“ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
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ความนํา: แนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

“…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจขึ้นสูงโดยลําดับตอไป…”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
“คนอืน่ จะวาอยางไรก็ชา งเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมสี งิ่ ทีส่ มัยใหม
แต ‘เราอยูพ อมีพอกิน’ และขอใหทกุ คนมีความปรารถนาทีจ่ ะใหเมืองไทย พออยูพ อกิน มีความสงบ
และทํางาน ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ
รุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรา
รักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได…”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานนับตั้งแตป
พ.ศ. 2517 เปนตนมา จะพบวา พระองคทรงใหความสําคัญถึงแนวทางการพัฒนาอยางเปนขัน้ ตอนบนพืน้ ฐาน
ของการพึง่ ตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจ กั ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสราง
ภูมคิ มุ กันทีด่ ใี นตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขัน้ ตอน
ทีถ่ กู ตองตามหลักวิชา ตลอดจนมีคณ
ุ ธรรมเปนกรอบในการดํารงชีวติ ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ปนทีร่ จู กั กันภายใตชอื่ วา
“เศรษฐกิจพอเพียง”
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาทีช่ ถี้ งึ แนวทางปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล
และสรางภูมคิ มุ กันทีด่ เี พือ่ พรอมรับตอความเสีย่ งบนพืน้ ฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
คุณธรรม การใชความรูอ ยางถูกหลักวิชาการ ควบคูไ ปกับการกระทําทีไ่ มเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตาง ๆ ของสังคม
เขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
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ตัวอยางภาคปฏิบตั ทิ รี่ จู กั กันแพรหลายอยางหนึง่ ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม
ที่สงเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการสรางความมั่นคงในระดับครัวเรือน
เกษตรใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่งกอน โดยตองไมเบียดเบียนผูอื่น แลวกาวเขาสูการรวมตัวกัน
ทํากิจกรรมตาง ๆ ในรูปกลุม ชุมชน หรือเครือขายวิสาหกิจ เพือ่ รวมมือกันสรางสรรค และปองกันผลกระทบ
ทางลบจากภายนอก สรางความเขมแข็งของชุมชน และทายสุดเปนการสรางความเชือ่ มโยงกับธุรกิจขนาดใหญ
ภาครัฐ หรือองคกรตาง ๆ นอกกลุม เพื่อขยายขอบเขตความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ไปสูระดับประเทศ
P

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวขางตนนัน้
พระองคมไิ ดมพี ระราชดําริเพียงอยางเดียวเทานัน้ แตยงั ทรงนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยพระองคไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความตอนหนึ่งวา
“…วัตถุประสงคของการตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทํากินของราษฎรใหมี
ความอุดมสมบูรณขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนฟนฟูปา และใชหลักวิชาการ
เกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว โดยใชเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเปนทุนใน
การพัฒนา ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาจะเปนฟารมตัวอยางที่เกษตรกรทั่วไป และเจาหนาที่ฝาย
พัฒนาสามารถมาเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อเปนการศึกษาหาความรู
นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการใหมีความเจริญขึ้น
เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีขาวสําหรับหมูบานแตละกลุม
ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขาวของแตละหมูบาน เพื่อฝกใหรูจัก ‘พึ่งตนเอง’ ไดในที่สุด…”
