
โ ่โ ่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ใ ื้ ี่ ั ั ป ีใ ื้ ี่ ั ั ป ีในพืนทีจงหวดปทุมธานีในพืนทีจงหวดปทุมธานี

การประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ระหวางเวลา 08.30-17.00 น. 

ณ โรงแรมดุสิตธานี   หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี



จังหวัดปทุมธานี





โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ตั้งอยูในพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี หมายถึง โครงการ 

แผนงาน และกิจกรรมใดๆที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานของพระบาทสมเดจพระเจาอยูหว สมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ และพระบรมวงศานุ

วงศ ที่มีพระราชดําริใหดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเปนการเฉพาะ ประกอบดวย.-

1. โครงการสระเกบ็น้ําพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบล

คลองหลวง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีุ ุ

      2. โครงการศูนยบรกิารวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา        

ํ ึ ํ ํ ั ั ีตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

      3  โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ตําบลบึงชาํออ       3. โครงการแปลงสาธตการเกษตรแบบผสมผสาน ตาบลบงชาออ 

อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 



จบจบ



อันเนื่องมาจากพระราชดําริ







ค
ลอง

ค
ลองระ

โครงการฯรังสิตเหนือ

งระบายน้ําท่ี 5

ะบายนํ้าท่ี 6

แผนที่แสดงจดุที่ตั้งสระพระราม 9







ขอมูลของสระตามแบบ
ใ ั ี ป ี1.อยูใน อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2.พื้นที่ทั้งหมดของสระ 3,032 ไร พื้นที่ปจจุบันประมาณ 2,827  ไร  2 งาน 
10  ตารางวา

3.พื้นที่ผิวน้ํา 2,204 ไร ที่ระดับ +2.000 ม.รทก.

่4. ความจุที่ระดับสูงสุด (+ 3.200 ม.รทก.) เทากับ 27.37 ลาน ลบ.ม.

5. ความจุที่ระดับเก็บกัก (+2.000 ม.รทก.) เทากับ 24.00 ลาน ลบ.ม.





ความจุ (ลาน ลบ.ม.),   ระดับน้ํา ม.

รทก.

27.37                                 + 3.200

24.00                                 + 2.000

22.12                                + 1.300

21.20                                + 1.000

19.95                                + 0.500



ขอมูลสระพระราม 9

พื้นที่ผิวน้ําสระ  2,204    ไร

ระดับน้ําเก็บกักสงูสุด + 3.200 ม.รทก

้ปริมาณน้ําเก็บกกัสูงสุด 27.37 ลาน ลบ.ม

ระดับน้ําที่ระบายต่าํสุด                            + 0.500             ม.รทก

้ ่ ่ปริมาณนําทีเหลือตําสุด                            19.95                ลาน 

ลบ.ม

(จากการทํา  h   di   เมื่อป  2548)(จากการทา  echo  sounding  เมอป  2548)



แผนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสติ

เหนือเหนอ

คลอง 5 คลอง 6

สระเก็บน้ําพระราม 9
แมน้ําเจาพระยา





จุดที่จะกอสรางสถานสีูบน้ําดานคลองระบาย

น้ําที่ 5

คลองระบายน้ําที่ 5

กม. 16+645

นาท 5

สระเก็บน้ําพระราม สระเก็บน้ําพระราม 99  อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อําเภอคลองหลวง   และ อําเภอธัญบรี   จังหวัดปทมธานีอําเภอคลองหลวง   และ อําเภอธัญบรี   จังหวัดปทมธานีอาเภอคลองหลวง   และ อาเภอธญบุร   จงหวดปทุมธานอาเภอคลองหลวง   และ อาเภอธญบุร   จงหวดปทุมธาน

จุดที่จะกอสรางสถานสีูบน้ําดานคลองระบาย

น้ําที่   6คลองระบายน้ําที่ 6
กม. 16+745





สงน้ําไปใชดวยระบบ สงน้ําไปใชดวยระบบ Gravity Gravity 

ใ  ้ํ ํ ไ ใ  ้ํ ํ ไ  ไ ไ 

พื้นที่นา พื้นที่นา 700 700 ไรไร

สามารถใชนําทํานาได สามารถใชนําทํานาได 11,,800800  ไรไร

พนทนา พนทนา 700 700 ไรไร

พื้นที่ทํานาพื้นที่ทํานา

11 100 100 ไรไร11,,100 100 ไรไร



รายงานสถานการณน้ําในพื้นที่แกมลิง รายงานสถานการณน้ําในพื้นที่แกมลิง 

สร พร ราม สร พร ราม 99สระพระราม สระพระราม 99

••  ระดบัเกบ็กกัสงสดระดบัเกบ็กกัสงสด ++33 2020 มม รทกรทก  ระดบเกบกกสูงสุดระดบเกบกกสูงสุด ++33..2020 มม..รทกรทก..

