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วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ปลอดภัยและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด :
“เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3 เป้าประสงค์ :
1. เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
2. มีการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
วัสดุเหลือใช้
3. เพิ่มรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยว
7. กลยุทธ์ :
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานสําหรับการเกษตร
2. พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม (พัฒนาระบบการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
3. พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร (ยกระดับตลาดกลางสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล)
4. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนจากการแปรรูปพืช
พลังงานและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร
5. พัฒนาบุคลากรทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรรุ่นใหม่
6. พัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีคณ
ุ ภาพตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
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2. ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินผลความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการ
ผลิตระบบ GAP (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1/ปี)
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่เน้นและให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
“มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
และเกษตรอุตสาหกรรม ที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
“ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
ผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2554
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของกลุม่ จังหวัดด้วย SWOT Analysis สรุปได้ดงั นี้ :

ด้านการเป็นฐานการผลิตและส่งออก สินค้า
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
- พื้นที่มีแหล่งน้ํา ดินอุดมสมบูรณ์เป็นฐาน
ผลิตอาหารของภาค/ประเทศ
- มีอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เชื่อมโยง กับ
ภาคการเกษตรในพื้นที่
- มีการคมนาคมที่สะดวกไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 100 กม. และเป็น
ประตู สู่ชายแดน ภาคตะวันตกและภาคใต้
- มีผลผลิตทางปศุสัตว์ (สุกร-ไก่) และประมง
น้ําจืด กุ้งก้ามกราม ปลาน้ําจืดเป็นอันดับต้นของ
ประเทศ

ด้านการเป็นฐานการผลิตและส่งออก สินค้า
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
- ยังมีปัญหาด้านการวางระบบผังเมืองที่ดี
- ประสบปัญหามลพิษทางกลิ่นและทางน้ํา
จากอุตสาหกรรม / การเกษตร / ชุมชน
- ขาดแคลนแรงงานด้านอุตสาหกรรม/ ภาค
เกษตร
- ขาดการวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- วงจรการผลิตและการส่งจําหน่ายอาหาร ยัง
ไม่ได้มาตรฐานสากล
- ขาดการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
(ทางรอง) ระหว่างจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
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- มีตลาดค้าส่งสินค้าทางเกษตร (พืชผัก ผลไม้)
ที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ที่
หลากหลาย
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ
- เกษตรกรมีประสบการณ์ องค์ความรู้ความ
สามารถ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- แหล่งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติที่โดดเด่น
- มีการคมนาคมที่สะดวกไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 100 กม. และเป็น
ประตู สู่ชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต้
- มีความหลากหลายทางชีวภาพ
- มีอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์เชื่อมต่อ
กับพื้นที่ป่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- เกษตรกรใช้สารเคมีในปริมาณมาก
- ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ทาง
การเกษตร
- การรวมกลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็งขาด การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ตลาดกลางค้าส่งยังขาดระบบควบคุม
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ขาดการจัดการและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
อย่างมีบูรณาการ
- แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการ
ยกระดับมาตรฐานยังมีจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีในกลุม่

ด้านการเป็นฐานการผลิตและส่งออก สินค้า
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

ด้านการเป็นฐานการผลิตและส่งออก สินค้า
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

- มีโครงการถนนภูมิภาคเชื่อมโยง เป็น
เครือข่าย (Network) จากภาคเหนือ กลาง และใต้
- รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารโลก
- มีงานวิจัยของสถาบันต่างๆ ในประเทศ ที่
เหมาะสมกับการทําการเกษตรในกลุ่มจังหวัด ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาว
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จํานวนมาก
- มีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศของรัฐบาล

