แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน/อําเภอ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ลําดับที่

1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ
ที่ตั้งของโครงการ
พระราชดําริของ
สรุปพระราชดําริ
วัตถุประสงคของโครงการ

6
7

หนวยงานรับผิดชอบ
ประเภทของโครงการ

8
9

สรุปลักษณะของโครงการ
ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ
งบประมาณที่ไดรับในปเริ่มตน
และแหลงที่มาของงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดเสนอขอและไดรับงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท จากสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ในปที่เริ่มตน
งบประมาณที่ไดรับในแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน
จนถึงปปจจุบันและแหลงที่มา
ของงบประมาณ
ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกันประชุมวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. ปลูกปาตามแนว
พระราชดําริ ตามแนวคิด "ปลูก 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง" คือ ปูลกปาเพื่อใหไดไมใชสอย ไมฟน อาหาร และเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
จนถึงปจจุบันโดยสรุป

10

11
12

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บานเหมือดแอ
ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไมมี
1. เพื่อจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูดานการเกษตรทฤษฎีใหม
2. เพื่อเปนแหลงเผยแพรความรูแกราษฎรทั่วไป ในดานการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมและแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการประเภทการเกษตร
เปนโครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรางศูนยการเรียนรูทางดานการเกษตรทฤษฎีใหม โดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในพื้นที่
โครงการมูลนิธชัยพัฒนา ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน 1. การปลูกปาอเนกประสงคเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรปาไม การอนุรักษดินและ
ความชื้น การปลูกไมประจําถิ่น 2. การเลี้ยงสัตวเพื่อใชประโยชน 3. การปลูกไมผล 4. การใชประโยชนอื่นๆ จากทรัพยากรในพื้นที่โครงการ
ตามภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดตั้งเปนฐานการเรียนรู โดยใหมีการจัดสวนไมผลเพื่อพึ่งพาตนเอง ในการถายทอดเทคโนโลยี จัดใหมีการสาธิต
ฝกอบรม ใหกับคนในพื้นที่และผูที่สนใจ
ปงบบประมาณ พ.ศ.2551

สวนกิจกรรมที่วางแผนเพื่อดําเนินการตอไป ไดแก กิจกรรม 2. สาธิตการเลี้ยงสัตว โดยสัตวที่จะเลี้ยงมี 2 ชนิด คือ หมูและไก เลี้ยงโดยใช
อาหารที่สามารถหาไดในพื้นที่ของโครงการ เพื่อลดตนทุนคาอาหาร ดานการเลี้ยงไกจะใชปลวกเปนอาหาร โดยจะเลี้ยงปลวกไวภายในเลาไก
สวนการเลี้ยงหมูนั้น จะใชวิธีการเลี้ยงหมูหลุม โดยขุดดินลึกประมาณ 1 เมตร ใสแกลบและดินจนเกือบเต็มหลุม เพื่อเวลาที่หมูขับถายของเสีย
ออกมา พื้นคอกจะไมเปยกชื้นมานัก นอกจากนี้ยังสามารถนํามูลหมูไปใชประโยชนไดอีก อาหารที่ใชเลี้ยงหมูในระยะแรก จะใชอาหารสําเร็จรูป
เลี้ยง หลังจากนั้นจึงใชพืชผักเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวและะนําเอาเศษผักที่เหลือมาใชในการเลี้ยงหมูรวมกับการใชอาหารสําเร็จรูป
เพื่อเปนการลดตนทุน 3. ปลูกไมผล/สาธิตวิธีการขยายพันธุพืช ไมผลที่ปลูกมีหลากหลายชนิด เชน มะมวง มะขาม ขนุน กระทอน ชมพู
มะไฟ ฝรั่ง เปนตน ทั้งนี้ไดปลูกไวเพื่อสาธิตการจัดการดูแลและบํารุงรักษาสวนไมผล

การปลูกพืชแซมสวนไมผล รวมไปถึงการสาธิตการขยายพันธุพืช 4. โรงเรือนเพาะชํา สรางขึ้นเพื่อใชในการเพาะชํากลาไม การพักฟนพันธุไม
และเปนบริเวณที่จะสาธิตการขยายพันธุพืชดวยวิธีตางๆ เชน การตอน ติดตา ทาบกิ่ง เสียบยอด เปนตน 5. สาธิตการทําเตาเผาถาน เพื่อใชใน
การเผาเศษกิ่งไมที่ไดจากการตัดแตงกิ่งไมผล และกิ่งไมยืนตน ถานที่ไดก็จะนํามาใชในมูลนิธิ สวนน้ําสมควันไมจะนําไปใชประโยชนในแปลง
ผักตอไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนเริ่มเขาไปดําเนินการในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน ครั้งแรกในชวงเดือน
ตุลาคม 2551

