
ก ำหนดกำรจัดงำน 
โครงกำรรณรงค์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ  

ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  .............................................................................................................................................. 

08.30–10.15 น. - หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปราชญ์เกษตรกร จ.สุพรรณบุรี องค์การ  
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกร ครู นักเรียน สื่อมวลชน และผู้มี

เกียรติ ลงทะเบียน  
- รับเอกสาร รับน  าหมักชีวภาพ ตัวอย่างปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ ( สารเร่ง พด.

ต่างๆ ) ของกรมพัฒนาที่ดิน  
- บริการวิเคราะห์ หรือส่งต่อ ไปยังห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 จ.ปทุมธานี   

            - วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน  ให้ความรู้ฯ ด้านการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน น  าหมัก  
      ชีวภาพสูตร พด.2 สูตร พด.6  สารสกัดสมุนไพร สูตร พด.7  
    ตอบข้อซักถาม  
 
  

10.15–10.30 น. - รับประทานอาหารว่าง / เครื่องดื่ม  
 

10.30- 12.00 น. - วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
    น  าหมักชีวภาพสูตร พด.2   สูตร พด.6 
    สารสกัดสมุนไพร สูตร พด.7  ตอบข้อซักถาม   
 

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.15 – 14.30 น. – ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ประธานในพิธีเปิด  
    เดินทางมาถงึบริเวณงาน 
   - พิธีเปิด  พิธีกรเชิญประธานสู่ปร าพิธี 
  -  ประธานเปิดกรวย กล่าวราชสดุดี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย  
     จากนั น ท่านประธาน มาที่โพเดี่ยม เพ่ือรับการกล่าวรายงาน    
             - นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ 
                ในการจัดงาน   

 - ประธานฯ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท “ โครงการรณรงค์ผลิตและจัดตั งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์    
    เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ” ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
 

    - ประธานและผู้ร่วมงาน ร่วมราดกัน สารเร่ง พด.1 และน  าหมักชีวภาพ พด.2 บนกองปุ๋ยหมัก 
สูตรพระราชทาน ชมการสาธิตการผลิตน  าหมักชีวภาพ พด .2 พด.6 และ พด.7 เป็นตัวแทน 
การมอบ และแลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์ กับเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

- เยี่ยมชมนิทรรศการ และการบริการต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

 

หมำยเหตุ   
 

- ให้บริการวิเคราะห์ดิน แจกจ่ายน  าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารเร่ง พด.ต่างๆ พร้อมเอกสารการ
ผลิต/การใช้ประโยชน์ มอบแก่ทุกท่าน              

- งานธุรการ โทรศัพท์/โทรสาร 035-454081   
- นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     โทร. 081 9899475 
 

 



ค ำกล่ำว ถวำยรำชสดุดีเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 

ขอเดชะ ฝ่าละอองพระบาท   
 

  ข้าพระพุทธเจ้า ว่าร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี   
 

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ส่วนราชการ ใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับตีเหล็ก อ าเภอเมือง ปราชญ์เกษตรกร เกษตรกร หมอดิน
อาสา และ ประชาชน ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่
ทรงด าเนินตามรอยพระบาท องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว และได้
พระราชทานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า และปวงชนชาวไทย อย่างอเนกอนันต์ ตลอดมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบ ารุง
ดิน ทรงพระราชทาน วิธีการท าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรท่ีมี      

             

ในมหามงคล ที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน ปีพุทธศักราช 
2560 ข้าพระพุทธเจ้าทั งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กล่าวค า
ถวายพระพรชัย  

 

ขออัญเชิญคุณานุภาพ แห่งพระรัตนตรัย เดชานุภาพแห่งพระสยาม      
เทวาธิราช ได้โปรดอภิบาล ใต้ฝ่าละอองพระบาท ให้ทรงพระเจริญพระชนมายุ ยิ่ง
ยืนนาน เป็นหลักชัยแห่งประเทศชาติ เป็นฉัตรทองป้องกันเศียรเกล้า ของเหล่า
พสกนิกร และคุ้มครองแผ่นดินไทย ตราบชั่วกาลนาน  

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 
 
 



ค ำกล่ำวรำยงำน 
โครงกำรรณรงค์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลมิพระเกียรติฯ 62 พรรษำ 

ณ สถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี  74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
วันอังคารท่ี 4 เมษายน 2560  

 

เรียน ว่ำร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพำนิช ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ประธำนในพิธี 
 

 กระผม นำยวันชัย วงษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดิน พร้อมด้วย บุคลำกรของ สถำนี
พัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับตีเหล็ก โรงเรียนบ้ำนบ้ำนหัวไผ่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร
จังหวัดสุพรรณบุรี และอ ำเภอเมือง ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น หมอดินอำสำ เกษตรกร คณะผู้บริหำรธนำคำร
ปุ๋ยอินทรีย์บ้ำนโพธิ์เขียว ขอกรำบขอบพระคุณท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรุณำให้เกียรติมำเป็น
ประธำนในพิธีเปิด “โครงกำรรณรงค์และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษำ”  ในวันนี ้

  