- ความผันผวนราคาพืชผลทางการเกษตร/
ทางเศรษฐกิจ
- ต่างประเทศมีมาตรการกีดกันทาง การค้า
มากขึ้น
- ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ น้ํามัน
ปุ๋ย มีราคาเพิ่มขึ้น ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- อยู่ใกล้ปริมณฑลและแหล่งมรดกโลก
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําให้นักท่องเที่ยว
ไม่ค่อยมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
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ความหมายของตราสัญลักษณ์ :
ทวารวดี คือ อาณาจักรทางพระพุทธศาสนารุ่นแรกๆ ของประเทศไทยประกอบด้วยเมืองต่างๆ ที่มีผู้คนนับถือพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิต นิยมสร้างเจดีย์ พระธรรมจักร และพระพุทธรูปไว้กราบ
ไหว้บูชา
ยอดเจดีย์ คือ ส่วนหนึ่งของเจดีย์ที่ชาวพุทธนั้นสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้าไว้ เป็นที่
ระลึก
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทวารวดีภาคกลางตอนล่าง 1 จึงนําเอาคําว่าทวารวดีมาประกอบกับ ยอดพระเจดีย์ให้เป็น
ตราสัญลักษณ์ ทั้งนี้เพราะ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ต่างก็เคยเป็นเมืองท่าริมทะเลอ่าวไทย
โบราณมาก่อนที่มีความเจริญทางการค้าและพระพุทธศาสนา ในอาณาจักรทวารวดีนี้ด้วยกัน
การกําหนดสี :
ทวารวดี
ยอดเจดีย์
พระพุทธศาสนา
กลุ่มทวารวดีภาคกลางตอนล่าง 1

ใช้สีทอง
หมายถึงความรุ่งเรือง
ใช้สีน้ําตาลเข้ม หมายถึงอดีตที่เกี่ยวกับ
จะใช้สีดําเพื่อความชัดเจนและมั่นคง
ผศ.นุกูล ชมภูนิช (ผู้ออกแบบ)
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คําว่า ทวารวดี มาจากไหน
ที่เมืองโบราณนครชัยศรี ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2468 นักโบราณคดีชาว
ฝรั่งเศส พบเหรียญโลหะขนาด 1.2 ซ.ม. ที่เจดีย์ร้างบ้านเนินหินซึ่งอยู่ตรงบริเวณสะพานลอยใกล้กับ
วัดพระประโทนเจดีย์ ปัจจุบัน ด้านหนึ่งของเหรียญมีคําจารึกนูนขึ้นมาด้วยการหล่อจากแม่พิมพ์เป็นภาษา
สันสกฤต อักษรปัลลวะของ อินเดียโบราณ อ่านได้ความว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” แปลว่า พระเจ้า ศรีทวารวดี
ผู้มีบุญอันประเสริฐนับเป็น หลักฐานสําคัญที่ระบุได้ว่า พระเจ้าศรีทวารวดีมีตัวตนจริงและคงครองเมืองแห่งนี้ด้วย
ต่อมาอีกระยะหนึ่งก็มีการ พบเหรียญเช่นนี้อีก ที่เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และที่บ้านคู่เมือง จ.สิงห์บุรี ซึ่ง
เมืองโบราณเหล่านั้น มักมีซากเจดีย์ พระธรรมจักร และพระพุทธรูปที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเมือง
โบราณคูบัว จ.ราชบุรี, เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, เมืองศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ฯลฯ ต่างก็มีร่องรอยของการนับ
ถือพระธรรมคําสอน ของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้น ในที่สุด นักโบราณคดีจึงสรุปว่า ทวารวดีเป็น ยุค หรือ
สมัย ที่ผู้คนต่างมีความ ศรัทธา เชื่อถือ และปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งสิ้น
เมื่อ พ.ศ. 2523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาเมืองโบราณในประเทศไทยด้วยการถ่ายภาพ
ทางอากาศ พบว่า เมืองโบราณสมัยทวารวดีนั้นมีอยู่รอบอ่าวไทยโบราณหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ราชบุรี, นครปฐม,
สุพรรณบุรี, นครสวรรค์, ลพบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, และชลบุรี ทั้งนี้เพราะเมืองสองพันปีที่ผ่าน
มา น้ําทะเล ในอ่าวไทยมีไปถึงจังหวัดดังกล่าว มีเรือสินค้าจากจีน อินเดีย อาหรับ โรมัน แล่นเข้ามาค้าขายกัน
