
 

ค ำกล่ำว ถวำยรำชสดุดเีทดิพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกมุำร ี

 

โครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน  
“เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เจรญิพระชนมำยุ 63 พรรษำ” 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2561  

ขอเดชะ ฝ่ำละอองพระบำท   
 

  ขำ้พระพุทธเจ้ำ นำยนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 
  

พร้อมด้วยคณะเจ้ำหน้ำท่ี ของ สถำนีพัฒนำท่ีดินสุพรรณบุรี ส่วน
รำชกำรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนำมคลี 
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชมชน เกษตรกร หมอดินอำสำ และ ประชำชน ต ำบล
สนำมคลี และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ต่ำงส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ท่ีใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำท ได้พระรำชทำนให้แก่ข้ำพระพุทธเจ้ำ และปวงชนชำวไทย อย่ำงเอนก
อนันต์ตลอดมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร กำรพัฒนำท่ีดิน 
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ท่ีมีกำรประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม และสอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำ ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    

             

ในมหำมงคล ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่ง
พระองค์ ทรงตำมรอยพระบำท องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จะทรงเจริญ
พระชนมำยุครบ 63  พรรษำ ในวันท่ี 2 เมษำยน ปีพุทธศักรำช 2561 
ข้ำพระพุทธเจ้ำท้ังหลำย ขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส กล่ำวค ำถวำย
พระพรชัย  

 

ขออัญเชิญ คุณำนุภำพแห่งพระรัตนตรัย  เดชำนุภำพ แห่งพระสยำม
เทวำธิรำช ได้โปรดอภิบำล ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทุกพระองค์ ให้ทรงพระ
เจริญยิ่งยืนนำน เป็นหลักชัยแห่งประเทศชำติ เป็นฉัตรทองป้องกันเศียรเกล้ำ 
ของเหล่ำพสกนิกร และคุ้มครองแผ่นดินไทย ตรำบชั่วกำลนำน  

 

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 
 



 

ค ากล่าวรายงาน 
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน  

“เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจริญพระชนมาย ุ63 พรรษา” 
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2561  

 

เรียน ท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี 
กระผม นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ศูนย์วิจัย

ข้าวสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้จัดงาน 
กราบขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
“โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา”  

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ ทรงตามรอยพระบาท 
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่พระทัยด้านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาที่ดิน การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดต้นทุนการผลิต ได้อาหารที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้เป็นอย่างดี   

การรณรงค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ดังกล่าว โดย 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และ ส่วนราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันรณรงค์ให้งดเผาตอซัง คือเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว จะเหลือเศษพืช 
ตอซัง ฟางข้าวจ านวนมาก เฉลี่ยไร่ละไม่ต่ ากว่า 1 ตัน หากเผาท้ิงก็จะเป็นการเผาปุ๋ย เผาเงิน เผาส่ิงที่มี
ประโยชน์ทิ้งไป กรมพัฒนาที่ดินได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร ให้ใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.2 หมักตอซัง
ฟางข้าว 7-15 วัน แล้วไถกลบ หรือการปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) แล้วไถกลบเมือออกดอกประมาณ 
50 % หรืออายุประมาณ 50 วัน เพื่อเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ และ
ความเหมาะสมในการปลูกพืชให้กับดิน เป็นกิจกรรมที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง 
เพราะไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อหา หรือเคล่ือนย้ายมาจากที่อื่น เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินที่มี
ประสิทธิภาพ คุ่มค่า และยั่งยืน โดยด าเนินการ ณ แปลงนาสาธิตหมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ต.สนามคลี 
อ.เมือง  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชน ชาวต าบล
สนามคลีและต าบลใกล้เคียง มาร่วมงานประมาณ 350 คน 

คณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณที่ท่านประธาน ห่วงใยและให้ความส าคัญในปัญหาด้าน
การเกษตร หวังว่าสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี คงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในโอกาสต่อๆไป 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธาน ได้ท าพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ไถ
กลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 63 พรรษา” และกรุณาให้โอวาท ตลอดจนข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ฯ ใน
ครั้งนี้ด้วย ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพ 



 

ค ำกล่ำวเปิดงำน 
โครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดิน  

“เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เจรญิพระชนมำยุ 63 พรรษำ” 
ณ แปลงนำสำธิต หมู่ 3 บ้ำนหนองขำม ต.สนำมคลี  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

วันศุกร์ท่ี 30 มีนำคม  2561  
  

เรียน ท่านวันชัย วงษา  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 
 ท่านเสกสรร ประสิทธิกุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  

