
โครงการฟาร์มตวัอย่างบ้านดอนม่วงพฒันา 

ตามพระราชดาํริ ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หมูท่ี ๑๑ ตาํบลโพนทราย  อาํเภอเมอืง  จงัหวัดมกุดาหาร



โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนา  

ตามพระราชดาํริ ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประวัติความเป็นมา

เนืองในวโรกาสทีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเยยีมพสกนิกร  ณ  บา้นดอนม่วงพฒันา  

หมู่ที 11 ตาํบลโพนทราย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร  เมือวนัที

13 ธนัวาคม  2548  ไดพ้ระราชทานทรัพยส่์วนพระองค ์ ในการจดัทาํ

ฟาร์มตวัอยา่งในพืนที 81ไร่ 2  งาน  44 ตารางวา ขึนทีบา้นดอนม่วง

พฒันา  โดยให้ชือวา่“ฟาร์มตวัอยา่งบา้นดอนม่วงพฒันาตามพระราชดาํริ  

ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ  จงัหวดัมุกดาหาร”  

และให้ใชพ้ืนทีของโครงการพฒันาป่าดงหมู  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่าและพนัธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จาํนวน  

100  ไร่  ในการจดัทาํพืนทีสวนป่าอาหารชุมชนดว้ย

โครงการฟาร์มตวัอยา่งบา้นดอนม่วงพฒันา  ไดเ้ริมดาํเนินการเมือ

วนัที  4 มกราคม 2549  โดยมีนกัเกษตรในพระองค ์ จาก สาํนกั

พระราชวงั  เป็นผูป้ระสานงาน และดูแลการปฏิบติังานในพืนที   
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วัตถุประสงค์

1.  เพือสร้างงานให้กบัราษฎรทียากจนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทีประสงคมี์
ความรู้ทางการเกษตร  สามารถนาํไปประกอบอาชีพได้

2.  เพือแสดงถึงการนาํเทคโนโลยทีางการเกษตรทีเหมาะสม  มาผลิตเพือเป็นแหล่ง
อาหารทีปลอดสารพิษ

3.  เพือแสดงถึงขนัตอนและวธีิการในการนาํเทคโนโลยทีีทนัสมยัมาปรับใชใ้ห้
เหมาะสม และเกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบติัได้

4.  เพือเป็นแหล่งผลิตพืชพลงังานทดแทนและแหล่งสาธิต  เทคโนโลยกีารผลิตที
เหมาะสมแก่ผูเ้ยยีมชมและผูส้นใจทวัไป
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ทีตังโครงการ

หมู่ที  11  บา้นดอนม่วงพฒันา  ตาํบลโพนทราย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร

ฟาร์มตวัอยา่งบา้นดอนม่วงพฒันา
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     แปลง 1           

  ฝรังไร้เมล็ด

ฝรังแป้นสีทอง

     แปลง 2

ฝรังแป้นสีทอง

     แปลง 3

     ชมพู่

     แปลง 4

     ขนุน

        แปลง 5

   มะม่วงนาํดอกไม้

        แปลง 6

   มะม่วงเขียวเสวย

        แปลง 7

      มะม่วงแกว้

สวนป่าอาหารชุมชน

N

Ew

S

    สัญลกัษณ์

1      สาํนกังาน

2      โรงคดัขนาด

3      โรงฝึกอบรม

4      พลบัพลาทีประทบั

5      โรงเกบ็วสัดุ-อุปกรณ์

6 หอ้งพกัเจา้หนา้ที

7      โรงเพาะชาํ

8, 9   โรงเห็ด

10 โรงเรือนเลียงเป็ดเทศ

11     คอกหมูป่า

12     บา้นพกัขา้ราชการ

13,14  โรงเรือนเลียงไก่สามสาย

15     ระบบประปาบาดาล

แผนผงั ภายในฟาร์ม

บ่อ5
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แผนที  เส้นทางคมนาคมเข้าโครงการ
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สมาชิกในโครงการ

ปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิกทงัหมด  18  คน

ชาย   6   คน 

หญิง 12  คน

***หมายเหตุ ขอ้มลูเมือ  มกราคม  2557

หมู่บ้านทีเข้าร่วมโครงการ

    - เป็นหมู่บา้นในเขตตาํบลโพนทราย 
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กจิกรรมทีดาํเนินการในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพฒันา 

1. กิจกรรมโครงสร้างพนืฐาน

-  สาํนกังาน  กปร. เป็นผูส้นบัสนุนการดาํเนินงาน  เช่น  ก่อสร้างบา้นพกั, 

โรงฝึกอบรม, โรงเก็บวสัดุอปุกรณ์, โรงคดัขนาด  

-  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพนทราย เป็นผูส้นบัสนุนการดาํเนินงาน    ก่อสร้างป้าย

โครงการ  และห้องสุขา 

บา้นพกัขา้ราชการ โรงเก็บวสัดุ

โรงฝึกอบรม โรงคดัขนาด

ป้ายโครงการ ห้องสุขา
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-  กรมทรัพยากรนาํบาดาล  เป็นผูส้นบัสนุนดาํเนินงาน  ก่อสร้างระบบประปา

บาดาลภายในฟาร์มฯ

-  กรมชลประทาน  เป็นผูส้นบัสนุนดาํเนินงาน  ก่อสร้างอ่างเก็บนาํขนาดเลก็    

เพือใชเ้ป็นแหล่งนาํทาํการเกษตร
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2. กิจกรรมปรับปรุงบํารุงดิน

-  โดยมี สถานีพฒันาทีดิน จงัหวดัมุกดาหาร เป็นผูส้นบัสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การผลิตปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ยนาํสกดัชีวภาพ, สารป้องกนัแมลง

ศตัรูพืช  
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    3. กิจกรรมผกัปลอดสารพษิ

- ผกัเครืองปรุง    ดาํเนินการโดยปลูกเป็นพืชแซมระหว่างแถวไมผ้ลชนิดต่าง ๆ

   อาทิเช่น  ตน้หอม, ชีหอม,  พริก,  โหรพา,  แมงลกั,  ฯลฯ 

- ผกัประกอบการปรุง   คะนา้, บลอ็กโคลี, กวางตุง้ดอก, สลดั, ผกัแป้น ฯลฯ 
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     4. กิจกรรมปศุสัตว์ 

- เลียงหมูป่าแบบธรรมชาติ  โดยลอ้มรัวกนัพืนที 1 ไร่  มีหมูป่าจาํนวน  24  ตวั

- เลียงเป็ดเทศ  โดยสร้างโรงเรือนขนาด 7 x 12 ม.  จาํนวน  1  หลงั

- เลียงววั    จาํนวน  8 ตวั เพือนาํมูลมาใช้
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    5. กิจกรรมประมง

- ดาํเนินการขดุบ่อเพือเลียงปลาจาํนวน  5  บ่อ  โดยแบ่งออกเป็นบ่อขนาด  1  ไร่

จาํนวน  3  บ่อ  บ่อขนาด  1ไร่ครึง  จาํนวน  2  บ่อ  ปลาทีปล่อยมี  ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลา

นวลจนัทร์, ปลาดุก และปลากาดาํ
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    6. กิจกรรมเพาะเห็ด

- ดาํเนินการสร้างโรงเรือน  จาํนวน  3  หลงั  เพือใชเ้ปิดดอกเห็ดในโรงเรือน  โดย

ผลิตกอ้นเชือเห็ดเอง มีเห็ด 2 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว   
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    7. กิจกรรมพชืไร่

- ดาํเนินการปลูกมนัสาํปะหลงั ใชพื้นที  30 ไร่ ระหว่างแปลงไมผ้ลแปลงที  5, 6, 7 

เพือเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว์
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    8. กิจกรรมไม้ผล