ในขณะเดียวกัน พุทธศาสนาก็ถูกนํามาเผยแผ่ยังกลุ่มชนริมทะเลเหล่านั้นด้วย ดังนั้น อ่าวไทยจึงเปรียบเหมือนช่อง
ทางเข้าออก สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ เมืองริมทะเลจึงเป็นเมืองท่าค้าขายอย่างคึกคักในสมัยนั้น นักโบราณคดีมักกล่าว
กันว่า ศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีน่าจะอยู่ที่นครปฐม เพราะ เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่นครปฐมนั้นมีขนาด
ใหญ่ ที่สุดถึง 7 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,800 ไร่ ในขณะที่คูบัว อู่ทอง มีขนาด 1-2 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น
นอกจากนั้นนครปฐมยังมีพระธรรมจักรหินถึง 30 วง พระพุทธรูปหินสมัยทวารวดี และ สถูปเจดีย์
ขนาดใหญ่และสวยงามล้วนฝีมือชั้นครูทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามอาณาจักรทวารวดี ก็เสื่อมสลายลงตามกาลเวลา
ใน พ.ศ. 1600 กลายเป็น เมืองร้างไปทั้งสิ้น โดยมีอารยธรรมสมัยใหม่เข้ามาแทนในรูปของการปกครองเป็น
จังหวัดต่างๆ
ฉะนั้น คําว่าทวารวดี จึงมาจาก ทวาร + วดี ทวาร หมายถึง ช่องทางเข้าออก วดี หมายถึง
เมืองทวารวดี จึงหมายถึง เมืองท่าค้าขายนั่นเอง
การรวมกลุ่มทวารวดีขึ้นมาสี่จังหวัดจึงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทย
ในอดีต อย่างยิ่ง เพื่อจะอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม แบบไทยยุคใหม่ขึ้นนั้น
จึงควรหยิบยก ภูมิหลังของเมืองพระ - เมืองพุทธ ขึ้นมาเป็นหลักในการดําเนินงานด้วย
หากมีการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ทวารวดีขึ้นมา ทั้งสี่จังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่
ปรับพฤติกรรมของคนปัจจุบันให้เหมาะสมกับ เมืองพระ - เมืองพุทธ จนชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยแล้ว ก็จะสมกับ
คําว่า ทวารวดี อย่างแท้จริง
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2554
กิจกรรมที่ 1 ผลิตเนื้อและไข่ปลอดภัยสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
กิจกรรมที่ 1.1 จัดประชุมชี้แจง
จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมชี้แจงพร้อมอบรมให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง พร้อมอบรมให้กับผู้ประกอบการ
โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ ภายในจังหวัด จํานวน 127 ราย เกี่ยวกับการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกวิธี
ตลอดจนการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ให้คงสภาพ เพื่อเหมาะสําหรับบริโภค โดยจัดให้มีการอบรม ดังนี้
• วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอท่าม่วง
• วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนชะเอม อําเภอท่ามะกา
• วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอพนมทวน
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จังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงพร้อมอบรมให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 80 ราย
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมประชุม 52 ราย
1.จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จาํ หน่ายเนื้อสัตว์ วันพฤหัสบดี
ที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
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จัง หวั ด ราชบุรี จั ด ประชุ ม อบรมชี้ แ จงให้ ผู้ป ระกอบการโรงฆ่ า สั ตว์ สถานที่ จํ า หน่ า ยเนื้ อสั ต ว์ และเจ้ า หน้ า ที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 กันยายน 2554 จํานวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุรี

