ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดปทุมธานี
***********************
โครงการศูนยบริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ที่ตั้งของโครงการ
โทร. 02-5205149-50 โทรสาร 02-5205149
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ
พระราชดําริของ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ทรงพระกรุณาโปรด
สรุปพระราชดําริ
เกลาฯ ใหรับที่ดินจํานวน 252 ไร 36 ตารางวา ที่นางพเยาว และนางผุสนา คชาชีวะ
ไดนอมเกลาฯ ถวายเพื่อใชในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งที่ดินแปลงดังกลาว
ตั้งอยูระหวางคลองรังสิต 10 – 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ระหวางทางหลวงสายพหลโยธิน – ลําลูกกา และทางหลวงสายรังสิต –
นครนายก โดยไดรับสั่งกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ใหสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.) รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
“ศูนยบริการวิชาการเกษตร” รวมทั้งการจัดระบบการชลประทานภายในศูนยฯ
1. เพื่อเปนศูนยบริการทางการวิชาการเกษตรแกเกษตรกรและผูสนใจ
วัตถุประสงคของโครงการ
2. นําเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัย และพัฒนาแลวของกรมวิชาการเกษตรมา
ปรับใชในพืน้ ที่โครงการใหเปนตนแบบทางวิชาการ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตร
ใหเปนแหลงศึกษาดูงานของ
เกษตรกรบริเวณพื้นทีใ่ กลเคียงโครงการฯ และผูสนใจทั่วไป นําไปเปน
แบบอยางมในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรตอไป
วัตถุประสงคของกรมวิชาการเกษตร
ใหคําแนะนําทางงดานวิชาการ
ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต ปทุมธานี สังกัด สํานักวิจยั และ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
สรุปลักษณะของโครงการ ไดจัดการอบรมแกเกษตรกร เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
สงเสริมอาชีพ
ประเภทของโครงการ
ปงบประมาณ 2541
ปงบประมาณเริ่ม
ดําเนินการ
ชื่อโครงการ

งบประมาณทีไ่ ดรับในป
เริ่มตนและแหลงที่มาของ
งบประมาณในปที่เริ่มตน
งบประมาณทีไ่ ดรับแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตป
เริ่มตนจนถึงปจจุบันและ
แหลงที่มาของงบประมาณ

ผลการดําเนินงานตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบันโดย
สรุป

ปงบประมาณ 2541 ไดรับงบประมาณ 9,895,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร

ปงบประมาณ 2541 ไดรับงบประมาณ 9,895,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2542 ไดรับงบประมาณ 10,143,900 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2543 ไดรับงบประมาณ 5,399,640 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2544 ไดรับงบประมาณ 5,000,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2545 ไดรับงบประมาณ 4,000,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2546 ไดรับงบประมาณ 3,553,560 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2547 ไดรับงบประมาณ 2,709,700 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2548 ไดรับงบประมาณ 240,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2549 ไดรับงบประมาณ 113,700 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2550 ไดรับงบประมาณ 20,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2551 ไดรับงบประมาณ 10,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ 2552 ไดรับงบประมาณ 10,000 บาท จากกรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ
ปงบประมาณ2541 –2548 ดําเนินงานโดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ2549 – 2550 ดําเนินงานโดยสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จ.ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร
ปงบประมาณ2551 – 2552 ดําเนินงานโดยศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ
ผลิต ปทุมธานี สังกัด สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท กรม
วิชาการเกษตร
ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน ถึงป 2549 มีดังนี้
1. กิจกรรมขาว พื้นที่ 80 ไร โดยทําปละ 2 ฤดู (ฤดูนาป – นาปรัง)
- ทดสอบปลูกขาวอินทรีย ในพื้นที่ 20 ไร (ลดลงจากฤดูกอ น 10 ไร)
โดยวิธีปรักดําโดยคน ซึ่งเปนวิธีควบคุมวัชพืชไดดีที่สดุ วิธีหนึ่ง
ฤดูนาปรังนี้ไดผลผลิตขาวเปลือกแหง หลังจากทําความสะอาด
แลวเฉลี่ย 380 กิโลกรัม/ไร
- ทดสอบปลูกขาวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ ในพื้นที่ 60 ไร โดยวิธีหวาน
น้ําตม ปลูกขาว 2 พันธุ คือ พันธุปทุมธานี 1 จํานวน 50 ไร ใช
ปุยเคมีระดับต่าํ คือ ประมาณ 12 กิโลกรัม/ไร ไนโตรเจน/ไร
ผลผลิตขาวเปลือกแหงหลังจากทําความสะอาดแลวเฉลี่ย
450
กิโลกรัม/ไร สําหรับความอุดมสมบูรณของดินในสภาพแปลง
พบวามีอินทรียวัตถุในดินเพิม่ ขึ้น พันธุพษิ ณุโลก 2 จํานวน 10 ไร
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ใชปุยเคมีระดับต่ําเชนกันคือ ประมาณ 12 กิโลกรัม ไนโตรเจน/ไร
ผลผลิตขาวเปลือกแหงหลังจากการทําความสะอาดแลวเฉลี่ย 420
กิโลกรัม/ไร
กิจกรรมพืชสวน ทดสอบและพัฒนาพืชสวนในพื้นที่รวม 31 ไร ปลูกไมผล
หลัก เชน มะมวง กระทอน ลําไย สมโอ ขนุน และสมเขียวหวาน มีผลผลิต
ที่เสียหายจากโรค เชน สมเขียวหวาน ขนุน และสมโอ จึงเปลี่ยนจากการ
ปลูกสมเขียวหวานเปน ละมุด พุทรา ชมพู สวนขนุน และสมโออาจตอง
เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน สําหรับไมผลเสริมยังคงเหมือนเดิม คือฝรั่ง
และนอยหนา ทางดานไมผลตามคันคูชลประทาน ริมถนนปลูกกลวย
มะพราว และมะกอกน้ํา
กิจกรรมพืชผัก ทดสอบและพัฒนาพืชผักแบบยกรองสวน ในพืน้ ที่ 1.5 ไร
ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปโดยไมซ้ําที่เดิม และมีการปลูกพืชไร พืชตระกูล
ถั่วสลับเพื่อ ปรับปรุงบํารุงดิน ผักที่ปลูกมีทั้งผักกินใบ ผักกินยอด และผัก
กินผล เชน ผักกากขาว ผักคะนา ผักกวางตุง ผักกวางตุงฮองเต ผักบุงจีน
ผักหวานบาน ชะอม มะระจีน บวบเหลี่ยม ถั่วฝกยาว แตงกวา ฟกทอง
มะเขือยาว และมะเขือเปราะ
กิจกรรมพืชไร ทดสอบและพัฒนาพืชไรในพื้นทีแ่ ปลงผัก แปลงไมดอก
และพื้นทีว่ างเปลา เชน ขาวโพดหวาน ออยคั้นน้ําพันธุสุพรรณบุรี 50
ถั่วเขียว ถัว่ เหลือง ผลผลิตที่ได
กิจกรรมไมดอก โดยปลูกดาวเรือง และดอกบายไมรูโรยเปนบางชวงเวลา
และการปลูกพืชไรหมุนเวียนลงในแปลง เชน ขาวโพด ถัว่ เขียว
กิจกรรมเกษตรผสมผสาน “ทฤษฎีใหม” ในแปลงเกษตรกรของโครงการฯ
โดยการดําเนินการในแปลงเกษตรกรในแปลงโครงการฯ จํานวน 8 รายๆ
ละ 7 ไร เกษตรกรจํานวน 6 ราย ไมมกี ารเลี้ยงปลามีเฉพาะนาขาว พืชผัก
ไมผล บางรายมีการเลี้ยงไกบาน สวนเกษตรกรอีกอ 2 ราย มีการเลี้ยงปลา
ดุก ปลาทับทิม รายละ 2 ไร คณะทํางานโครงการฯ คอยดูแล และให
คําแนะนํา ทางดานวิชาการ เกษตรกรบางรายขอทํานาเพียงอยางเดียวโดย
ขอเปลี่ยนพื้นที่อื่นๆ มาเปนนาขาว แตยังไมไดการตอบรับจากมูลนิธิชัย
พัฒนา
กิจกรรมหญาแฝก โดยปลูกหญาแฝกตามขอบสระ ขอบบอ ขอบรองสวน
และตลิ่งคันคลองชลประทานเพื่อปองกันการพังทลายของดิน และใหมีการ
รักษาไวตลอดไป
กิจกรรมปาไม ไมใชสอย ไมกันลม (Windbreak) โดยปลูกตนไมตาม
บริเวณริมถนนลอมรอบโครงการฯ
มีการปลูกและการรักษาไวเปนปา

