
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพ้ี 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

พระราชดำริ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

แนวพระราชดำริ :  

ท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ ได้ดำเนินการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพ้ี ซึ่งตั้งอยู่บ้านกำพ้ี หมู่ที่ 1 
และหมู่ท่ี 12 ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช 2516 และได้กรุณารับราษฎร
บ้านกำพ้ีเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนั้น 
 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จ พระราชดำเนินมา
เยี่ยมสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม และราษฎรบ้านกำพ้ี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาคัดเลือกราษฎรยากจนจากบ้านกำพ้ี และหมู่บ้านใกล้เคียง 
เพ่ือขอพระราชทานเข้าเฝ้าฯ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับราษฎรเหล่านั้น เข้าเป็นสมาชิกทอผ้า
ไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
 
กระทั่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมเยือนสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพ้ีอีกครั้ง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ที่จะให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้นในพ้ืนที่บ้านกำพ้ี 
และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามรับสนองพระราชเสาวนีย์ โดยการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อ
จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยใช้พื้นที่ป่าโคกแสบง ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
จำนวน 157 ไร่ 2 งาน เป็นพ้ืนที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และเริ่มเข้าดำเนินการเมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 

ที่ตั้งของโครงการ  

บ้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พิกัด  X 946167.12, 

 Y 176839.06 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ป่าโคกแสบง จำนวน 157 ไร่ 2 งาน 

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเป็นแหล่งจ้างแรงงานในชุมชน 

2. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 



3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

4. เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 

 

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง : 

1. สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 

2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ขอนแก่น) 

4. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5  นครราชสีมา 

5. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต (พืชไร่) 

6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 

8. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

9. สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 

10. สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม 

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม 

12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม 

13. สำนักงานทางหลวงชนบท 

14. สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

15. ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัด 

16. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 

17. กองทัพภาคที่ 2 (สปร.ทภ.2) 

 

ลักษณะโครงการ : 

สภาพพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 157 ไร่ 2 งาน จากการสำรวจและจำแนกดินพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน 

สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันประมาณ 1-4 % แบ่งออกได้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชันประมาณ 2-5 % มีเนื้อที่ประมาณ 91.69 ไร่ หรือ 



58.22 % ของพ้ืนที่ 

2. พ้ืนที่ที่เป็นนาดอน (มีคันนา) ความลาดชันประมาณ 1-2 % มีเนื้อที่ประมาณ 18.38 ไร่ หรือ 11.67 % 

ของพ้ืนที่ 

3. พ้ืนที่ที่เป็นดินที่ถูกถม โดยดินที่ขุดมาจากสระเก็บน้ำพบบริเวณด้านตะวันตกใกล้บริเวณโรงเรียนบ้านกำ

พ้ีเหล่ากา และบริเวณรอบสระหนองสะแบง มีเนื้อท่ีประมาณ 25.94 ไร่ หรือ 16.47% ของพ้ืนที่ 

4. แหล่งน้ำมีเนื้อที่ประมาณ 21.49 ไร่ หรือ 13.56 % ของพ้ืนที่ 

 

 

 

ผู้ได้รับประโยชน์ : 

ประชาชนบ้านกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 

1. ทำให้ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000บาท/คน/ปี 

2. ทำให้ราษฎรในโครงการฯ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้บริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 

3. ราษฎรที่ทำงานในโครงการฯ นอกจากมีรายได้แล้ว  ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานออกไป

ประกอบอาชีพส่วนตัว และปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามาทำงานมีรายได้ มีความรู้สามารถนำไปประกอบ

อาชีพต่างๆได้ต่อไป 

4. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ซึ่งมีราษฎรเข้ารับการฝึกอบรมและเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 

บ้านกำพ้ีได้ตลอดเวลา 

  ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ : 
การดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง บูรณการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตามลักษณะของกิจกรรม โดยแบ่งลักษณะการดำเนินงานของ
โครงการฯ ออกเป็น 8 กิจกรรมหลักดังนี้ 
1. กิจกรรมอำนวยการ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2551 
2. กิจกรรมด้านพัฒนาที่ดิน ส่งเสริม สาธิต ผลิต จำหน่าย ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สารป้องกันแมลงศัตรูพืช จากสารเร่ง พด. 1, 2, 6, 7 สนับสนุน
การใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน และช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ รณรงค์งดเผาตอซังพืชโดยการไถกลบตอซังพืช และใช้พืชปุ๋ยสด 
เพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน 
3. กิจกรรมปศุสัตว์ ผลิตและจำหน่ายเป็ด ไก่ สุกร แพะ แนะนำการผลิต ควบคุม และเฝ้าระวังโรคระบาด จัดทำมาตรฐานโรงเรือน แนะนำและ
ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อใช้ภายในโครงการฟาร์มฯ การดูแลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อผลิต เป็ด ไก่ สุกร และแพะ 
4. กิจกรรมด้านพืช ผลิตและจำหน่ายพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และเห็ด อบรมเกษตรกรด้านการผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
5. กิจกรรมหม่อนไหม ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม โรงเรือนเลี้ยงไหม แปลงหม่อน และไหมที่ได้จากการเลี้ยงภายในโครงการฟาร์มฯ 



6. กิจกรรมประมง สนับสนุน ส่งเสริม ผลิตและจำหน่าย ปลา กบ การดูแลพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ปลาและกบ 
7. สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพ้ี 
          7.1 จำหน่ายภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 
          7.2 จำหน่าย ณ ตลาดอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
          7.3 จำหน่ายหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านกำพ้ีเหล่ากาเจริญศิลป์) 
8. การฝึกอบรมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีการฝึกอบรมให้กับราษฎรในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 16 ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 มีราษฎร
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 556 คน ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ราษฎรตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง ตำบลหนองจิก ตำบลบ่อใหญ่ 
ตำบลยาง ตำบลบัวมาศ ตำบลดอนงัว ตำบลหนองสิม ตำบลโนนราษี ตำบลกำพ้ี ตำบลโนนแดง ตำบลวังไชย ตำบลหนองคูขาด ตำบลวังใหม่ เป็น
ต้น 

หน่วยงานผู้
ดำเนินงาน /
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง : 

 

  
 

 