-9-

กิจกรรมที่ 1.2 สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ภาชนะให้ผู้ประกอบการฯ
จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 122 ราย เรียบร้อยแล้ว

จัดเตรียมพัสดุเพื่อมอบให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย
(ด้านปศุสัตว์) ได้สนับสนุนถุงพลาสติก และกล่องพลาสติก
จังหวัดนครปฐม

ดําเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 80 ราย
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จังหวัดสุพรรณบุรี
สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ไ ด้ ดํ า เนิ น การส่ ง มอบ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ภ าชนะและแผ่ น ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๔

จัดการอบรมในการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ภาชนะให้ผู้ประกอบการฯ

การส่งมอบบรรจุภัณฑ์ภาชนะให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
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จังหวัดราชบุรี

ดําเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 33 ราย เรียบร้อยแล้ว

- 12 -

กิจกรรมที่ 1.3 การสุ่มตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจ
จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างในเนื้อสัตว์
จํานวน 347 ตัวอย่าง

จังหวัดนครปฐม

(อยู่ระหว่างการตรวจส่งตรวจตัวอย่างตามกําหนด)

จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างในเนื้อสัตว์
จํานวน 90 ตัวอย่าง
จังหวัดราชบุรี ดําเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อสุ่มตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในเนื้อสัตว์ จํานวน 1,880 ตัวอย่าง

รูปภาพ : การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์
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กิจกรรมที่ 1.4 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แล้วภายในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 60 ป้าย

จังหวัดนครปฐม ติดตั้งแล้ว 5 ป้าย สถานที่ติดตั้ง Big C นครปฐม 2 ป้าย , Big C ราชบุรี 1 ป้าย ,
โลตัสบ้านโป่ง 1 ป้าย , โลตัสกาญจนบุรี 1 ป้าย

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดําเนินการแจกป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อ
สินค้าอย่างปลอดภัย
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จังหวัดราชบุรี ได้ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อสินค้า
อย่างปลอดภัย จํานวน 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 หน้าสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดราชบุรี

จุดที่ 2 ลานจอดรถตลาดศรีเมือง

จุดที่ 3 หน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี

จุดที่ 4 ริมคลองชลประทานหน้าตลาด
เทศบาลบ้านสิงห์ (คลองหมาเน่า)

จุดที่ 5 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
(เกาะกลางบริเวณด้านหน้าฝ่ายส่งเสริม)
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กิจกรรมที่ 1.5 ทําสปอตโฆษณา พร้อมเปิดผ่านเคเบิล้ หรือวิทยุชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทําสปอตโฆษณา เนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัย เขียงสะอาด การดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
การจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์)
ภาพสปอตโฆษณา
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จังหวัดนครปฐม

ได้จัดทําสปอตโฆษณา เนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัย เขียงสะอาด

จังหวัดสุพรรณบุรี - เคเบิ้ล นางสาวประภาพร อินทชาติ 157/8 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ผู้รับจ้างออกอากาศทาง ช่อง GCTV เวลา 09.30น./13.40น./21.30น./23.40น.
วันละ 4 ช่วงเวลา
- วิทยุ นายบวรพงศ์ สุขาทิพยพันธุ์ 15/3 ถ.นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี ผู้รับจ้าง ออกอากาศทางคลื่นFm จํานวน3 คลื่น ได้แก่ Fm99.25,
Fm 93.25, Fm 98.50, เริ่ม 08.00 น.-18.00 น. วันละ 10 ครั้ง
ได้จัดทําสปอตโฆษณา เนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัย เขียงสะอาด
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จังหวัดราชบุรี ได้จัดทําสปอตโฆษณาและตัววิ่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยออกอากาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางเคเบิ้ลทีวีช่อง RCTV และ KTV ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554 (รวมจํานวน 60 วัน) โดยสปอต
โฆษณาทําการออกอากาศวันละ 9 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 540 ครั้ง ดังนี้ เวลา 07.00 น./07.45 น./11.00 น./
11.30 น./12.15 น./14.00 น./20.00 น./20.45 น./00.55 น. และตัววิ่งประชาสัมพันธ์ทําการออกอากาศ วันละ
3 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 180 ครั้ง ดังนี้ เวลา 09.00 น./13.00 น./18.00 น.
ภาพสปอตโฆษณา
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเลีย้ งโคเนื้อ-โคนม กลุ่มจังหวัด
กิจกรรมที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคพันธุ์ดี ด้วยวิธีผสมเทียม
จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการดําเนินงานการผสมเทียมตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2554
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อําเภอ

จํานวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ

เมือง
ท่าม่วง
ท่ามะกา
เลาขวัญ
ห้วยกระเจา
บ่อพลอย
ไทรโยค
ด่านมะขามเตี้ย
พนมทวน
รวมยอดทั้งหมด

100
150
100
50
450
50
100
100
100

จํานวนโคเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด

โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม จํานวน
(ตัว)

29,019
23,093
13,152
1,662
15,112
2,278
4,046
6,768
670
95,800

103
408
491
104
135
12
15
78
24
1,370
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จังหวัดนครปฐม (อยู่ระหว่างดําเนินการ) ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2554
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

อําเภอ

จํานวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ

เมือง
กําแพงแสน
บางเลน
ดอนตูน
นครชัยศรี
สามพราน
พุทธมณฑล
รวมยอดทั้งหมด

130
130
40
4
40
5
0

จํานวนโคเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด

โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม
จํานวน (ตัว)