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีท่ รงมุง หวังใหศนู ยศกึ ษาการพัฒนาฯ เปน “ตนแบบ
ของความสําเร็จ” ใหแกเกษตรกรและผูส นใจทัว่ ไปไดมคี วามรูแ ละชวยเหลือตนเองไดอยางยัง่ ยืน ดังนี้
1. เปนสถานทีท่ าํ การศึกษาคนควา ทดลอง วิจยั เพือ่ แสวงหาแนวทางและวิธกี ารพัฒนาดานตาง ๆ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทีแ่ ตกตางกัน ทําหนาทีเ่ สมือน “ตนแบบ” ของความสําเร็จทีจ่ ะเปน
แนวทางและตัวอยางของผลสําเร็จใหแกพนื้ ทีอ่ นื่ ๆ ตอไป
2. เปนสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศึกษา
คนควา ทดลอง วิจยั ตาง ๆ ทีไ่ ดรบั ผลสําเร็จแลว ศูนยศกึ ษาการพัฒนาฯ จะเปนแหลงผสมผสานทางวิชาการ
และการปฏิบัติเพื่อนําความรูสูราษฎร รวมทั้งเปนแหลงศึกษาทดลองของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเปน
แหลงแลกเปลีย่ น ถายทอดประสบการณ และแนวทางแกไขปญหาระหวาง 3 กลุม คือ นักวิชาการ เจาหนาที่
ซึ่งทําหนาที่พัฒนาสงเสริม และราษฎร
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3. เปนตนแบบของการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนยศกึ ษาการพัฒนาฯ แตละแหงจะเปนแบบจําลอง
และตัวอยางของการพัฒนาในพืน้ ทีล่ กั ษณะหนึง่ ๆ ซึง่ สามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ โดยพยายามใชความ
รูใหมากสาขาที่สุด แตละสาขาจะเปนประโยชนเกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่น ๆ เปนการผสมผสานกันทั้ง
ดานความรู การดําเนินงาน และการบริหารอยางเปนระบบ
4. เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางสวนราชการ เปนการประสานงาน ประสานแผน และ
การจัดการระหวางกรม กอง และสวนราชการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ เปนศูนยรวมของการศึกษาทดลอง และสาธิตที่ไดรับผลสําเร็จ ทั้ง
ดานการเพาะปลูก แหลงน้ํา ปศุสัตว ประมง ตลอดจนการพัฒนาดานสังคม ศิลปาชีพ ในลักษณะของ
“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อใหผูสนใจไดเขาไปศึกษาดูงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว อันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางสมบูรณที่สุด
ศูนยศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ มีอยู 6 แหง ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ แตละศูนยฯ
จะมีสภาพภูมิศาสตรที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาค ซึ่งมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน โดยทําการศึกษาวิจัย
และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่แหงนั้นใหมีสภาพสมบูรณ สามารถทํา
การเกษตรได เมือ่ ผลการศึกษาวิจยั ไดรบั ผลสําเร็จแลว ศูนยฯ จะทําการขยายผลไปยังหมูบ า นทีต่ งั้ อยูร อบศูนย
ที่เรียกวา “หมูบานรอบศูนยฯ” เปนหมูบานเปาหมายอันดับแรกโดยการสงเสริมในทุก ๆ ดาน อาทิ
การเพาะปลูก การขยายพันธุพืช การเลี้ยงสัตว เปนตน เมื่อสงเสริมใหกับหมูบานรอบศูนยฯ จนไดรับผล
ขั้นหนึ่งแลวก็จะขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่แหงอื่นตอไป
นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังไดขยายผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพไปสูพื้นที่แหงอื่นในลักษณะของ
“ศูนยสาขา” เพือ่ ทําการศึกษาเปนการเฉพาะเรือ่ งในพืน้ ทีน่ นั้ โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการจัดตัง้ ศูนยสาขา
เชนเดียวกับศูนยศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดํารินนั่ เอง
ผลสําเร็จของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริทั้ง 6 ศูนย
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1. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ประวัติยอ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ นับเปนศูนยฯ แหงแรกที่กอตั้งขึ้น โดยสภาพปญหาสําคัญที่พบ
ในพืน้ ทีค่ อื ปญหาสภาพทีด่ นิ ซึง่ ขาดความอุดมสมบูรณ มีการชะลางพังทลายของดิน ประกอบกับพืน้ ทีส่ ว นใหญ
