1. ชื่อโครงการ :

2. ที่ตั้งของโครงการ

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
หนวยงาน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3.
โครงการแปลงตัวอยางระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ
“ทฤษฎีใหม” ( ในระบบเกษตรอินทรีย ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษก ทาพระ จังหวัดขอนแกน
ภายในพื้นที่ของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน
ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

3. พระราชดําริ :แนวพระราชดําริ
ระบบเกษตร “ทฤษฎีใหม“ ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ได พระราชทานพระราชดําริไว เพื่อเปนการบริหารจัดการที่ดินในการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทรงใหทดลองใชที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัย
พัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สระบุรีเปนแหงแรก ตอมาไดรับการพิสูจนวา
ไดผลดี จึงมีการขยายผลไปยังภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ กลาวคือ ใหแบงการใช
ประโยชนที่ดินออกเปน 4 สวน สวนแรก ประมาณรอยละ 30 ขุดสระเก็บน้ําไวชว ย
ทํานา เลี้ยงปลาและการเพาะปลูกพืชตางๆ สวนที่สอง ทํานาปลูกขาวรอยละ 30
สวนที่สาม ใชเปนพื้นที่พืชสวนปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร รอยละ 30 และสวนที่สี่
สัดสวนรอยละ 10 จําแนกไวเปนบานและบริเวณที่อยูอาศัย สวนครัวหลังบาน
พืชผักสมุนไพร และคอกสัตว ตามลําดับ ทั้งนี้ สําหรับเปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่
เปนเจาของที่ดินจํานวนนอย (เฉลี่ยประมาณ 10-20 ไร ) หลักสําคัญ คือให
เกษตรกรมีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน มีขาวบริโภค
เพียงพอตลอดป มีน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตใหไดประโยชนอยางเต็มที่ และเพื่อ
เปนแปลงตัวอยางใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองไดเปนกาiเพิ่มผลผลิต
และรายไดใหแกครอบครัว
4. สรุปพระราชดําริ

สานกวจยและพฒนาการเกษตรเขตท 3 เปนอกหนวยงานหนงทไดจดทาแปลงสาธต
เกษตร “ทฤษฎีใหม” เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณขึ้น ภายในพื้นที่ของสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน โดยดําเนินงาน
รวมกัน 3 หนวยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแกน ไดแก

ุ
ุ
ยุทธการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่แบบใหมใหสอดคลองกับแนวทางการผลิตพืช
อินทรีย ที่เนนการกลับคืนสูความปลอดภัยของชีวิตตามธรรมชาติ และกระแส
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งเปนหนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยอาศัยภูมิปญญาของทองถิ่นผนวกกับองคความรูรวมสมัยแบบองครวม เนน
ความสมดุลของสรรพสิ่งในระบบนิเวศ ไมมีสิ่งใดที่เปนโทษหรือเปนประโยชนแต
เพียงอยางเดียว สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติลวนเปนประโยชนและเกื้อกูลกัน การอาศัย
ธรรมชาติควบคุมกันเองแบบชีววิธี การเรียนรูการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับวิถี
ธรรมชาติ อาศัยเทคนิคเกษตรกรรมจุลินทรีย การทําปุยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ ปุย
อินทรียไวใชเอง การไมใชปุยเคมีและสารเคมีทั้งปวง เนนเทคโนโลยีที่สะอาด เพิ่ม
คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อเปนศูนยเรียนรูระบบเกษตรผสมผสาน “ ทฤษฎีใหม ” ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบเกษตรอินทรีย สําหรับหนวยงาน องคกร กลุม / เครือขาย
เกษตรกรที่สนใจ
5.2 เพื่อเปนแปลงตนแบบระบบเกษตรผสมผสาน “ ทฤษฎีใหม ” ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบเกษตรอินทรีย ที่มีกิจกรรมการเกษตรที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของทองถิ่น
5.3 เพื่อเปนสถานที่ทดสอบ / สาธิต รูปแบบระบบเกษตรผสมผสาน “ ทฤษฎีใหม ”
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระบบเกษตรอินทรีย ใหเกษตรกรสามารถนําไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม เปนการลดรายจาย ทําใหชวยเพิ่ม
ผลผลิตและรายไดใหแกครอบครัว
6. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
1. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
2. ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน
3. ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตขอนแกน
7. ประเภทของโครงการ : การ
พัฒนาการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพเพียง

8. สรุปลักษณะของโครงการ
8.1 จัดทําฟารมตนแบบเกษตรผสมผสาน “ ทฤษฎีใหม ” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบเกษตรอินทรีย จํานวน 1
แหง พื้นที่ 6.25 ไร
8.2 ถายทอดองคความรูในการทําการเกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบเกษตรอินทรีย ใหแก
ศูนยวิจัย / ศูนยบริการวิชาการฯในเครือขายสวพ.3
8.3 ถายทอดองคความรูในการทําการเกษตรผสมผสาน ในระบบเกษตรอินทรีย ใหแกเจาหนาที่ หนวยงาน องคกร
กลุม / เครือขายเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบปละ 120 ราย
9. ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ : 2545
10. งบประมาณ
ป 2545 162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
11. งบประมาณที่ไดรับในแตละป
งบประมาณป 2551 192,000 บาท แหลงงบประมาณ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
12. ผลการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน
สถานที่ดําเนินการอยูในบริเวณของ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ตั้งอยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร แปลงเกษตรทฤษฎีใหมอินทรียทาพระ ปจจุบัน ได
ปรับเปลี่ยนมาเปนระบบเกษตรอินทรียตั้งแตป 2545 เปนตนมา เนื่องจากปญหาดินในพื้นที่ เสื่อมความอุดมสมบูรณลง
ไปเปนอันมาก ดินแข็งตัวมากเมื่อแหง อากาศรอน และดินฉ่ําน้ํามากจนหลมเละ เมื่อไดรับน้ํามาก หรือฝนตก สภาพ
กายภาพและเคมีของดินถูกทําลายจากการเกษตรเคมีอยางตอเนื่องและยาวนาน ขาดวามเหมาะสมตอการอยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตในดิน เพราะขาดอาหารแหลงพลังงานของชีวินทรียในดิน ที่เปนผูคอยสรางความอุดมสมบูรณใหแกดิน การ
ขาดอินทรียวัตถุในดิน เปนตนเหตุแหงความไมสมดุลทั้งปวงของวัฎจักรแหงความเกื้อกูล และการรักษาความเหมาะสม
ของดินกับพืช พืชกับจุลินทรียในดิน พืชกับพืช พืชกับสัตว สัตวกับแมลง แมลงกับแมลง มนุษยกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
ในไร-นาและระบบนิเวศเกษตร เกษตรกรจึงควรเปนเพียงผูสังเกตการณความสัมพันธกันของสายใยแหงธรรมชาติ คอย
ชวยรักษาความสมดุลของนิเวศเกษตรที่เปนถิ่นอาศัยรวมกันของเกษตรกรและสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การฟนฟู
ทรัพยากรดินและน้ํา ที่เปนปจจัยเบื้องตนของการผลิตพืชเพื่ออาหารของผูคน วิธีปฏิบัติงานโครงการ จึงตองหันกลับมาสูธ
ฉะนั้น การเกษตรอินทรีย จึงเปนชีววิถีที่จะสามารถเกื้อกูลความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ ที่เปนมิตรกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไมมีทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสมมากกวา
มีพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 6.25
ไร
แบงสัดสวนพื้นที่ในการ
ดําเนินงานดังนี้
• พื้นที่นา
2.50 ไร สัดสวนรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด

•
•
•
•

พื้นที่ปลูกผัก
0.75 ไร สัดสวนรอยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ไมผล
2.50 ไร สัดสวนรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่สระเก็บน้ํา 0.25 ไร สัดสวนรอยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่อยูอาศัย
0.25 ไร สัดสวนรอยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันพัฒนาโครงการตามแผนงาน/โครงการ ที่
กําหนดไวจนมีความกาวหนามาเปนลําดับ
12.1 แปลงนาสาธิต พื้นที่แปลงนาสาธิตการผลิตขาวอินทรียในพื้นที่ 2.50 ไร ทําการปลูกขาวเหนียวพันธุ
กข. 6 พื้นที่ 1.25 ไร และขาวเจาพันธุ มะลิ 105 พื้นที่ 1.25 ไร โดยใชเทคนิคการผลิตขาวอินทรียซึ่งมีกระบวนการ
ผลิตที่สําคัญประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
- ไถดะ พลิกตากดินไวประมาณ 10-15 วัน เพื่อกําจัดวัชพืช และหมักหญา
- หวานปุยหมักชีวภาพ อัตรา 150 กก. / ไร และฉีดพนน้ําหมักชีวภาพอัตรา 4 ลิตร
/ ไร
- คราดคลุกหนาดินใหละเอียดใชกลาอายุ 25-30 วัน ปกดําระยะ 35x35 เซนติเมตร
จํานวน 1–2 ตน/จับ
- รักษาระดับน้ําในแปลงนาไมใหขาด
ในปการผลิต 2549 ไดทําการศึกษาผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวพันธุ
กข. 6 และ มะลิ 105 ดังปรากฏผลตอไปนี้
12.1.1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวพันธุ กข.5
จากการศึกษาพบวา ในฤดูนาป 2549 ใหผลผลิตเฉลี่ย 680 กก. / ไร มีความสูงเฉลี่ย 128 เซนติเมตร การแตกกอเฉลี่ย
11.50 ตน / กอ จํานวนรวงเฉลี่ย 11.50 รวง / กอ จํานวนเมล็ดเฉลี่ย 255 เมล็ด / รวง เมล็ดดี 225 เมล็ด / รวง เมล็ด
เสีย 30 เมล็ด / รวง
12.1.2 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวพันธุ มะลิ 105
จากการศึกษาพบวา ในฤดูนาป 2549 ขาวพันธุมะลิ 105 ใหผลผลิตเฉลี่ย 490 กก./ ไร มีความสูงเฉลี่ย 120 เซนติเมตร
การแตกกอเฉลี่ย 12 ตน / กอ มีจํานวนเมล็ดเฉลี่ย 200 เมล็ด / รวง จํานวนเมล็ดดีเฉลี่ย 180 เมล็ด / รวง จํานวนเมล็ด
เสียเฉลี่ย 20 เมล็ด / รวง
12.2 การปลูกพริกหลังนา ทําการศึกษาการปลูกพริกหลังนาในระบบเกษตรอินทรียในพื้นที่ 2.50 ไร ใชพันธุพริก
ลูกผสม ซุปเปอรฮอท โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
12.2.1 พนน้ําหมักชีวภาพอัตรา 10 ลิตร / ไร ใสตอซังแลวไถกลบ
12.2.2 หลังจากนั้น 15 วัน ไถพรวน
12.2.3 ขุดหลุมขนาด 1 หนาจอบ ระยะ แถวคู 1 เมตร ระยะตน 0.40 เมตร
12.2.4 ยายกลา อายุ 1 เดือนลงปลูก
12.2.5 ใชน้ําหยอดลงหลุม ปกดําพริก
12.2.6 หลังปลูก 5 วันใสปุยหมักชีวภาพอัตรา 200 กรัม / หลุม พรวนดินกลบ

12.2.7 หลังปลูก 20 วัน ใสปุยชีวภาพรอบโคนตน อัตรา 300 กรัม / หลุม พรวนดินกลบ รดดวยน้ําหมักชีวภาพ แลว
คลุมฟาง
12.3 การปลูกผักอินทรีย ดําเนินการในพื้นที่ 0.75 ไร มีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดป มีผักที่ปลูกไดและใหผลผลิตได
ดีในสภาพการผลิตผักอินทรีย จํานวน 16 ชนิด ไดแก ผักกาดขาวปลี กะหล่ําปลี บลอคโคลี่ กวางตุง ผักบุงจีน
แตงกวา แตงราน หอมแบง คะนา ผักชี สะระแหน พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝกยาว กุยชาย ผักชีลาว เปนตน
12.4 พื้นที่ไมผล ดําเนินการในพื้นที่ 2.50 ไร มีการปลูกไมผลหลายชนิด เชน สมโอ สมเขียวหวาน สมโชกุน
นอยหนา ฝรั่ง มะมวง มะกอกน้ํา บนตนมะมวง ไดทําการศึกษาการเลี้ยงมดแดง จากการศึกษาพบวา มดแดง
สามารถใหไขไดเฉลี่ย 0.50 กก. / รัง มะมวงแตละตนจะมีมดแดงเฉลี่ย 5 รัง / ตน การเลี้ยงมดแดงอาจเปนทางเลือกใน
การใชเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวได ในพื้นที่ไมผลไดทําการลอมรั้วตาขายแบงสําหรับเลี้ยงไกพื้นเมือง เปดเทศ
หาน และหมูหลุม ดังนี้
12.4.1 การเลี้ยงไกพื้นเมือง ดําเนินการในพื้นที่ 1 ไร ทําเปนโรงเรือนขนาด 3 x 4 ตารางเมตร พื้นที่ที่เหลือสําหรับไก
ปลอยแปลง เลี้ยงไก ตัวเมีย 12 ตัว ตัวผู 3 ตัว ไกสามารถขยายพันธุไดประมาณ 120 ตัว ในระยะเวลา 6 เดือน
อาหารไกใหขาวโพดในตอนเย็น ตอนกลางวันปลอยออกหาอาหารกินเองในแปลง เชน ตั๊กแตน ผีเสื้อ แมลงตาง ๆ
ลูกไกหลังจากฟกไดประมาณ 5 เดือน จับขายไดในราคากิโลกรัมละ 55 บาท โดยไกจะมีน้ําหนักประมาณ 1.50
กิโลกรัม
12.4.2 การเลี้ยงเปดเทศและหาน ดําเนินการในพื้นที่ 0.50 ไร ทําโรงเรือนขนาด 3 x 4 ตารางเมตร เลี้ยงเปดเทศ 50 ตัว
เลี้ยงหาน 10 ตัว ใหอาหารเฉพาะตอนเย็น ตอนกลางวันปลอยใหออกหากินหญาเอง เปนการกําจัดวัชพืชไปในตัว
หลังจากเลี้ยงได 6 เดือน มีเปดฟกออกมาเพิ่ม 3 แมพันธุ ใหลูกเปด 30 ตัว
12.4.3 การเลี้ยงหมูหลุม ทําการเลี้ยงหมูหลุม 2 คอก ขนาด 4 x 5 ตารางเมตร เลี้ยงหมูคอกละ 6 ตัว ใหอาหารเชา –
เย็น โดยมีสวนผสมอาหารดังนี้ รําหยาบ รําละเอียด ปลายขาว และอาหารสําเร็จรูป ตอนกลางวันใหหญาวันละ 2 เขง
12.5 พื้นที่สระเก็บน้ํา ดําเนินการในพื้นที่ 0.25 ไร ลึกประมาณ 1 เมตร มีความจุน้ําประมาณ 1,200 ลบ.ม. ภายใน
สระไดทําการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เชน ปลานิล ปลาไน ปลาชอน และปลาสวาย ริมขอบสระ ไดทําการปลูก
มะพราว มะละกอ กลวยน้ําวา เงาะ ผักติ้ว มะเขือ เปนตน
12.6 การขยายผลการพัฒนาสูเกษตรกร
12.6.1 ในปงบประมาณ 2550 มีเกษตรกรใหความสนใจมาฝกอบรมและศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหมแบบ
1. ) การผลิตขาวอินทรีย มีเกษตรกรมาเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 650 คน โดยการประสานงานของ
2.) การผลิตผักปลอดสารพิษ มีเกษตรกรมาเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 300 คน โดยการ
12.6.2 ในปงบประมาณ 2550 มีเกษตรกรใหความสนใจมาฝกอบรมและศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหมทาพระ
1 .) การผลิตขาวอินทรีย มีเกษตรกรใหความสนใจมาศึกษาดูงานประมาณ 100 คน