242
130
558
150
38
177
10
1,305

196
346
395
145
50
180
12
1,324

จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2554
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อําเภอ

จํานวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ

เมือง
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ
รวมยอดทั้งหมด

40
40
80
40
40
80
80
80
80
20

จํานวนโคเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด

โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม จํานวน
(ตัว)

310
524
1,047
637
287
1,777
2,439
486
800
124
8,431

141
126
80
183
208
248
133
103
36
111
1,369
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จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2554
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อําเภอ

จํานวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ

เมืองราชบุรี
บ้านโป่ง
โพธาราม
บางแพ
ดําเนินสะดวก
จอมบึง
สวนผึ้ง
ปากท่อ
บ้านคา
รวมยอดทั้งหมด

100
83
70
25
50
41
30
38
21

จํานวนโคเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด

โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม จํานวน
(ตัว)

925
720
705
529
430
375
345
690
420
5,139

136
113
75
163
58
34
46
34
32
191
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กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาเนื้ออนามัย/ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการตรวจโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 97 โรง โดยใช้ชุดทดสอบการป่น
เปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย พร้อมแนะนําการปฏิบัติงานภายในโรงฆ่าสัตว์ ให้ผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
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จังหวัดนครปฐม สนับสนุนตาข่ายลวด จํานวน 130 ม้วนให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 46 ราย
เพื่อใช้ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ)

จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการตรวจโรงฆ่าสัตว์ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 แห่ง โดยใช้ชุดทดสอบการป่น
เปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย พร้อมแนะนําการปฏิบัติงานภายในโรงฆ่าสัตว์ ให้ผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
จังหวัดราชบุรี ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงฆ่าสัตว์ เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์เอกชนในพื้นที่ได้มีการพัฒนา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อกําหนดของกฎหมาย
จึงใช้งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ในการตรวจเนื้ อ สั ต ว์ การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของโรงฆ่ า สั ต ว์ สถานที่ จํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์
ให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์จะพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และทําการสุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจอย่างง่าย
ทางห้องปฏิบัติการ ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เพื่อนําไปพัฒนาระบบการผลิตเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
นําผู้ประกอบการที่สนใจจะปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เข้าเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์ในพืน้ ที่จังหวัดราชบุรีที่ถกู สุขลักษณะ
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กิจกรรมที่ 2.3 พัฒนาเกษตรกร พัฒนาเครือข่าย พัฒนาการตลาด ศูนย์สาธิต (ฝึกอบรม)
จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการไปแล้ว 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพนมทวน,อําเภอด่านมะขามเตี้ย,อําเภอเลาขวัญ,
อํ า เภอบ่ อ พลอย,อํ า เภอห้ ว ยกระเจา,อํ า เภอท่ า ม่ ว ง,อํ า เภอท่ า มะกา,อํ า เภอไทรโยค,อํ า เภอเมื อ งกาญจนบุ รี
จํานวน 1,200 ราย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 54 – 22 มีนาคม 54
รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
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ไปศึกษาดูงาน จํานวน 2 แห่ง
1. สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์โพนยางคํา จํากัด วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 จํานวน 100 ราย
สถานที่ศึกษาดูงาน กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ ๑ ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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สถานที่ศึกษาดูงาน สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์โพนยางคํา จํากัด

สถานที่ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูภาพอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2. สหกรณ์ โคเนื้ อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554
จํานวน 100 ราย
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จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์ ดําเนินการไปแล้ว 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพนมทวน,
อํ า เภอด่ า นมะขามเตี้ ย ,อํ า เภอเลาขวั ญ ,อํ า เภอบ่ อ พลอย,อํ า เภอห้ ว ยกระเจา,อํ า เภอท่ า ม่ ว ง,อํ า เภอท่ า มะกา,
อําเภอไทรโยค,อําเภอเมืองกาญจนบุรี จํานวน 1,200 ราย ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 54 – 26 พฤษภาคม 54
สาธิตขั้นตอนการปลูกพืชอาหารสัตว์