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
1.ที่มาของโครงการ
โครงการฯ โดยดําเนินกิจกรรมตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
พื้นที่ของโครงการเปนที่ดินที่ไดรับบริจาคมาจาก คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ตั้งอยูที่ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน หางจากตัวจังหวัดขอนแกน 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 42 ไร ผูบริจาคมอบใหแกมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใชเปนพื้นที่
ดําเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
การดําเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีนโยบายตองการใหพื้นที่
ของโครงการมีสวนราชการ และสถานศึกษาเขามาทํากิจกรรมรวมกัน โดยเนนกิจกรรมเปน “ศูนยเรียนรูทางดานการเกษตร”
เพื่อการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีสํานักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยขอนแกนทําหนาที่
ประสานงานใหสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหโครงการดําเนินตามวัตถุประสงค
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแกน เขารวมดําเนินการในกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกหญาแฝกเพื่อลดการชะลาง
พังทลายของดินซึ่งเปนการอนุรักษดินและน้ํา การสาธิตการทํา / การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ําเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน
และเพิ่มผลผลิตพืชซึ่งเปนการรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณใหแกดิน แหลงน้ําและสิ่งมีชีวิต
ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยง ลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดใหเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเปนพื้นที่ศึกษาดู
งานและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใหแกและผูที่สนใจทั่วไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนศูนยเรียนรูทางดานการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองตามพระราชดําริเกษตรแบบพอเพียง
3. สถานที่ดําเนินการ
บานเหมือดแอ ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
4. พื้นที่ดําเนินการ
ประมาณ 10 ไร
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

แผนการดําเนินงานพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
ระยะเวลา ต.ค.51 - ธ.ค.51

1. กิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา
รายละเอียด

เปาหมาย

1.1 ปลูกหญาแฝกปองกันการพังทลายหนาดินบริเวณพื้นที่งอกใหม
ระยะทาง 600 เมตร ระยะปลูก 5 เซนติเมตร ปลูกจํานวน 3 แถว
จํานวนกลาทั้งหมด 36,000 กลา

36,000 กลา

1.2 ปลูกแฝกปองกันการพังทลายของหนาดินบริเวณ 2 ขางทางรอบ
โครงการ ระยะทาง 12 กิโลเมตร ระยะปลูก 5 เซนติเมตร ปลูกจํานวน
2 แถว จํานวนกลาทั้งหมด 240,000 กลา

240,000 กลา

1.3 ปลูกแฝกบริเวณรอบเนินดินขางฮวงซุย ระยะทาง 1 กิโลเมตร
ระยะปลูก 5 เซนติเมตร ปลูกจํานวน 3 แถว จํานวนกลาทั้งหมด 60,000
กลา

60,000 กลา

1.4 ปลูกแฝกใหความชุมชื้นและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
บริเวณพื้นที่ไมผล ปลูกแบบวงกลม จํานวนกลาทั้งหมด 160 กลาตอ
ไมผล 1 ตน จํานวนไมผล 400 ตน ใชแฝก 64,000 กลา

64,000 กลา

รวม
หมายเหตุ เปนงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน

400,000 กลา

ระยะเวลา ม.ค.52 - ก.ย.52

2. กิจกรรมปรับปรุงบํารุงดิน
รายละเอียด
2.1 สาธิตวิธีการทําปุยหมัก/ปุยชีวภาพ
• ปุยอินทรียน้ํา (2,500 ลิตร)
- ถังขนาด 500 ลิตร จํานวน 5 ถัง (2,400 บาท/ถัง)
-

ขวดขนาด 50 cc. จํานวน 5,000 ขวด (2 บาท/ขวด)

-

กากน้ําตาล 500 ลิตร (10 บาท/ลิตร)
หอยเชอรี่ 400 กิโลกรัม (3 บาท/กก.)

• ปุยหมัก

เปาหมาย
5,000 ขวด

5 ตัน
- Filter cake จํานวน 4 ตัน (1,000 บาท/ตัน)
- ปุยยูเรีย จํานวน 1 กระสอบ
- ปุยคอก จํานวน 1 ตัน (1,500 บาท/ตัน)
- กระสอบสําหรับบรรจุปุยหมัก จํานวน 500 ใบ (10
บาท/ใบ)

2.2 สาธิตการปลูกพืชปุยสด (ถั่วพรา) ในพื้นที่ปศุสัตว
- คาเมล็ดพันธุถั่วพรา 16 กิโลกรัม (26 บาท/กก.)
- คาไถ 2 ครั้ง (800 บาท/ครั้ง)
- คาปลูก 5 แรง (200 บาท/1 แรง)
- คาเก็บเกี่ยว 4 แรง (200 บาท/1 แรง)