((ปรมิาณน้ํา ปรมิาณน้ํา 2727..3737  ลาน ลบลาน ลบ..มม.).)

็็••  ระดบัเกบ็กกัปกติระดบัเกบ็กกัปกติ ++22..0000 มม..รทกรทก..

((ปรมิาณน้ํา ปรมิาณน้ํา 2424..00 00 ลาน ลบลาน ลบ..มม.).)(( ))

••  ระดบัน้ําเปาหมายระดบัน้ําเปาหมาย ++00..5050 มม..รทกรทก..

                      ((ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ํา 1919 9595  ลาน ลบลาน ลบ มม ))                      ((ปรมาณนา ปรมาณนา 1919..9595  ลาน ลบลาน ลบ..มม.).)

••  ระดบัน้ําปจจบุันระดบัน้ําปจจบุัน ++11..1111            มม..รทกรทก..
((หมายเหตุหมายเหต ุ การสูบน้ํา ลดระดับน้ําได วันละประมาณ การสูบน้ํา ลดระดับน้ําได วันละประมาณ 55  ซมซม.).)



ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคุ

1. สถานสงเคราะหหญงิ,สถานกักขังกลาง,ทัณฑสถานบําบดัพิเศษ
ป ี  ใชป ิ ้ํ  ใ ั ื ป   133 00 ปทุมธาน  ใชปรมาณนา ในอตราเดอนละประมาณ  133,500 ลบ.ม

2. เทคโนโลยีราชมงคลใชปริมาณน้ําในอัตราเดือนละ  30,000  ลบ.ม

้ ้3. ศูนยพันธุกรรมสัตวน้ําใชปริมาณน้ําในอัตราเดือนละ  8,000 ลบ.ม

4. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรใชปริมาณน้ําในอัตราเดือนละ 5,600 ลบ.ม

5. อุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณใกลเคียงในอัตราเดือนละ 1,200 
ลบ.ม

    รวม 178,300  ลบ.ม  ตอเดือน











แนวทางการบริหารจัดการน้ํา
้ ่ ้ ้ ่ตรวจสอบปริมาณน้ํา  เมื่อสิ้นเดือนธันวาคมวามีปริมาณน้ําในสระเทาไร  แลวเริ่มทําการ

ระบายน้ําออกจากสระตั้งแตเดือนมกราคม  เพื่อใหพื้นที่รอบๆ  สระใชเพื่อการเกษตร  

อปโภค  บริโภคและอื่น ๆ  โดยการระบายออกทางดานคลองระบายน้ําที่  5 และ 6  ในอุปโภค  บรโภคและอน ๆ  โดยการระบายออกทางดานคลองระบายนาท  5 และ 6  ใน

ปริมาณที่ใกลเคยีงกัน  โดยมีเปาหมายทีจ่ะระบายจนระดับน้ําในสระลดลงถึง  +0.500  ม.

รทก.  (ปริมาณน้ําเหลือในสระ  19.95 ตัน  ลบ.ม)  หลังจากนั้นจะรักษาระดับน้ําในสระใหอยู

ที่  +0 500 ม รทก  จนถึงเดือนสิงหาคม  และเริ่มทําการรับน้ําเขาสระใหเต็มที่ภายในเดือนท  +0.500 ม.รทก  จนถงเดอนสงหาคม  และเรมทาการรบนาเขาสระใหเตมทภายในเดอน

ธันวาคม  โดยมีระดับน้ําสงูสุดไมเกิน  +3.200  ม.รทก.  จะทาํใหเกิดแกมลิงประมาณ  7.42  

