่ง 



 

 บัดนี  ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิด “โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น ้า คู คลอง และท้าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 มีพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

  

และขอให้คณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน จงประสพ
ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกัน ตลอดไป สวัสดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภารกิจของและการมีส่วนร่วม ของ สถานพีัฒนาทีด่ินสพุรรณบุร ี
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง และทา้ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจ้าปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา 
 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ณ ณ บริเวณล ารางสาธารณะ บ้านดอนบ้านหลวง หมู่ 9 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
 

เรียน ท่านพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ประธานในพิธี คณะ
ผู้จัดงาน และผู้มีเกียรติทุกท่าน   
 

กระผม นายวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นข้าราชการ
ส่วนกลาง สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ก่อตั ง เมื่อปี พ.ศ. 2538 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2  บ้านโพธิ์เขียว 
74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  

 

อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุง

ดิน การจัดการดิน น  า พืช ปุ๋ย และการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการเกษตร/การใช้
ที่ดิน ฯลฯ 

2.  ศึกษาทดลอง และถ่ายทอดผลการศึกษาทดลอง ผลงานวิจัย และให้บริการด้านการ
พัฒนาที่ดินแก่ ประชาชน เกษตรกร องค์กร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

3. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาการเกษตร สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน บน
พื นฐานความพอเพียงและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  

4. ปฏิบัติการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาที่ดิน และงานจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

วิสัยทศัน์  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิม่พูนผลผลติ ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บน

พื นฐานการมีส่วนร่วม” 
 

วันนี  สถานีพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 7 องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาขาว สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และพสกนิกร ต าบลศาลาขาว อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
ด าเนินงาน “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น  า คู คลอง และท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10”   



 

โดยได้ร่วมกับ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน  าท่าจีน ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาขาว ในการรณรงค์ ชี แจง เพ่ือการบริหารจัดการผักตบชวา และ
วัชพืชน  า ให้เหมาะสม 

เพราะจริงแล้วผักตบชวาก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกัน  เช่น ช่วยในการบ าบัดน  าเสีย (แต่
ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด) การน ามาจักสาน เป็นงานหัตถกรรม การน ามาเป็นเชื อเพลิง การ
น ามาปรุงเป็นกับข้าวบริโภค การน ามาเพาะเห็ดฟาง เป็นอาหารสัตว์ ฯลฯ ซ่ึงปริมาณที่ใช้มักไม่
สอดคล้องกับอัตราการขยายพันธุ์ หรือเพ่ิมปริมาณของผักตบชวา ที่มากกว่าหลายเท่า การน ามา
ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก วัสดุคลุมดิน หรือวัสดุปรับปรุงดิน จากวัสดุที่การก าจัด/น าผักตบชวาและวัชพืชน  า 
ในการฟ้ืนฟูแหล่งน  า จึงเป็นการบริหารจัดการวัสดุดังกล่าว ที่สามารถท าได้อย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยผักตบชวามีโปแตสเซียมอยู่มากเป็นพิเศษ (เมื่อคิดที่น  าหนักแห้ง) ส่วนธาตุ
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ก็มีพอสมควร และขึ นอยู่กับสภาพของน  าที่มันขึ นอยู่ การน าผักตบชวา 
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สามารถท้าได้ 3 รูปแบบ คือ  

 

1. ปล่อยให้ผักตบชวาแห้ง แล้วน าผักตบชวาไปเผา เพ่ือเก็บขี เถ้า ซ่ึงมีโปแตสเซียม อยู่
ถึง  20 %  เอาไปใส่ให้แก่พืชที่ปลูก มีข้อได้เปรียบตรงที่ไม้ต้องขนให้หนัก แต่การเผาก็ได้ท าลาย
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชตัวอื่นๆ จ านวนมาก ให้หมดไป 

 

2. ท าวัสดุคลุมดิน โดยน าเอาผักตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มชื นไว้ใน
ดิน ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ น และเมื่อสลายตัว ก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชที่ปลูก เช่น ใน
สวนผลไม้ สวนผัก พืชไร่ สามารถท าได้อย่างกว้างขวาง 

 