รวม

2 ไร

ระยะเวลา ต.ค.51 - ก.ย.52

3. กิจกรรมถายทอด/ขยายผล
รายละเอียด
3.1 ศูนยเรียนรูการอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน
ภายในศูนยประกอบดวย
- ศาลาปุยหมัก และจุดเรียนรู
- ศาลาการทําน้ําสมควันไม
- แปลงผักปลอดสารพิษ
• ซุมผัก (ถั่วพู ถั่วแขก บวบ มะระ น้ําเตา)
• แปลงผัก (ผักบุง กวางตุง คะนา ผักชีฝรั่ง
ผักชีลาว ผักแพรว สาระเหน ชะพลู ผักปรัง)
- แปลงพริก (พริกคละชนิดและสี + มะเขือคละชนิด
และสี)
- แปลงขาวโพด
- แปลงไมดอก (ดาวเรืองคละสี)/แปลงขยายพันธุ
หญาแฝก
- แปลงสมุนไพร (โหระพา กะเพรา แมงลัก ขิง ขา
ตะไคร หนอนตายอยาก กลอย ขี้เหล็ก สะเดา)
- คาติดตั้งระบบน้ําในแปลงทั้งหมด (8,000/ไร)
- คาจางลูกจางประจําดูแลแปลงทั้งหมด (5,000
บาท/คน/เดือน) จาง 2 คน 12 เดือน
3.2 การจัดฝกอบรม
อบรมใหความรูกับเกษตรกรผูนําในพื้นที่ จัดอบรม 2 รุน
รุนละ 30 คน อบรม 2 วันตอ 1 รุน คาใชจายดังนี้
- คาอาหาร 100 บาท/คน/วัน
- คาอาหารวาง 60 บาท/คน/วัน
- คารถไป-กลับ 50 บาท/คน/วัน
- คาวัสดุในการฝกอบรม (กระเปา ปากกา เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม วัสดุสาธิต)

รวม

เปาหมาย
8 ไร

1 ไร
40 เมตร
0.5 ไร

1 ไร
2 ไร
2 ไร
1.5 ไร

60 คน

4. ประเมินตัวชี้วัดดานการพัฒนาที่ดิน
รายละเอียด

ระยะเวลา ต.ค.51 - ก.ย.52
เปาหมาย

4.1 แปลงแฝก
ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 2 ดาน
4.1.1 ดานกายภาพ
- bulk density
- texture
- Hydraulic conductivity
4.1.2 ดานเคมี (OM N P K และ pH)
4.1.3 ดานชีวเคมี
4.2 แปลงพืชปุยสด
ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 2 ดาน
4.2.1 ดานกายภาพ
- bulk density
- texture
- Hydraulic conductivity
4.2.2 ดานเคมี (OM N P K และ pH)
4.2.3 ดานชีวเคมี
หมายเหตุ เก็บขอมูล 3 ครั้ง คือ กอนปลูก 6 เดือน และ 1 ป
หมายเหตุ งบประมาณในกิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา ไดรับจัดสรรจากกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด จํานวน 400,000 กลา

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

2

ที่ตั้งของโครงการ

บานเหมือดแอ หมูที่ 7 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

3

พระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4

สรุปพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดํารัส เพื่อจัดตั้งเปนโครงการ
พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใชเปนแหลงเผยแพรความรูแกราษฎรทั่วไปในดานการ
เกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมและแนวเศรษฐกิจพอเพียง

5

วัตถุประสงคของ

เพื่อเปนศูนยเรียนรูทางดานการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน

โครงการ

การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองตามพระราชดําริ
เกษตรแบบพอเพียง

6

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน

7

ประเภทของโครงการ

การเกษตร

8

สรุปลักษณะของโครงการ

เพื่อผลิตพืชและเปนศูนยเรียรูทางดานการพัฒนาที่ดิน

9

ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ ปงบประมาณ 2551

10 งบประมาณที่ไดรับในป

ปงบประมาณ 2551

เริ่มตน และแหลงที่มาของ

งบ 292,000.- บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

งบประมาณที่ไดรับใน

งบ 1,167,684.- บาท จากมูลนิธิชัยพัฒนา

ปเริ่มตน
11 งบประมาณที่ไดรับแตละป

ปงบประมาณ 2551

แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน

งบ 292,000.- บาท จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

จนถึงปปจจุบันและแหลงที่

งบ 1,167,684.- บาท จากมูลนิธิชัยพัฒนา

มาของงบประมาณ
12 ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่ม
ตนจนถึงปจจุบัน

ปงบประมาณ 2552 อยูระหวางการจัดสรรงบประมาณ
1.ดําเนินการสํารวจสภาพพื้นที่กอนดําเนินการ
2.ดําเนินการปรับปรุงสภาพถนน และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการฯ
3.สํารวจรางวัดทําแผนที่สภาพภูมิประเทศปจจุบัน พรอมทั้งแบงแยกขอบเขตรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน
4. ดําเนินการปลูกหญาแฝก พืชผัก และไมดอก