ลานลบ.ม.  และในปตอ ๆ ไปก็ดําเนินการเชนเดียวกัน



ั ้ํ

แผนการจัดการน้ําในสระพระราม แผนการจัดการน้ําในสระพระราม 99  ป ป 25522552

+3.00

ระดับนํา

+2.00 +2.00
+1 84

+2.20
+2.00

+1.84
+1.67

+1.57
+1.44

+1.30

+0.50 +0.50

+1.00

เดือน

+0.00

1 ม.ค. 52 15 ม.ค. 52 31 มี.ค. 52 15 เม.ย. 52 30 เม.ย. 52 15 พ.ค. 52 31 พ.ค. 52 15 มิ.ย. 52 31 ต.ค. 52 31 ธ.ค. 52

 วันที่ 2 17 เม ย 52 เริ่มระบายน้ํา เพื่อชวยเหลือพื้นทีก่ารเกษตร ไดประมาณ 1 000 ไร• วนท 2-17 เม.ย.52 เรมระบายนา เพอชวยเหลอพนทการเกษตร ไดประมาณ 1,000 ไร

• ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.52 เริ่มพรองน้ํา จากระดับ +1.57 ม.รทก. ถึง +1.30 ม.รทก. คาดวาใชเวลา  

  ประมาณ 30 วัน



การรับน้ําและระบายน้ําของสระพระราม  9
รับน้ําเขาสระดวยระบบ  Gravity ไดถึงระดับ  +  2.00  ม.รทก. 

         ไดปริมาณน้ํา  24  ลานลบ.ม.

ระบายน้ําออกจากสระดวยระบบ Gravity ไดถึงระดับ  + 1 30  ลบ มระบายนาออกจากสระดวยระบบ Gravity ไดถงระดบ  + 1.30  ลบ.ม.

                                                 เหลือปริมาณน้ํา   22.12  ลาน  ลบ.ม.

รับน้ําเขาสระโดยการใชเครื่องสูบ  จากระดับ  + 2.00  ม.รทก. จนถึง  + 3.200 ม.รทก. 

ไดปริมาณน้ํา  27.37  ลาน ลบ.ม.

        เพิ่มขึ้น  3.37  ลาน ลบ.ม.

้ํ โ ใช ื่ ั   1 3   ึ ั   0 500   ระบายนาออกจากสระโดยการใชเครองสูบจากระดบ + 1.3  ม.รทก. ถงระดบ + 0.500  ม.รทก. 

            เหลือปริมาณน้ํา  19.95  ลานลบ.ม.

            ระบายออกไดอีก  2.17  ลานลบ.ม.



คลองระบายน้ําที่ 

ถนนรอบสระพระราม 9 ถนนรอบสระพระราม 9

คลองระบายนาท 

5

ระดับ +3.50

ระดับ +2.00   ความจุ  24.00 ลาน ลบ.ม.

ระดับ +0.50   ความจุ 19.95 ลาน 

ระดับ +3.50

คลองระบายน้ําที่ 

6

ระดับ +2.00
ระดับ +2 00

ระดับ -

1.30

ลบ.ม.

ระดับ -

1.30

ปริมาณน้ํา  4.05  ลาน ลบ.ม. 
ระดบ +2.00

การบรหิารจดัการน้ําโดย การบรหิารจดัการน้ําโดย GravityGravity
1.    ทําการรับน้ําเขาจากคลอง 5 และคลอง 6 โดย Gravity จากระดับ +0.50 ม.รทก. ไป

จนถึงระดับ +2.00 ม.รทก. คิดเปนปริมาณน้ํา 4.05 ลาน ลบ.ม. 



คลองระบายน้ําที่ 

ถนนรอบสระพระราม 9 ถนนรอบสระพระราม 9

คลองระบายนาท 

5
ระดับ +3.50

ระดับ +2.00   ความจุ  24.00 ลาน ลบ.ม.

ระดับ +1.30   ความจุ 22.12 ลาน ลบ.ม.

ระดับ +3.50

คลองระบายน้ําที่ 

6

ระดับ +1.30

ระดับ -

1.30

ุ

ระดับ -

1.30

ระดับ +1.30ปริมาณน้ํา  1.88  ลาน ลบ.ม. 

การบรหิารจดัการน้ําโดย การบรหิารจดัการน้ําโดย GravityGravity
1.    ระบายน้ําออกจากสระพระราม9 ออกสู คลอง 5 และคลอง 6 โดย Gravity  จาก

ระดับ +2.00 ม.รทก. (ระดับเก็บกัก) ไปจนถงึระดับ+1.30 ม.รทก. คิดเปนปริมาณ

น้ํา 1.88 ลาน ลบ.ม. 