เปนดินทราย ทําใหสามารถรองรับน้ําไดเพียง 30 มิลลิเมตร เมื่อไดมีการสํารวจสภาพปญหาของพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานขอเท็จจริงแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2531 ความตอนหนึ่งวา
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“…อันแรกก็ไดใหกรมชลประทานไดสรางเปนอางเก็บน้ํา ซึ่งดู ๆ ไปแลวก็แปลกเพราะวา
อางเก็บน้าํ นัน้ เทากับกินทีข่ องทีท่ ไี่ ดมาเกือบทัง้ หมด จะเหลือเพียงไมกไี่ รทจี่ ะใชสาํ หรับการเพาะปลูก
โดยใชน้ําชลประทาน ก็เริ่มตนอยางนั้นคือ ไมถือวาผิดหลักวิชา ความจริงก็ผิดหลักวิชา มีที่เทาไร
ก็มาใช สวนใหญเปนอางเก็บน้ําแลวก็มาใชประโยชนสําหรับการเพาะปลูกเพียงไมกี่ไร แตถือวา
ทําเปนตัวอยาง แลวผลประโยชนที่จะไดก็ไมใชเฉพาะในที่ของเรา เปนในที่ที่ลงไปขางลาง คงไดรับ
ประโยชนสําหรับสถานที่กอสรางนั้น…”
โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
ในการดําเนินงานของศูนยฯ ไดมหี นวยงานตาง ๆ รับผิดชอบรวมกัน อาทิ กรมชลประทาน กรมปาไม
กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เปนตน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ เชน
ฟนฟูทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรแหลงน้ํา โดยมีการพัฒนาแหลงน้ําดวยการสรางอางเก็บน้ําตาม
พระราชดําริทงั้ สิน้ 9 แหง มีการฟน ฟูอนุรกั ษทรัพยากรดิน โดยมีการสํารวจการใชทดี่ นิ การวางระบบอนุรกั ษ
ดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน จัดระบบการอนุรักษดินและน้ําดวยการทําคันดินและ
แนวการใชหญาแฝก และสงเสริมการทําปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสด และใหความรูในการพัฒนาที่ดิน
โดยการจัดการฝกอบรมเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยฯ ตลอดจนจัดใหมีโครงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตร “ทฤษฎีใหม” เพื่อใหเกษตรกรเรียนรูการทําเกษตรแบบผสมผสาน และจะทําใหราษฎรมีรายได
ตลอดทั้งป
ปจจุบันมีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 15 หมูบาน ในเขตตําบลเขาหินซอน และตําบลเกาะขนุน มี
เนื้อที่ 113,214 ไร และมีศูนยสาขาอีก 2 แหง ประกอบดวย
1) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่
23,157 ไร เปนโครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยการทําแปลงนาสาธิต และทําเกษตรผสมผสานเพื่อสาธิต
ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปไดนําไปเปนแบบอยาง
2) โครงการพัฒนาสวนพระองค อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 145 ไร ดําเนิน
กิจกรรมทางการเกษตร เชน ทํานา ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เปนตน
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประวัติยอ
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ องคมนตรี และอธิบดีกรมชลประทาน พรอมดวยนายเล็ก จินดาสงวน
เขาเฝาทูลละอองธุลพี ระบาท ณ กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา โดยไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน
พิจารณาวางโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยทางศูนยฯ ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2527
มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรตาง ๆ ตามความเหมาะสม สําหรับเปนตัวอยาง
ใหราษฎรนําไปใชปฏิบตั ติ อ ไป และเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดเสด็จพระ
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ราชดําเนินทอดพระเนตรพืน้ ทีท่ จี่ ะจัดตัง้ เปนศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานฯ บริเวณบานนานกเคา อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับแนวทางดําเนินงานของศูนยฯ ความตอนหนึ่งวา
“…โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาปาไมบริเวณตนน้ํา
ั นาปาไม