        ปลูกในพืนที  60 ไร่ เนน้การปลูกพืชต่างระดบักนั  โดยปลูกพืชทีช่วยป้องกนักาํจดั

แมลงศตัรูพืชมาร่วมปลูกและงานพืชผกัปลูกแทรกระหวา่งแถว 

-  ไมผ้ลหลกั  เช่น  มะม่วง, ส้มโอ, ชมพู่  ฯลฯ

-  ไมผ้ลร่วม  เช่น   เพกา, มะละกอ,  ทบัทิม  ฯลฯ

-  พืชพีเลียง  เช่น  กลว้ย,  แค,  มะรุม 

ชมพู่ทบัทิมจนัทร์

มะม่วงแกว้, ฝ้าลนั, เขียวเสวย

กลว้ยนาํวา้ ส้มโอขาวทองดี
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      9. กิจกรรมนาข้าว

- ปักดาํขา้ว  กข. 6 ในพืนที 4 ไร่ เมือเก็บเกียวผลผลิตแลว้ขา้วทีไดจ้ะนาํไปสีเป็น 

      ขา้วสารขายให้คนงานฟาร์มฯ และใชใ้นฟาร์ม เช่น รับทาํอาหารให้คณะทีมาศึกษาดูงาน 

      เป็นการแปรรูปเพิมรายไดใ้ห้ฟาร์มอีกทางหนึง
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      10. กิจกรรมสวนป่าอาหารชุมชน

- ดาํเนินการปลูกไมป่้าและพืชสมุนไพรแทรกพืนทีป่าเดิม  ในพืนที  100 ไร่   โดย

สถานีวิจยัผลิตผลจากป่าสกลนคร  สนบัสนุนเจา้หนา้ทีและบุคลากรทีมา ควบคุมดูแล รวมไปถึง

พนัธ์ุไมต้่าง ๆ ทีเอามาปลูก  เช่น พะยงู, แดง, หมากเหมา้, หวาย, เพกา, ชะอม, ฯลฯ

กลา้ไมป่้า - สมุนไพร หมากเหมา้
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      11. กิจกรรมการตลาด

- การจดัจาํหน่ายในลกัษณะขายตรง  เนน้ส่วนราชการ  ตามวนัและเวลาทีนดัหมาย  

วนัจนัทร์  จาํหน่ายที  ศาลากลางจงัหวดัมุกดาหาร, วนัองัคาร  จาํหน่ายที  ทีว่าการอาํเภอเมือง, วนัพุธ 

จาํหน่ายที  โรงพยาบาลมุกดาหาร, วนัพฤหสับดี จาํหน่ายที  โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ,  วนัศุกร์  

จาํหน่ายที ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์  และวนัเสาร์-อาทิตย ์จาํหน่ายตามหมู่บา้นในเขต

ตาํบลโพนทราย และตาํบลใกลเ้คียง
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     12. กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

- โดยมีเกษตรกร นกัเรียน นกัศึกษา หน่วยงานและผูที้สนใจ เขา้มาฝึกอบรมและดู   

งานทีฟาร์มตวัอยา่งบา้นดอนม่วงพฒันา เฉลียปีละ  20  คณะ  จาํนวน  2,000 คน
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หน่วยงานร่วมประสานงานและให้การสนับสนุน

1.  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิพระบรมราชินีนาถ

2.  สํานักงานโครงการฟาร์มตวัอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

3.  สํานักงาน กปร.

4.  สํานักงานจงัหวดัมุกดาหาร

5.  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร

6.  สถานีวจิยัและพฒันาการเกษตรมุกดาหาร

7.  ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรตฯิ มุกดาหาร

8.  สถานีพฒันาทีดิน จงัหวดัมุกดาหาร

9.  สํานักงานเกษตร จงัหวดัมุกดาหาร

10. สํานักงานประมง จงัหวดัมุกดาหาร

11. สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัมุกดาหาร

12. เทศบาลตาํบลโพนทราย

13. สํานักงานชลประทาน จงัหวดัมุกดาหาร

14. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมุกดาหาร 

15. สํานักงานเหล่ากาชาด จงัหวดัมุกดาหาร

16. สถานีวจิยัผลิตผลจากป่า จงัหวดัสกลนคร

17. ส่วนราชการทุกภาคส่วน
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