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โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
2. ความเปนมาของโครงการ 

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี กอตั้งขึ้น
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 โดยมีพระราชกระแส
รับสั่งกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการกปร. และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน 
พรอมคณะเจาหนาที่วา ไดทราบวาพระราชญาณรังสี (พระอาจารยจันทร คเวสโก) ไดไปดําเนินการพัฒนา
พ้ืนที่บริเวณตําบลหนองปรือ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน
เปนอยางดี จึงใหเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปนมัสการ พระอาจารยจันทร คเวสโก เพ่ือชวยประสานและ
สนับสนุนการดําเนินงานในโครงการดังกลาวนี้ ซึ่งตอมาไดพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการจัดหา
ที่ดินจํานวนหนึ่ง เพ่ือนํามาวางแผนและจัดทําโครงการ เพ่ือพัฒนาและชวยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่
ดังกลาว และพระราชทานชื่อวา “โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” อีกทั้งไดพระราชทาน
ทรัพยสวนพระองค และเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาเขารวมสนับสนุนโครงการ โดยมี พระอาจารยญาณรังสี 
(พระอาจารยจันทร คเวสโก) วัดปาชัยรังสี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระราชมงคลญาณ วัด
ปากนํ้า พระภาวนาวิสุทธาจารย วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เปนผูรวมสนับสนุนและประสาน
การดําเนินงานตางๆ อันเปนแนวทางพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ที่ใหฝายตางๆประสานการทํางาน
รวมกันทั้งภาคราชการ ราษฎรและศาสนา 
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3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือดําเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ใหกลับคืนสูสภาพเดิมที่มีความ

อุดมสมบูรณโดยการแบงแยกพื้นที่ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งในดานการอนุรักษ การฟนฟูสภาพปา 
เปนแหลงตนน้ําลําธาร การจัดสรรที่อยูอาศัย ที่ทํากินและพื้นที่สวนกลางในการกอสรางสาธารณูปโภคที่
จําเปนตางๆ 

2. เพ่ือดําเนินการจัดระเบียบชุมชน ใหราษฎรไดเขาอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ที่ไดดําเนินการ
จัดสรรไวแลวอยางเหมาะสมและถูกตอง 

3. เพ่ือดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหราษฎรไดอาศัยทํากินในลักษณะพึ่งตนเองควบกับ
การบริหารทรัพยากรไดอยางยั่งยืน 

4. เพ่ือดําเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถี
ชีวิตไทย ดวยความรวมมือรวมใจของทุกๆฝาย 
4. ที่ตั้งโครงการ 

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี ไปตามเสนทางสายกาญจนบุรี-หนองปรือ-ดานชาง (ทางหลวงหมายเลข 3086) 
ประมาณ 71 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3480 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร โดย
โครงการฯ ตั้งอยูบนแผนที่ประเทศไทยลําดับชุด L7018 ระวาง 4838 I 
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สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                    หวยองคต  5 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2533 

6. ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่สถานีพัฒนาที่ ดินกาญจนบุรี ดําเนินการในโครงการหวยองคตอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ในปงบประมาณ 2553 
 
 1)  สาธิตการใชปุยพืชสด  สงเสริมใหเกษตรกรในโครงการฯ ปรับปรุงบํารุงดินดวยการปลูกพืช
ปุยสด เชน ถั่วพรา อัตรา 8 กิโลกรัมตอไร ปอเทือง 5 กิโลกรัมตอไร เมื่อพืชปุยสดเจริญเติบโตจนออก
ดอกเต็มที่จึงทําการไถกลบเปนปุยพืชสดบํารุงดิน โดยดําเนินการในพื้นที่ ต.สมเด็จเจริญ ดําเนินการใน
พ้ืนที่จํานวน 25 ไร 
 

 
 

 



 

สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                    หวยองคต  6 
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 2)  สาธิตการทําการใชปุยอินทรียน้ํา  สงเสริมใหเกษตรกรในโครงการฯ ที่มีความสนใจ ไดรูจัก
วิธีการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียน้ําที่ผลิตจากเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.2 เพ่ือลดการใชปุยเคมีทาง
การเกษตร  โดยมีการอบรมเรื่อง วิธีการทําปุยอินทรียน้ํา การใชปุยอินทรียน้ํา พรอมทั้งสาธิตวิธีการทํา
ใหแกเกษตรกรที่สนใจ โดยทําการสาธิต 2 แหง  คือ  หมู 3 และโรงเรียนประชามงคล ซึ่งอยูใน ต.สมเด็จ
เจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ดําเนินการในพื้นที่จํานวน  25  ไร 