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทรงตำมรอยพระบำท องค์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงใส่พระทัย ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ ให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำ และทรัพยำกรที่มี โดยทรงเชิญชวนและพระรำชทำน วิธีกำรท ำปุ๋ยหมัก ทรงอักษรเป็นค ำบรรยำย
ขั้นตอนกำรท ำ พร้อมวำดภำพลำยเส้นด้วยฝีพระหัตประกอบ ไว้อย่ำงชัดเจน     

 กำรรณรงค์ครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในปีมหำมงคล ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุครบ 62 พรรษำ ในวันที่ 2 เมษำยน 
2560 ที่ผ่ำนมำ  

 

อีกทั้ง กำรจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ถือเป็นธนำคำรสินค้ำเกษตร ที่เป็นนโยบำยส ำคัญ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ช่วยลดต้นทุนกำรกำรผลิต และท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีคุณภำพดีขึ้น 
ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดย สถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร หมอดิน
อำสำ และประชำชน ชำวบ้ำนโพธิ์เขียว ได้ร่วมกันรณรงค์ผลิต และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระ
เกียรติ 62 พรรษำ โดยสนับสนุนงบประมำณและปัจจัยเร่ิมต้น เพื่อใช้ในกำรผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 
จ ำนวน 20 ตัน และผลิตน้ ำหมักชีวภำพ สูตร พด.2 จ ำนวน 3,000 ลิตร พด.6 จ ำนวน 3,000 ลิตร 
พด.7 จ ำนวน 4,000 ลิตร เพื่อให้เกษตรกรน ำเอำเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นำ ในครัวเรือน หรือโรงงำน
อุตสำหกรรม มำฝำกไว้ที่ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ธนำคำรฯ จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกรมำเบิกถอนหรือ
แลกเปลี่ยนออกไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดกำรผลิตและมีกำรใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง เหมำะสมและมีรำคำ
ถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหำกำรเผำ และลดปัญหำจำกภำระในกำรก ำจัด ซึ่งคณะผู้จัดงำน ขอขอบพระคุณ
ที่ท่ำนประธำนฯ ที่ให้กำรสนับสนุนและเมตตำ ด้วยดีเสมอมำ หวังว่ำคงได้รับควำมอนุเครำะห์ในโอกำส
ต่อๆไป ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้  

 

บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญท่ำนประธำน ได้ท ำพิธีเปิด “โครงกำรรณรงค์และ
จัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษำ”   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำส ที่จะทรงเจริญพระชนมำยุ 62 พรรษำ และกรุณำให้โอวำท ตลอดจน
ข้อคิดอันเป็นประโยชน์  ขอกรำบเรียนเชิญด้วยควำมเคำรพ  

 



ค ำกล่ำว เปิดงำน 

โครงกำรรณรงค์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลมิพระเกียรติฯ 62 พรรษำ 
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  

 

เรียน ท่ำนวันชัย วงษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี และหัวหน้ำหน่วย
พัฒนำที่ดิน.ทุกอ ำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับตีเหล็ก ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
ต ำบลทับตีเหล็ก ปรำชญ์เกษตรกร ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น หมอดินอำสำ เกษตรกร คณะผู้จัด
งำน สื่อมวลชน คณะผู้บริหำรธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ต ำบลทับตีเหล็ก และผู้มีเกียรติ ทุกท่ำน 

 

ข้ำพระเจ้ำรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ ได้มำเป็นประธำนในพิธีเปิด 
“โครงกำรรณรงค์และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษำ” เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในวโรกำส ที่ทรงเจริญพระชนมำยุ 
62 พรรษำ ในวันนี้  

 

จำกที่ได้รับฟังค ำกล่ำวรำยงำนของ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี ท ำให้
ทรำบว่ำ นอกจำกกำรร่วมกันท ำสิ่งดีๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหำมงคล ที่สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุครบ 62 พรรษำ และ เป็นกำรสนอง
นโยบำยรัฐบำล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกำรจัดตั้ ง “ธนำคำรสินค้ำเกษตร” 
แล้ว กำรจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ยังเป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืน ในกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ที่เป็นกำรน ำเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นำ ในครัวเรือน หรือโรงงำนอุตสำหกรรม มำ
ฝำก และผลิตที่ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ แล้วให้เกษตรกรมำเบิก มำถอน หรือแลกเปลี่ยน ไปใช้เพิ่ม
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ที่เป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำกำรเกษตร 
เชื่อมโยงไปถึงคุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วย
ลดปัญหำกำรเผำท ำลำย และลดภำระในกำรก ำจัดวัสดุเหลือใช้ดังกล่ำว 

  

จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ “โครงกำรรณรงค์และจัดตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์” ในครั้งนี้ จะ
เป็นสิริมงคลและนิมิตหมำยที่ดี ในกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี อีกกิจกรรมหนึ่ง 

 

บัดนี้ ได้เวลำอันเป็นมงคลแล้ว ข้ำพเจ้ำขอเปิด “โครงกำรรณรงค์ผลิตและจัดตั้ง
ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และขอให้คณะผู้จัดงำน เจ้ำหน้ำที่ ประชำชน และผู้มีเกียรติ
ทุกท่ำน จงประสพควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกัน ตลอดไป  สวัสดี 