2    ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร ในบริเวณคลอง 5 และคลอง 6 รวมทั้ง พื้นที่บริเวณคลอง2.   ชวยเหลอพนทการเกษตร ในบรเวณคลอง 5 และคลอง 6 รวมทง พนทบรเวณคลอง

รังสิตประยูรศักดิ์ และเจือจางน้ําเนาเสีย ในเขตชุมชนคลอง 6



คลองระบายน้ําที่ 
้ํ ี่้5

ั  2 00

ระดับ +3.20   ความจุ 27.37 ลาน ลบ.ม.

คลองระบายนําที 

6

ั
P P

ระดับ +2.00   ความจุ 24.00 ลาน ลบ.ม.

ปริมาณน้ํา  3.37  ลาน ลบ.ม. 

ระดบ +2.00 ระดับ +2.00

การบรหิารจดัการน้ําฤดูน้ําหลาก การบรหิารจดัการน้ําฤดูน้ําหลาก ((โดยเครื่องสูบน้ําโดยเครื่องสูบน้ํา))
1. ทําการรับน้ําเขาจากคลอง 5 และคลอง 6 โดยเครื่องสูบน้ําจากระดับ +2.00 ม.รทก.

    ไปจนถึงระดับ +3.20 ม.รทก. คิดเปนปริมาณน้ํา 3.37 ลาน ลบ.ม. 



คลองระบายน้ําที่ คลองระบายนาท 

5

ระดับ +1.30   ความจุ 22.12 ลาน ลบ.ม.

ระดับ +3.50

คลองระบายน้ําที่ 

6

P P

ปริมาณน้ํา  2.17  ลาน ลบ.ม. 

ระดับ +1.30

ุ

ระดับ +1.30
ระดับ +0.50   ความจุ 19.95 ลาน ลบ.ม.

การบรหิารจดัการน้ําในฤดูแลง การบรหิารจดัการน้ําในฤดูแลง ((โดยเครื่องสูบน้ําโดยเครื่องสูบน้ํา))
1.    ระบายน้ําออกจากสระพระราม9 ออกสู คลอง 5 และคลอง 6 โดยเครื่องสูบน้ําจาก

ระดับ +1.30 ม.รทก. ไปจนถงึระดับ +0.50 ม.รทก. คิดเปนปริมาณน้ํา 2.17 ลาน 

ลบ.ม. 

2    ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร ในบริเวณคลอง 5 แล คลอง 6 รวมทั้ง พื้นที่บริเวณคลอง2.   ชวยเหลอพนทการเกษตร ในบรเวณคลอง 5 และคลอง 6 รวมทง พนทบรเวณคลอง

รังสิตประยูรศักดิ์ และเจือจางน้ําเนาเสีย ในเขตชุมชนคลอง 6













ขอมูลการสูบน้ํา
สูบน้ํา 1 เครื่อง ได ชม.ละ 3,600 ลบ.ม

สูบน้ํา 6 เครื่อง ได ชม.ละ 21,600 ลบ.ม

สูบน้ําออก 2.17 ลาน ลบ.ม ใชเครื่องสูบจํานวน 6 เครื่องสูบวันละ 4 ชม.ใชเวลาสูบ

ประมาณ 26 วัน
้ํ   ใ  ื่ ํ ื่ ั ใ สูบนําเขา 3.37 ลาน ลบ.ม ใชเครืองสูบจํานวน 6 เครืองสูบวันละ 8 ชม.ใชเวลา

ประมาณ 19 วัน







กอสรางสถานีสบน้ําถาวรเพื่อเพิ่มศักยภาพของสรกอสรางสถานสูบนาถาวรเพอเพมศกยภาพของสระ
งานกอสรางสถานีสูบน้ําพระราม  9  รวม 2 แหง

1   งานเตรียมงานกอสราง  รวมเปนเงิน  9 961 000 00 บาท  ซึ่งประกอบดวย1.  งานเตรยมงานกอสราง  รวมเปนเงน  9,961,000.00 บาท  ซงประกอบดวย

1.1  งานเปดบอกอสราง เปนจํานวนเงิน             1,321,000.00  บาท

1.2  งานปองกนัตลิ่งบอกอสราง เปนจํานวนเงิน     7,143,000.00  บาท

1.3  งานทํานบดินชั่วคราว เปนจํานวนเงิน      1,346,000.00  บาท

ื้ ิ  ิ1.4  งานรือถอน คสล.  และ  ทรบ.  เดิม เปนจํานวนเงิน         151,00.00   บาท