หวยตาดไฮใหญ และบริเวณตนน้าํ ของอางเก็บน้าํ ภูไมรวกดวย โดยใหพจิ ารณาเปนพืน้ ทีพ่ ฒ
ในเขตปริมณฑลของศูนยฯ พืน้ ทีป่ ระมาณ 7,500 ไร และควรพิจารณาจัดตัง้ หมูบ า นปาไมขนึ้ ทีต่ น น้าํ
หวยตาดไฮใหญ บริเวณถนนสายกาฬสินธุ-สกลนคร ประมาณ 10 ครอบครัว ๆ ละประมาณ 100
ไร เพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการพัฒนาปาไมในพื้นที่ดังกลาว…”
โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินงาน
ทางศูนยฯ ใหความสําคัญดานการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงของทองถิ่นและเนนงาน
ขยายผลใหสามารถนําผลการศึกษาทดลองตาง ๆ ไปใชปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีข่ องราษฎรไดอยางทัว่ ถึง โดยกําหนด
กิจกรรมพัฒนาเปน 3 ลักษณะคือ งานศึกษา ทดลองและวิจัย งานขยายผลการศึกษาและงานบริหารและ
การพัฒนาดานอื่น ๆ
ในสวนของงานขยายผลการศึกษา ไดมีงานสําคัญงานหนึ่งที่นํา “รูปแบบทฤษฎีใหม” ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั โดยใหเกษตรกรทีเ่ ปนเจาของทีด่ นิ ทํากินทีม่ พี นื้ ทีไ่ มมากนักได
ผลิตขาวบริโภคไดเพียงพอตอการเลีย้ งครอบครัว และมีน้ําสํารองไวใชในหนาแลง โดยแตละปจะดําเนินการ
ขุดสระน้าํ ใหราษฎรที่ตองการเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
ปจจุบันมีการกระจายการขยายผลของศูนยฯ สูพื้นที่อื่น ๆ ของภาคใหเพิ่มมากขึ้น โดยจัดตั้งเปน
ศูนยสาขา 3 แหง คือ
1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จทั้งในดานการเกษตร การอนุรักษปาไม
การพัฒนาแหลงน้ําและศิลปาชีพ
2) โครงการพัฒนาลุม น้ําก่ําอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร-นครพนม ดําเนินการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแลง
ใหแกราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงลําน้ําก่ํา
3) โครงการขุดสระกักเก็บน้าํ ตามทฤษฎีใหมอนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
เพื่อใหเปนจุดศึกษา ทดลอง และสาธิตใหราษฎรไดเห็นผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ประวัติยอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 ใหพิจารณา
จัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ขึ้น บริเวณปาขุนแมกวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
มีขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 8,500 ไร โดยมีพระราชประสงคใหเปนศูนยกลางในการทดลองวิจัย
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หารูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่ตนน้ําที่เหมาะสมและเผยแพรใหราษฎรนําไปปฏิบัติตอไป โดย
พยายามใชประโยชนจากน้ําที่ไหลลงมาจากยอดเขาลงสูพื้นที่ตอนลางใหไดประโยชนสูงสุดโดยการจัดทํา
ฝายตนน้าํ และทําคูนา้ํ ระบบกางปลา เพือ่ รักษาและชะลอความชุม ชืน้ ของดินในฤดูแลง อันอาจจะนําประโยชน
มาใชในการปลูกปาและเปนแนวปองกันไฟปาเปยก ดวยน้ําทีไ่ หลผานมาเบือ้ งลางก็จะเก็บไวในอางน้ําเพือ่ นํา
ประโยชนไปใชสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวและการประมง สําหรับการปลูกปาใหพิจารณา
ปลูกไมดงั้ เดิมทีม่ อี ยูแ ลวและไมชนิดทีจ่ ะเปนประโยชนทงั้ ในการใชสอย เปนอาหารและเปนเชือ้ เพลิง โดยการ
ปลูกสรางเสริมปาและพัฒนาไมเดิมที่อยูสันเขาเพื่อใหเปนแมไมในการโปรยเมล็ดพันธุลงสูพื้นดินเบื้องลาง
ก็จะทําใหเกิดสภาพปาที่หนาทึบและสมบูรณขึ้นได
ตอมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2527 ไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม สรุปไดคือ ใหทําการศึกษา
การพัฒนาปาไมพนื้ ทีต่ น น้ําลําธารใหไดผลอยางสมบูรณเปนหลัก ตนทางเปนการศึกษาดานปาไม ปลายทาง
เปนการศึกษาการประมงตามอางเก็บน้ําตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกราษฎรอยางแทจริง ผสมกับการ
ศึกษาดานเกษตรกรรม ปศุสัตวและโคนม รวมทั้งดานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนศูนยฯ ที่สมบูรณแบบ