หมู 3 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   
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โรงเรียนประชามงคล ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   
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 3)  สาธิตการทําการใชปุยหมัก  สงเสริมใหเกษตรกรในโครงการฯ ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก
โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.1 โดยมีการอบรมสาธิตการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก  ในพื้นที่ศูนยเรียนรู
การพัฒนาที่ดิน หมู 4 ต.สมเด็จเจริญ ดําเนินการในพื้นที่จํานวน  5 ตัน  ในพื้นที่  10  ไร 
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 4)  ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียคุณภาพสูง  สงเสริมใหเกษตรกรในโครงการฯ ไดรูจัก
วิธีการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียคุณภาพสูง จํานวน 5 ตัน โดยมีการอบรมเรื่อง วิธีการทําการใช
ปุยอินทรียคุณภาพสูง พรอมทั้งสาธิตวิธีการทําใหแกเกษตรกร โดยทําการสาธิต 2 แหง ไดแก ที่ทําการ
ผูใหญบานหมู 7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน หมู 4
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  ดําเนินการในพื้นที่จํานวน  25   ไร 

สาธิตการทําปุยอินทรียคุณภาพสูง  ณ บานผูใหญหมู 7 นายธนพล  เปรมปรีด์ิ  
ต.สมเด็จเจริญ   อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
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สาธิตการทําปุยอินทรียคุณภาพสูง  ณ  ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน 

หมู 4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
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 5)  ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ตอยอด) : เก็บตัวอยางดินเพื่อ
วิเคราะห  สงเสริมใหเกษตรกรในโครงการฯ ทําการเก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะหธาตุอาหารพืช และ
ใหคําแนะนําการจัดการดิน เพ่ือใหเหมาะสมกับแตละชนิดพืชปลูก โดยมีการสาธิตการเก็บตัวอยางดินใน
ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินและดําเนินการเก็บตัวอยางดินจํานวนทั้งสิ้น  10  ตัวอยาง   
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 6)  โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ตอยอด) : จัดทําแปลง
รวบรวมพันธุพืชสมุนไพร  ดําเนินการจัดทําแปลงรวมรวบพันธุสมุนไพร  จํานวน  1  แหง  ในพื้นที่ศูนย
เรียนรูการพัฒนาท่ีดิน  โดยจัดทําเปนแปลงรวบรวมพันธุพืชสมุนไพรในทองถิ่น  และสงเสริมใหเกษตรกร
ในพื้นที่เขามาทําการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพร 
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 7)  ปรับปรุงดินกรดโดยการใชโดโลไมท  สงเสริมปรับปรุงดินกรด(โดโลไมท) จํานวน 10 ตัน ให
เกษตรกรในโครงการฯ ไดรูจักวิธีการปรับปรุงดินกรด โดยการใชโดโลไมท ซึ่งเปนหลักการปรับปรุงดินกรด
ของกรมพัฒนาที่ดินรูปแบบหนึ่ง โดยเกษตรกรจะตองทําการเก็บตัวอยางดินเพื่อมาวิเคราะห จึงจะทราบ
วาดินของตนเองเปนกรดหรือไม จากนั้นเจาหนาที่จะเขาไปทําการสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการใช
โดโลไมทเปนรายบุคคล  ดําเนินการในพื้นที่จํานวน  20  ไร 

ปรับปรุงดินกรด (โดโลไมท) 
สถานที่  หมู 3,4 และ 7 ต.สมเด็จเจริญ  อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุร ี

  
 

 8)  จัดทํา Soil Profile (ศูนยเรียนรูการพัฒนาท่ีดิน)  จัดทํา Soil Profile  แสดงชุดหนาตัดดิน 
ในพื้นที่ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน เพ่ือใหเกษตรกรทราบสภาพชุดดินในทองถิ่นของตนเอง  และเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูของชุมชน 

สถานที่  ศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน ม. 4  ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
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สถานที่  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการหวยองคต 
ต.สมเด็จเจริญ  อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุร ี
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 9)  รณรงค/ผลิตการปลูกหญาแฝก  สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน  ในพื้นที่โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน  100,000  กลา 

  

  

  
 10)  โครงการรณรงคงดเผาฟางและตอซังพืช  สงเสริมและรณรงคการงดเผาฟางและตอซังพืช
โดยใชการสับกลบลงดินแทนการเผา  เพ่ือบรรเทาภาวะโลกรอน และเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดย
การจัดทําแปลงสาธิต จํานวน 1 แปลง ในพื้นที่ หมูที่ 3 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 
 11 )  แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานขนาด  1,260  ลบ.ม.  ทําการขุดสระน้ําในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน โดยขุดสระน้ําขนาด  1,260  ลบ.ม.ในพื้นที่ของเกษตรกรที่ยื่นความจํานงขอสระน้ํา
จํานวน  11  บอ  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเก็บกักน้ําไวใชในพื้นที่ของตนเองในชวงที่ขาดแคลนน้ํา 
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7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
 1. เกษตรกรมีความรูในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน 
 2. เกษตรกรไดรับการสงเสริมการจัดตั้งกลุมใหมีความเขมแข็ง เพ่ือวางแผนการปลูกพืช รวมทั้ง
การใชน้ําและดินใหเหมาะสม 
 3. เกษตรไดรับการสงเสริมใหมีการใชสารธรรมชาติทดแทนการใชสารเคมีทางการเกษตร 
 4. เกษตรไดรับความรูดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากศูนยเรียนรู เพ่ือนําไปพัฒนาในแปลงของ
ตนเอง 
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน 
 