ปองกันลมพายุ และยังนํากลับมาใชสอยไดอีก เชน ไมสน ยูคาลิปตัส และ
สะเดาปจจุบันอายุ 5 ป
9. กิจกรรมพืชสมุนไพร โดยการปลูกสะเดา หางไหล ตะไครหอม ขา และ
ตะไคร เพื่อนํากลับมาใชเปนสมุนไพรปองกันแมลง ไลแมลง
10. กิจกรรมปุยหมักชีวภาพ โดยการนําเศษผัก ผลไมที่ทําการคัดทิ้ง หรือ
เสียหายมาหมักเปนปุย ชีวภาพตามสูตรตางๆ ตามวัตถุดบิ ที่มีอยู นําปุยที่
หมักไดไปใชยอยสลายฟางในนาขาวใชเปนปุยในนาขาว แปลงผัก แปลง
ไมผล แปลงไมดอก – ไมประดับ
11. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ ไดออกแบบบริเวณปายโครงการฯ
อาคารสํานักงาน และตามแนวถนนภายในโครงการฯ ใหเหมาะสม และ
สวยงามตามวัตถุประสงค และบํารุงรักษาตลอดไป ปจจุบันไดปรับปรุงทํา
รั้วดานทิศใตความยาว 1.2 กิโลเมตร
12. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี ไดมีการเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชาวตางชาติ
สวนใหญเปนหมูคณะเขามาเยี่ยมชม ดูงาน และรับฟงการบรรยาย จํานวน
475 คน ประกอบดวยเกษตรกร 167 คน นักเรียน 82 คน นักศึกษา 91 คน
ขาราชการ 42 คน บุคคลทั่วไป 7 คน ผูสอื่ ขาว 10คน และชาวตางชาติ 76
คน
นอกจากนีย้ ังมีแปลงขยายผลสูเกษตรกรอีก 4 แปลง เปนแปลงไมผล
ผสมผสาน 1 แปลง แปลงนาขาวผลิตเมล็ดพันธุ 1 แปลง แปลงไมดอก 1 แปลง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม 1 แปลง ซึ่งทางโครงการฯ คอยใหคําแนะนํา และเปนที่
ปรึกษา
ตั้งแตป 2550 กรมวิชาการเกษตรจัดทําแผนแมบทโครงการพิเศษกรม
วิชาการเกษตร (ป 2550 – 2554) กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานโครงการ
ศูนยบริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชันพัฒนา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เปนการใหคําปรึกษา แนะนําทางวิชาการเนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาไดดําเนินการใน
พื้นที่โครงการเองทั้งหมดไดแลว