2 .) การผลิตผักอินทรีย มีเกษตรกรใหความสนใจมาศึกษาดูงานประมาณ 100 คน
3 .) การเกษตรผสมผสาน มีเกษตรกรใหความสนใจมาศึกษาดูงานประมาณ 50 คน

12.7 บทสรุป
การเกษตรทฤษฏีใหมแบบอินทรีย ที่ดําเนินงานระหวาง ป 2545-2550 ไดสรางปรากฏการณที่เปนจริง ในสิ่งที่ไม
คาดคิดวาเปนไปไดหลายประการ เชน การฟนตัวของดินที่มีคุณภาพและความอุดมสมบูรณของดิน เพิ่มขึ้นทุกป
เหมาะแกการปลูกพืชมากยิ่งขึ้น ทําใหไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทั้งการปลูกขาวอินทรีย การผลิตผักอนามัย
ปลอดภัยจากสารพิษ ลดตนทุนในการปองกันกําจัดแมลงในแปลงผักผลไม หญาแฝกทีปลูกขอบแปลงผัก สามารตัด
ใบใชเปนวัสดุคลุมดินชั้นดีในกรรมวิธีการเกษตรกรรมแบบเกื้อกูล ภายในระบบเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย
เทคนิคอินทรียยังใชไดดีในการเลี้ยงไก-เปด และสุกรอยางคุมคา สวนไมผลยืนตน เชน มะมวง สมโอ ฝรั่ง มะละกอ
และพืชอาหารนานาชนิด ออกดอกติดผลดีขึ้น นอกจากการทํานาที่เคยปฏิบัติกันแพรหลายโดยทั่วไป ทําใหกําลังเปน
ที่สนใจใฝเรียนรู จากเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และเจาหนาที่หนวยงานของรัฐ เพิ่มมากขึ้น ตามลําดับ
ในป 2550 กรมวิชาการเกษตรไดคัดเลือกเปนโครงการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการทําเกษตรทฤษฎีใหม โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีรูปแบบการเกษตรผสมผสาน เพื่อการผลิต
อาหารทั้งคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเปนสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติไดจริง และเลี้ยงดูตนเองไดอยางดี จนกระทั่งปจจุบัน ได
กลายเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริที่เปนรูปธรรมในจังวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียงใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