ดร.อภิชาต ิลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 
ท่านชัยวัฒน์ วงษ์ไร หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ.เมือง    
ท่านวรรณพร ดอกจ าปาปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ รักษาการประมงจังหวัด  
ท่านสุทธิพงษ์จ่างทอง ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด พ.ต.อ.บญัชา ศรีรุจิเมธากร ผกก.สภ.สระแก้ว  
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ  
ท่านสุเมศ  ฉิมเพ็ชร์ ก านันต าบลสนามคลี   
ท่านเทิดมงคล สุพรรณคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามคลี 
ส่ือมวลชล จาก ทีวี ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 8 ช่อง NBT และ สวท.สุพรรณบุรี   
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หมอดินอาสา พี่น้องเกษตรกร และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน 

 

ข้าพระเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ตอ
ซังและพืชปุ๋ยสด เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 63 
พรรษา” ในวันนี้  

 

จากที่ได้รับฟังค ากล่าวรายงานของ ท่านวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ท าให้
ทราบว่า นอกจากการร่วมกันท าส่ิงดีๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา แล้ว การรณรงค์/ส่งเสริมให้งดเผาฟาง และการ
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ยังเป็นการปรับเปล่ียนความคิด จากการเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว มาเป็นการไถ
กลบตอซังฟางข้าว รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ เป็นปุ๋ยพืชสด ถือเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน ที่
เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่ต้องขนส่งหรือเคล่ือนย้ายมาจากที่อื่น 
นอกจากจะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินแล้ว ช่วยให้การซึมซับและการดูด
ใช้น้ าของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้การใช้ดินและที่ดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาการเกษตร เช่ือมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   

       

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง และพืชปุ๋ยสดฯ ในครั้งนี้ จะเป็นสิริมงคลและ
นิมิตหมายที่ดี ในการแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระบรม
วงศานุวงษ์ ที่ส าคัญ อีกกิจกรรมหนึ่ง 

 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงาน “โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสด 
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา” และ
ขอให้คณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่  ประชาชน และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานทุกท่าน จงประสพความสุข ความ
เจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกันตลอดไป  สวัสดี  

 



 
ก ำหนดกำรจัดงำน 

โครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซงัและพืชปุ๋ยสด เพื่อปรบัปรงุดนิ  
“เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เจรญิพระชนมำยุ 63 พรรษำ” 

ณ แปลงนาสาธิต หมู่ 3 บ้านหนองขาม ต.สนามคลี  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  2561  

 

............................................................................................................................. ................. 
 

08.00 – 08.30 น.  -  หัวหน้าสวนราชการ ผู้น าชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกร ลงทะเบียน ส่งตัวอย่างดิน รับ
เอกสาร รับน้ าหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ ( สารเร่ง พด.ต่างๆ ) ของกรมพัฒนาท่ีดิน   

 

08.30 – 09.30 น.  - เจ้าหน้าท่ี/ วิทยากร แนะน าบทบาทภารกิจ /ให้ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การพัฒนาการเกษตร ฯลฯ แก่เกษตรกร  

 

09.30 – 09.45 น. – นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี.เดินทางมาถึงงาน 
  

09.45 – 10.15 น. -  พิธีเปิด  พิธีกรเชิญประธานสู่ปร าพิธี 
  -  ประธานเปิดกรวย ถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
  -  นายสุเมศ ฉิมเพ็ชร์ ก านันต าบลสนามคลี กล่าวต้อนรับ  
           -   นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการ สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์     ใน

การจัดงาน   
-   ประธานฯ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท “ โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด เฉลิมพระ

เกียรตฯิ 63 พรรษา”  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
 

10.15–10.45 น. -   ประธานและผู้ร่วมงาน ชมการสาธิตการการไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดิน  

  -   เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตและการบริการต่างๆ จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     10.45 – 12.00 น. -  วิทยากรจากสถานีพัฒนาท่ีดิน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ให้ความรู้เกี่ยวกับ การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ  การใช้จุลินทรีย์ป้องกัน/ก าจัด โรคแมลง
ศัตรูพืช การพัฒนาการปลูกข้าว การพัฒนาการเกษตร ฯลฯ 

    

12.00 - 13.00 น.  -  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกนั 
 

13.00 - 15.00 น.  - วิทยากรจากสถานีพัฒนาท่ีดิน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม 
   (ต่อ)  สมควรแก่เวลา จึงเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ 

  
 
 

หมายเหตุ  
แต่งกาย ใส่เส้ือลายทวารวดี ผ้าไทย ม้อฮ่อม หรือ ชุดสุภาพ     
งานธุรการ โทรศัพท์/โทรสาร 035-454081   
นายชัยวัฒน์ วงษไ์ร    หัวหน้าหน่วยพัฒนาท่ีดิน อ.เมือง และ อ.ด่านช้าง  โทร. 089-2707985 
นายวันชัย วงษา       ผู้อ านวยการ  สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี     โทร. 081-9899475 