2. งานกอสรางอาคารโรงสูบน้ําพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา          รวมเปนเงิน                44,949,000.00 บาท

    ซึ่งประกอบดวย

     2.1  งานดินถมฐานรากอาคาร เปนจํานวนเงิน  2,717,000.00   บาทฐ , ,

     2.2  งานฐานรากเสาเข็มอาคาร เปนจํานวนเงิน      2,750,000.00   บาท

     2.3  งานคอนกรตีโครงสรางอาคาร เปนจํานวนเงิน           19,562,000.00   บาท 

2.4  งานหินกอ , หินเรียง , เอ็น คศล. และทางเทา เปนจํานวนเงิน             3,211,000.00   บาท

    2 5 ิ ั้ ื่ ้ํ   1 / ิ ี    2.5 งานตดตงเครองสูบนา ขนาด 1 ลบ.ม./วนาท

จํานวน 6 เครื่อง เปนจํานวนเงิน       14,578,000.00  บาท

    2.6  งานบานระบายติดตั้งเกียรมอเตอรพรอมอาคารประกอบเปนจํานวนเงิน   2,131,000.00  บาท

3. งานขยายเขตไฟฟา                                                เปนจํานวนเงิน   2,430,000.00 บาท

             รวมเปนเงินทั้งสิ้น              57,340,000.00  บาท





พระราชกระแสพระราชกระแส
“ใหมูลนิธิชัยพัฒนารวมกับสวนราชการที่เกี่ยว 

ของศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้ศูนยบริการ

วิชาการเกษตร รวมทั้งจัดการระบบชลประทาน”   วชาการเกษตร รวมทงจดการระบบชลประทาน”   

และเพื่อมิใหราษฎรที่ เชาที่ ทั้ง  8 รายอยู เดิมตอฎ ู

เดือดรอน  จึงใหจัดแปลงที่ดินที่เชาอยูแลวในลักษณะ

ป ีใ   ํ ั้  แปลงทฤษฎีใหม  แลวนําราษฎรทัง  8  รายเขามาอยู

และทํากินและทากน



   การดําเนนิงาน   :   2  ระยะ

2540 – 2549   :  กรมวชิาการเกษตร

2550 – ปจจุบัน   :  มูลนธิิชยัพฒันาุ ู



กิจกรรม  :  7  กิจกรรม

  ขาว  - เกษตรยังชีพ - ขาว
 - ไมดอก

 - เกษตรยงชพ
 - แปรรปู

 - พืชผัก
ไ 

ู

 - ถายทอดเทคโนโลยี
 - ไมผล



ผลการดําเนินงานผลการดาเนนงาน
กิจกรรมขาว







็ ั   ผลผลิตเมล็ดพันธุขาวป  2552

            เมล็ดพันธุขาว                   75,000     กิโลกรัม

            ความชื้น                          13.50       เปอรเซนต     

                *  ลดความชื้นโดยใชพลังงานแสงแดด



ความงอก  92%



กิจกรรมไมดอก

               





1



ป ิ ื ัตารางสรุปการผลิตพืชผัก

ชนิดพชื ปริมาณ (กก.)

กินใบ 3,667

กินยอด 5,067

กินผล 1,447

รวม 10,151



กิจกรรมไมผล





















ปความเปนมา

้2542  โปรดเกลาใหรับที่ดินจํานวนพื้นที่  

24 3 19  ไร   ไวเพื่อประกอบกิจกรรมของ24-3-19  ไร   ไวเพอประกอบกจกรรมของ

มูลนิธิ ชัยพัฒนา  ในลักษณะแปลงสาธิตู

การเกษตร ที่เนนการทํานา  และการทําสวน

่ ่สมรวมกับพืชชนิดอื่นที่เหมาะสม



การดําเนนิงานการดาเนนงาน

เกษตรผสมผสาน    พืช    พืชเกษตรผสมผสาน    พช  :  พช

ขาว : ปาลม : พืชผัก – ไมดอก : ไมผลขาว : ปาลม : พชผก ไมดอก : ไมผล



กิจกรรม

- ขาว

 ้     -   ปาลมน้ํามัน

     -   พืชผัก-ไมดอก        พชผก ไมดอก

     -   ไมผล







คุณภาพเมล็ดพันธุขาว

 -   ความชื้น       13      เปอรเซน็ต

 -   ความงอก      90      เปอรเซน็ต




