- 27 -

จั ง หวั ด นครปฐม ดํ า เนิ น การจั ด อบรมเกษตรกรทั้ ง หมด 7 อํ า เภอ และมอบเสื้ อ ชนิ ด คอปก แขนสั้ น
มีตราเครื่องหมายและชื่อโครงการฯ , กระเป๋าผ้าขนาด ๓๔x๓๕ ซม. ขยายข้าง สกรีนชื่อโครงการฯ พร้อมสมุดและ
ปากกา และมอบวัสดุการเกษตรคือ ยาถ่ายพยาธิแบบกรอกขนาด ๓๐ มล. คนละ ๔ ขวด, แร่ธาตุก้อน (๒กก./ก้อน)
คนละ ๔ ก้อน และค่าเดือนทาง ให้แก่ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เกษตรกรอําเภอเมืองนครปฐม จํานวน ๑๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ. องค์การบริหารส่วนตําบลสระกะเทียม จังหวัดนครปฐม

รุ่นที่ ๒ เกษตรกรอําเภอกําแพงแสน จํานวน ๑๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ. ที่ทําการกลุ่มเกษตรกรรวมพลัง ม.๑๘ ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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รุ่นที่ ๓ เกษตรกรอําเภอบางเลน จํานวน ๔๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ. ห้องประชุม สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รุ่นที่ ๔ เกษตรกรอําเภอดอนตูม จํานวน ๔๕ ราย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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รุ่นที่ ๕ เกษตรกรอําเภอนครชัยศรี จํานวน ๔๐ ราย , อําเภอสามพราน จํานวน ๕ รายและอําเภอพุทธมณฑล
จํานวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ. ศาลาเอนกประสงค์ วัดใหม่สุประดิษฐาราม
ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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จังหวัดสุพรรณบุรี 1. จัดการฝึกอบรมเกษตรกร
- ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 จํานวน 400 คน
2. จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2554 จํานวน 140 คน
- สหกรณ์โคนมศรีเทพ จํากัด จังหวัดเพชรบูรณ์

- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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- สัมมนา ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วรีสอร์ท อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดสุพรรณบุรี
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๐ อําเภอ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
-จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐๐ คน ศึกษาดูงาน
ระบบการผลิตและการจัดการพืชอาหารสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้นักปราชน์ชาวบ้าน ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดระบบการผลิตแลการจัดการพืชอาหารสัตว์ ณ โรงแรมผึ้งหวาน
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
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จังหวัดราชบุรี ผลการดําเนินงาน ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จํานวน 9 อําเภอ รวม 400 ราย ระหว่าง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ดังนี้
1. อําเภอสวนผึ้ง อบรมวันที่ 19-20 พฤษภาคม 54 จํานวน 30 คน และวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

2. อําเภอบ้านคา อบรมวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 จํานวน 20 คน และวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

3. อําเภอจอมบึง อบรมวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 จํานวน 40 คน และวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

4. อําเภอปากท่อ อบรมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 จํานวน 30 คน และวันที่ 3 มิถุนายน 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
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5. อําเภอเมือง อบรมวันที่ 1- 2 มิถุนายน 2554 จํานวน 75 คน และวันที่ 3 มิถุนายน 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

6.อําเภอบ้านโป่ง อบรมวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 จํานวน 70 คน และวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

7.อําเภอโพธาราม อบรมวันที่ 8-9 มิถุนายน 2554 จํานวน 70 คน และวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

8. อําเภอดําเนินสะดวก อบรมวันที่ 13-14 มิถุนายน 2554 จํานวน 40 คน และวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
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9. อําเภอบางแพ อบรมวันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 จํานวน 25 คน และวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

เว็ บ ไซด์ โครงการพั ฒ นาระบบการผลิ ต และการจั ด การสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย (ด้ า นปศุ สั ต ว์ ) ได้ แ ก่
จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดราชบุรี

วิธีเขาสูเว็บไซต

กอนเขาเว็บไซตรวมถวายพระพร

หนาหลักของเว็บไซตโครงการพัฒนาระบบการผลิต
และการจัดการสินคาเกษตรปลอดภัย(ดานปศุสัตว)

หนาหลักของเว็บไซตโครงการพัฒนาระบบการผลิต
และการจัดการสินคาเกษตรปลอดภัย(ดานปศุสัตว)

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 จังหวัดกาญจนบุรี
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กิจกรรมที่ 1.1 จัดประชุมชี้แจงผูฝกอบรม ผูประกอบการ