กอใหเกิดประโยชนตอ ราษฎรทีจ่ ะเขามาศึกษากิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยแลวนําไปใชปฏิบตั อิ ยางไดผลตอไป
โครงการ/กิจกรรมสําคัญทีด่ าํ เนินการ
การดําเนินงานของศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ นัน้ มีกรมชลประทานเปนหนวยงานแกนกลาง
ซึง่ เนนการดําเนินการศึกษาคนควา ทดลองเพือ่ หารูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ในบริเวณพืน้ ทีต่ น น้าํ ทีเ่ หมาะสม
กับพื้นที่บริเวณตนน้ําลําธารของภาคเหนือและเผยแพรใหราษฎรนําไปปฏิบัติ การพัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธาร
โดยใชระบบชลประทานเขาเสริม การปลูกปา 3 อยาง 3 วิธี และการใชลุมน้ําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่สามารถใหเกษตรกรพึ่งตนเองไดโดยไมทําลายสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ นอกจากนั้น
ยังมุงทําการศึกษาพัฒนาปาไมพื้นที่ตนน้ําลําธารใหไดผลสมบูรณ ตนทางเปนปาไมและปลายทางเปน
การศึกษาการประมงตามอางน้ําตาง ๆ ผสมกับการศึกษาดานสหกรณ ดานเกษตรกรรม ดานปศุสัตวโคนม
ดานเกษตรอุตสาหกรรมและดานการตลาด
ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 11 หมูบาน และมีศูนย
สาขาจํานวน 5 แหง ประกอบดวย
1) ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยฯ สาธิตฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร
2) โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานโฮง
จังหวัดลําพูน อ.จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม เปนการพัฒนาแหลงน้ําและตนน้ําลําธาร
3) โครงการพัฒนาพืน้ ทีป่ า ขุนแมกวงอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
เนนการบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบควบคูกับการจัดหาที่ดินทํากินใหแกราษฎร
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4) โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงใหม สงเสริมใหคนกับปาอยูรวมกันได สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาปาไม
5) โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
เนนการจัดหาน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูก และจัดตั้งสถานีปาไมและสถานีประมง
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติยอ
เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดมพี ระราชดํารัสเกีย่ วกับพืน้ ทีต่ าํ บลหวยทราย
สรุปความวา “บริเวณพืน้ ทีแ่ หงนีร้ วมทัง้ อาณาเขตบริเวณใกลเคียงเคยมีความอุดมสมบูรณมาก มีนา้ํ ตก
และธารน้าํ ไหลหลอเลีย้ งพืน้ ทีต่ ลอดทัง้ ป แตปจ จุบนั สภาพปาเสือ่ มโทรมมากมีผลทําใหปริมาณน้าํ ฝน
ลดนอยลงทุกป และไมตกตองตามฤดูกาล ซึง่ บงบอกถึงแนวโนมวาอาณาบริเวณแหงนีอ้ าจแหงแลง
เปนทะเลทรายไดในอนาคต” และไดมพี ระราชดํารัสแก หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ องคมนตรี
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. นายสุนทร เรืองเล็ก และนายเล็ก จินดาสงวน ความตอนหนึ่งวา
“…ใหพัฒนาพื้นที่สวนหนึ่งเปนศูนยศึกษาการพัฒนาดานปาไมอเนกประสงค จัดใหราษฎร
ที่เขาทํากินอยูเดิมไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไม ไดประโยชนจากปาไมและไมทําลายปาไม
อีกตอไป มุงหมายใหศึกษารูปแบบการพัฒนาและเกษตรกรรมควบคูไปกับการปลูกปาใหราษฎร
เพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ควบคูไปดวย และใหราษฎรที่เขาทํากินโดยมิชอบเขารวมพิจารณาดูแล
รักษาปา ประกอบอาชีพโดยใชประโยชนจากปาไม ใหดําเนินการในลักษณะพิพธิ ภัณฑธรรมชาติทมี่ ี
ชีวติ ใหการศึกษาแกประชาชนทัว่ ไปเพือ่ จะใหประชาชนผูย ากไรอยูร อดและธรรมชาติอยูร อดดวย…”
ศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตัง้ อยูใ นเขตพืน้ ทีข่ องพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ตําบลสามพระยา
และตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ 15,882 ไร โดยแบงพื้นที่
