โครงการ สาธิต”ทฤษฎีใหม” อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เรื่องเดิม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหรับที่ดิน
ที่ราษฎรนอมเกลาฯ ถวาย บริเวณบานฉัตรมงคล อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่
ดังกลาวใหจัดทําโครงการสาธิตทฤษฎีใหมขนาดเล็กๆ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนางจรรยา
ปนดี เขาเฝาฯ นอมเกลาฯ ถวายที่ดิน จํานวน 2 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 21 ไร 3 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยูหมู
ที่ 14 บานฉัตรมงคล ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่ดินดังกลาวให
เปนกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีพระราชดําริใหพิจารณาจัดทําเปนโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม”
ตอมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 นางสมควร มณีสุริยา ไดขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขา
เฝาฯ นอมเกลาถวายที่ดิน ซึ่งอยูติดกันทางทิศใตแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพิ่มเติมอีก จํานวน 7 ไร 2
งาน 85 ตารางวา
สถานที่ตั้ง
28 ไร ตําบล ธงชัยเหนือ อําเภอ ปกธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
ผลการดําเนินงาน ป 2540
1. กองทัพภาคที่ 2 ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ แลวเสร็จสมบูรณแลว ดังนี้
- งานขุดสระน้ํา ขนาด 40 X 83 เมตร ลึก 4 เมตร คิดเปนปริมาตรดิน 10,472 ลูกบาศกเมตร และวาง
ทอน้ําขนาด 30 เซนติเมตร พรอมกําแพงดินปากทอ 2 แนว
- งานปรับพื้นที่เปนพื้นที่ปลูกพืชไร-สวน จํานวน 10 ไร พื้นที่สําหรับทํานา จํานวน 8 ไร และพื้นที่สําหรับเปน
ที่อยูอาศัย จํานวน 1 ไร
- กอสรางอาคารศาลาวิชาการ ขนาด 6 X 9 เมตร เพื่อใชเปนที่จัดแสดงทางวิชาการ และเก็บอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชของโครงการ
- งานทําถนนลูกรังขนาดผิวจราจร 5 เมตร ยาว 464 เมตร โดยถมดินสูง 1 เมตร ผิวลูกรังหนา 10
เซนติเมตร และวางทอลอดขนาด 60 เซนติเมตร ยาว 8 เมตร พรอมกําแพงดินกั้น
2. กรมพัฒนาที่ดิน ไดปลูกหญาแฝกบริเวณรอบสระน้ํา เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน จํานวน
6,000 ตน

นางจรรยา ปนดี เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน จํานวน 21 ไร 3 งาน 39 ตารางวา
เพื่อทําเปนโครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม" ถาทําโครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม" นี้เสร็จก็หมายความวา ที่ตางๆ หรือ
ที่อื่น ก็ตองทําไดทั้งนั้น

ศาลาวิชาการเพื่อใชแสดงขอมูลทางการเกษตร และเก็บอุปกรณ เครื่องมือของโครงการฯ ปลูกแฝกบริเวณรอบ
ขอบสระ เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน

ขุดสระกักเก็บน้ําขนาด 2 ไร ลึก 4 เมตร สามารถเก็บกักน้ําไดประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร
วางทอทางน้ําเขาขนาด 30 เซนติเมตร เพื่อรับน้ําเขาสูสระกักเก็บน้ํา
ผลการดําเนินงาน ป 2542
พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว “ทฤษฏีใหม” โดยการจัดทําเรือนเพาะชําขนาด 20x20
เมตร จํานวน 1 หลัง ยกรองทําแปลงขยายพันธุพืชและแปลงสาธิตพืชสมุนไพร และหวานขาวพันธุขาวดอก
มะลิ 105
1. พื้นทีส่ วนที่ 1 ประมาณ 15 ไร จัดทําโครงการสาธิตการพัฒนาการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
2. พื้นทีส่ วนที่ 2 ประมาณ 6 ไร ทําการเกษตรแบบวิถีชาวบานหรือวิธีการพื้นบานของเกษตรกร เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทําการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
3. พื้นทีส่ วนที่ 3 ประมาณ 7 ไร จัดทําเรือนเพาะชํา แปลงขยายพันธุพืชและแปลงสมุนไพร
ประโยชนของโครงการ
ทําใหราษฎรไดรับประโยชนโดยตรง 5 หมูบาน 1 ตําบล ไดแก บานโคกศิลา บานคอนขวาง บานโคก
สะอาด บานไชโย และบานโคกเห็ด ไคร ตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดรั บ
การศึกษาอบรมทําใหสามารถนําไปปรับใชประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนการยกมาตรฐานการผลิตใหมี
คุณภาพดีขึ้น
ผลการดําเนินงาน ป 2543 กําหนดแนวทางดําเนินงานโดยแบงการใชพื้นที่เปน 3 สวน
1. พื้นทีส่ วนที่ 1 ประมาณ 15 ไร จัดทําโครงการสาธิตการพัฒนาการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
2. พื้นทีส่ วนที่ 2 ประมาณ 6 ไร ทําการเกษตรแบบวิถีชาวบานหรือวิธีการพื้นบานของเกษตรกร เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทําการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม”
3. พื้นทีส่ วนที่ 3 ประมาณ 7 ไร จัดทําเรือนเพาะชํา แปลงขยายพันธุพืชและแปลงสมุนไพร