3. ท าเป็นปุ๋ยหมัก  
 

ซ่ึง วันนี  เราได้น าผักตบชวา มาท าเป็นปุ๋ยหมัก โดยมีผักตบชวาและวัชพืชน  า ประมาณ 
320 ตัน(น  าหนักสด) โดยใช้ปุ๋ยคอก(มูลโค) 3,750 กิโลกรัม ร่วมกับสาร พด.1 และน  าหมัก
ชีวภาพ พด.2  โดยใช้สารเร่ง พด.1 1 ซอง + น  าหมักชีวภาพ 5 ลิตร ต่อน าหนักผักตบชวาสด 10 
ตัน โดยผสมกับน  าสะอาด แล้วฉีดพ่น บนกองปุ๋ยหมัก โดย เชื อจุลินทรีย์จาก พด.1 จะช่วยย่อย
สลาย เศษพืช แต่ต้องเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว ซ่ึงช่วงแรกที่เราขนผักตบชวาขึ นมาจากแหล่งน  าใหม่ๆ 
จะยังสดและเปียกชุ่ม อยู่อีกหลายวัน ซ่ึงช่วงนี  จุลินทรีย์จากน  าหมักชีวภาพ พด.2 จะท าน่าที่ย่อย
สลายส่วนที่เน่าเสีย ที่มีลักษณะฉ่ าน  า ซ่ึงจะช่วยบ าบัดกลิ่นเหม็นไปในตัว หากมีการกลับกองเป็น
ระยะๆ จะได้ปุ๋ยหมักเพ่ือน าไปใช้ได้ ภายใน  2  - 5 เดือน คือ ระหว่างหมัก ควรกลับกองปุ๋ยหมัก
ทุกๆ 15 วัน โดยเอาส่วนบนลงล่าง และส่วนล่างขึ นบน  ควรมีการกลับกองปุ๋ยหมักอย่างน้อย 2 
ครั ง จากนั นก็ปล่อยให้ค่อยๆ กลายเป็นปุ๋ยหมักซ่ึงจะมีสีด าคล  า ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จะ มี
องค์ประกอบ คือ ไนโตรเจน 2.05 % ฟอสฟอรัส 1.1 % โปแตสเซียม 2.5 % (ของน  าหนักแห้ง 
คือ 5 – 10 % ของน  าหนักสด) รวมทั งมีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่จ าเป็นแก่การ
เจริญเติบโตของพืช อย่างครบถ้วน ต่อไป 



 

อัตราการใช้ แนะน าให้ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือใช้ในแปลงพืชผัก ไม้ดอก อัตรา 
2-3 ตัน/ไร่ ส่วนในไร่นา หรือแปลงพืชไร่ ให้น าเศษผักตบชวา ไปใส่คลุมดิน หรือใส่แล้วไถกลบลง
ไปในดินขณะสด หรือเมื่อน าขึ นมาจากน  าโดยตรง จะสะดวกกว่า หรืออาจปรับปรุงบ ารุงดินโดยการ
ไถกลบตอซังหลังเก็บเกี่ยว หรือ หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เมื่อพืชสดออกดอกประมาณ 
50 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นวิธีที่สะดวก ประหยัด สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวาง กว่า 

    

นอกจากนี  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ให้บริการ
เกษตรกร ประชาชน ต่าง มากมาย เช่น 

 

- ให้บริการวิเคราะห์ดิน น  า ให้ค าแนะน าการจัดการดิน น  า ปุ๋ย และพืช สนับสนุนสาร
เร่ง พด.1 - พด.12 ปัจจัยการผลิต แก่หมอดินอาสา องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป 

- ส่งเสริมการการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์      
- โครงการพัฒนาหมอดินอาสา หมอดินอาสาประจ าต าบล และหมอดินอาสาประจ า

หมู่บ้าน  
- โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ในพื นที่ ต่างๆ ของ จ.สุพรรณบุรี   
- จัดท าศูนย์ถ่ายทองเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้/บริการด้านการ

พัฒนาที่ดิน พัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ    
- ส่งเสริม การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยด้วยปุ๋ยพืชสด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

(ปอเทือง) ร่วมรณรงค์การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุยพืชสด กับเกษตรกร องค์กร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- การปรับปรุงคุณภาพดินเปรี ยวด้วยปูนมาร์ล การปรับปรุงดินกรดด้วยโดโลไมท์ การ
ใชส้ารปรับปรุงดิน และเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ   

- สนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศ “แผนที่โซนนิ่ง (Zoning by Agri map) เพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงรุก” “การใช้โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช” “การจัดการดินและปุ๋ยราย
แปลง” “การใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด” ฯลฯ แก่ หน่วยงาน หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป   

- โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก” เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย 
อนุรักษ์ดินและน  า ฟ้ืนฟูดิน และสภาพแวดล้อม รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกและ แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก 
แก่ประชาชนทั่วไป  

 

และอื่นๆ อีกมากมาย แวะมาหาเรา หรือติดต่อผ่านหมอดินอาสา ในพื นที่ใกล้บ้าน ครับ  
 

สวัสดีครับ 
 
 
 
 