กิจกรรมที่ 1.4 จางเหมาจัดทําพรอมเชาหรือจัดทํา
พรอมติดตั้ง ปายประชาสัมพันธ

กิจกรรมที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคพันธุดี
(ผสมเทียมโคเนื้อ - โคนม)

กิจกรรมที่ 2.3 พัฒนาเกษตรกร พัฒนาเครือขาย
พัฒนาการตลาดศูนยสาธิต (ฝกอบรม)
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กิจกรรมที่ 2.4 สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว
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กิจกรรมที่ ๒.๔ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี มอบให้กับอําเภอที่อบรม จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพนมทวน,อําเภอด่านมะขามเตี้ย,
อํ า เภอเลาขวั ญ ,อํ า เภอบ่ อ พลอย,อํ า เภอห้ ว ยกระเจา,อํ า เภอท่ า ม่ ว ง,อํ า เภอท่ า มะกา,อํ า เภอไทรโยค,
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จํานวน 1,200 ราย
-

ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0 -0
เมล็ดหญ้ารูซี่
เมล็ดถั่วฮามาต้า
เมล็ดถั่วท่าพระสไตโล
ปุ๋ยน้ําชีวภาพ
สมุนไพรน้ํา

1. อําเภอพนมทวน แปลงหญ้าของนายเสนาะ จันทร์แย้ม 86/1 ม.14 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
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อําเภอด่านมะขามเตี้ย แปลงของนายสง่า ดงขันตะ 98/2 ม.2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

2. อําเภอเลาขวัญ แปลงหญ้าของนายพา กอระพันธุ์ 52 ม.8 ตําบลหนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

3. อําเภอบ่อพลอย แปลงหญ้าของนายปัญญา เนตรสว่าง 308 ม.6 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
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4. อําเภอห้วยกระเจา แปลงหญ้าของนายสุวัน วังนาค 19 ม.7 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

5. อําเภอท่าม่วง แปลงหญ้าของนางวราทิพย์ นาคพรพิพัฒน์ 42/1 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

6. อําเภอท่ามะกา แปลงหญ้าของนางลาวัลย์ เชาว์ไว 23/22 ม.9 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

7. อําเภอไทรโยค แปลงหญ้าของนางบุญช่วย ชาวนา 28 ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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8. อําเภอเมืองกาญจนบุรี แปลงหญ้าของนายนิคาร คล้ายแค บ้านเลขที่ 58/1 ม.1 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างการส่งมอบ
- เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 1 กก./ ราย
- เมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโลหรือเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า 1 กก./ราย
- ปุ๋ยเชิงผสมสูตร 15-15-15 (50 กิโลกรัม) 1 กระสอบ/ราย
- ตาข่ายไนล่อน 1 ม้วน/ราย

จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๐ อําเภอ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
จั ง หวั ด ราชบุ รี ดํ า เนิ น การแล้ ว จํ า นวน 9 อํ า เภอ โดยสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต เป็ น เมล็ ด พั น ธุ์ ห ญ้ า รู ซี่
จํานวน 3,000 กิโลกรัม, เมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า จํานวน 500 กิโลกรัมและปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 จํานวน 400 กระสอบ ๆ ละ
50 กิโลกรัม โดยมีรายละเอียดดังนี้
อําเภอ
เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ เมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)
1.เมืองราชบุรี
520 กิโลกรัม
80 กิโลกรัม
75 กระสอบ
2.จอมบึง
280 กิโลกรัม
50 กิโลกรัม
40 กระสอบ
3.โพธาราม
500 กิโลกรัม
50 กิโลกรัม
70 กระสอบ
4.บ้านโป่ง
500 กิโลกรัม
50 กิโลกรัม
70 กระสอบ
5.บ้านคา
160 กิโลกรัม
50 กิโลกรัม
20 กระสอบ
6.สวนผึ้ง
220 กิโลกรัม
80 กิโลกรัม
30 กระสอบ
7.บางแพ
150 กิโลกรัม
20 กิโลกรัม
25 กระสอบ
8.ดําเนินสะดวก 240 กิโลกรัม
30 กิโลกรัม
40 กระสอบ
9.ปากท่อ
430 กิโลกรัม
90 กิโลกรัม
30 กระสอบ
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