ประโยชนของโครงการ
เปนตนแบบสาธิตการทําการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งราษฎรทั่วไปสามารถเขาไปศึกษาดูงานและ
นําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเอง พรอมทั้งใชเปนแนวทางเลือกประกอบการตัดสินใจในการทําการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”

สระเก็บน้ําซึ่งสนับสนุนแปลงปลูกพืชผสมผสาน ซึ่งขณะนี้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตดี และใหผลผลิตแลว
โดยจําหนายใหกับราษฎรในโครงการและบริเวณใกลเคียงในราคาถูก เพื่อชวยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน

แปลงแสดงการปลูกขาวตามแนวทฤษฎีใหม ใหผลผลิตประมาณ 342 กิโลกรัมตอไร
แปลงแสดงการปลูกขาวแบบดั้งเดิม ใหผลผลิตประมาณ 174 กิโลกรัมตอไร

การเลี้ยงไกเนื้อพื้นเมืองพันธุดี ในระยะนี้ไกใหไขนอยและมีเปอรเซ็นตการฟกต่ํามาก ประมาณ 20-30
เปอรเซ็นต ทําใหรายไดไมพอคาอาหารไก เนื่องจากไกมีอายุมากและอากาศในโรงเรือนรอนเกินไป
ผลการดําเนินงาน ป 2544 สามารถสรุปได ดังนี้
1. การปลูกขาว ทํานาในป 2543 โดยวิธีปกดํา และการหวาน ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่ 4.5 ไร ได
ผลผลิตเฉลี่ย 387.8 กิโลกรัมตอไร
2. การปลูกพืชหลังนา หลังการเก็บเกี่ยวขาว และนวดขาวแลวในชวงของการทํานาป 2543 ประมาณเดือน
มกราคม 2544 ไดปลูกพืชไรอายุสั้น ไดแก ขาวโพดเทียนสุโขทัย 1 และหวานถั่วเขียวพันธุชัยนาท 36
3. การปลูกพืชผสมผสาน ไมผลบางอยางเริ่มใหผลผลิตตั้งแตป 2543 คือ ฝรั่ง มะละกอ กลวย กระทอน
4. การเลี้ยงสัตว มีการเลี้ยงไกลูกผสม 3 ทาง โดยใชพอพันธุพื้นเมืองและแมไกพันธุเนื้อลูกผสมไดนําไขมาฟก
ในตูอบ สําหรับปลาเลี้ยงโดยใหอาหารตามธรรมชาติ สวนใหญเปนปลากินพืช แตมีการใหอาหารสําเร็จรูปเสริม
บาง
5.การถายทอดเทคโนโลยี มีเกษตรกรและผูสนใจเขาเยี่ยมชมโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม 2543 ถึงเดือน
สิงหาคม 2544 ประมาณ 32 คณะ จํานวน 850 คน

พื้นที่บริเวณขอบสระน้ํา ปลูกไมผล พืชผัก ซึ่งความเจริญเติบโตดี และใหผลผลิตเปนจํานวนมาก
โดยมีราษฎรเขามาศึกษาดูงานและนํากลับไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเอง

กิจกรรมปลูกพืช บริเวณคันดินและขอบสระน้ํา เพื่อสาธิตใหเห็นการบริหารจัดการดินและน้ําใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งสามารถทําไดจริง
ผลการดําเนินงาน ป 2545 สามารถสรุปได ดังนี้
1. กิจกรรมการปลูกขาว
ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ 4.5 ไร ดวยวิธีปกดําและหวานในฤดูปกติ ไดผลผลิตเฉลี่ยปริมาณ
400 กิโลกรัมตอไร ซึ่งนับไดวาใหปริมาณผลผลิตสูงกวาราษฎรที่เคยทํากันมา
2. กิจกรรมกากรปลูกพืชผสมผสาน
ปลูกพันธุไมผลหลายชนิดในพื้นที่ 7 ไร เชน มะมวง ขนุน กระทอน ฯลฯ ซึ่งมีความเจริญงอกงามดี ที่ปลุกหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยวขาวใหผลผลิตพอใชได สามารถเก็บขายเปนรายไดแลว
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก
ปศุสัตวอําเภอปกธงชัย ไดนําไก 3 สายพันธุมาเลี้ยง ในชวง 2 ปแรก แตเนื่องจากไกมีเปอรเซ็นตการฟกไขต่ํา
จึงเปลี่ยนสายพันธุไกมาเปนไกพื้นบานแทน
4. การถายทอดเทคโนโลยี
โครงการฯ ไดจําลองพื้นที่ โดยการจัดเปนรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจนในระบบการเกษตร “ทฤษฎีใหม” ทําให
เกษตรกรและผูสนใจศึกษาดูงานไดเห็นภาพรวมของกิจกรรมตางๆ
ประโยชนของโครงการ
เปนตนแบบสาธิตการทําการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งราษฎรทั่วไปสามารถเขาไปศึกษาดูงานและ
นําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเอง พรอมทั้งใชเปนแนวทางเลือกประกอบการตัดสินใจในการทําการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”

กิจกรรมปลูกพืชผสมผสาน พื้นที่ 7 ไร

ถายทอดเทคโนโลยีใหแเกษตรกร
ก