การพัฒนาเปน 6 สวน (พระราชดําริเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528) คือ พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี พื้นที่บริเวณทายอางเก็บน้ําเขากระปุก พื้นที่ทายอางเก็บน้ําหวยตะแปด พื้นที่ทายอางเก็บน้ํา
หวยทราย พืน้ ทีบ่ ริเวณหนาเขาทอง และพืน้ ทีป่ ลูกปารอบอางเก็บน้าํ มีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
กรมตํารวจ เปนหนวยงานแกนกลางในการดําเนินงาน เนนการพัฒนาเปนศูนยศึกษาการพัฒนาดานปาไม
อเนกประสงค จัดใหราษฎรทีท่ าํ กินอยูเ ดิมไดมสี ว นรวมในการดูแลรักษาปาไม มุง ฟน ฟูสภาพปาทีเ่ สือ่ มโทรม
และสรางแนวปองกันไฟปาโดยใชระบบปาเปยก ศึกษาหาวิธกี ารใหเกษตรกรเขามามีสว นรวมในการอนุรกั ษ
สภาพปาพรอมกับมีรายไดจากปาและปลูกชนิดตาง ๆ ควบคูกันกันไป
โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
1) โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษารูปแบบระบบการปลูกพืชตาง ๆ ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
เพื่อเปนตัวอยางแกเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน มีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
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- เกษตรทฤษฎีใหม เปนการจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมเปนสวน ๆ คือแหลงน้ํา ไมผลพืชไร
นาขาว ที่อยูอาศัย (30:30:30:10)
- ระบบการปลูกพืชโดยมีไมผลเปนหลัก เปนการปลูกพืชที่มีอายุลดหลั่นกันไป โดยมีไมผล
เปนหลักและมีพืชไรเปนไมรอง
- รูปแบบการทําฟารมผสมผสาน เปนรูปแบบการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว และเลี้ยงปลา
- เกษตรธรรมชาติ เปนการทําการเกษตรทีใ่ ชทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู เชน ปุย หมัก ปุย คอก
ปุย พืชสด การปลูกพืชตระกูลถัว่ เพือ่ ปรับปรุงดิน การใชหญาแฝกชวยปองกันการพังทลายของหนาดิน การใช
พืชในการปองกันแมลงศัตรูพืช เชน ตะไครหอม สารสะเดาบด
- วนเกษตร คือการใชประโยชนจากปาทําการเกษตรโดยไมตองตัดตนไม มีทั้งชนิดไมยืนตน
ไมพุม ไมเลื้อย เชน จําป กระดังงาไทย สายน้ําผึ้ง รสสุคนธ เปนตน
- รวมพันธุไมหอมเฉลิมพระเกียรติฯ เปนการอนุรักษพันธุไมไทยที่หายาก มีทั้งชนิดไมยืนตน
ไมพุม ไมเลื้อย เชน จําป กระดังงาไทย สายน้ําผึ้ง รสสุคนธ เปนตน
- การลดการใชสารเคมี ทดลองใชสารสะเดาบด ฉีดพนปองกันแมลงศัตรูพืช
- การใชประโยชนจากสมุนไพร รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองปลูกพืช
สมุนไพร พรอมทั้งการแปรรูปสมุนไพร
2) สวนปาชายเลนทูลกระหมอม มีกองอํานวยการศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายฯ เปนหนวยงาน
รับผิดชอบงานหลักคือ การฟนฟูสภาพปาชายเลนตามแผนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริใหจัดหา
พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทําการฟนฟูสภาพปาชายเลน ทําใหใหระบบนิเวศนรักษาปาชายเลนกลับคืนมา
3) โครงการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม มีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานรับผิดชอบ เนื่องจากบริเวณ
พืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม (Bad Land) บริเวณเขาบอขิง มีการชะลางพังทลายอยางรุนแรงและมีดนิ ทีแ่ ข็งเปนดาน ใหนาํ
หญาแฝกและพันธุไมที่สามารถขึ้นไดในพื้นที่มาปลูก โดยการเจาะหลุมปลูกแลวเอาดินที่มีอาหารใสในหลุม
แลวเพิ่มความชื้นลงไป รวมทั้งพยายามสรางแหลงน้ําจากธรรมชาติเพิ่ม เพื่อชวยรักษาความชุมชื้น ทั้งนี้
ความชื้นจะชวยสลายโครงสรางของดินดานทําใหเกิดการสรางดินที่อุดมสมบูรณขึ้นใหมโดยธรรมชาติ
4) แปลงศึกษาทดลองศักยภาพของหญาแฝกในการพัฒนาดินทีแ่ ข็งเปนดาน มีกองอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยนําหญาแฝกมาปลูกเพื่อปรับสภาพดินที่แข็ง
เปนดานบริเวณอางเก็บน้ําหวยทรายใหมีคุณสมบัติดีขึ้น สามารถใชเพาะปลูกได
5) งานอนุรกั ษดนิ และน้ํา มีกองอํานวยการศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบ
โดยการจัดทําฝายกักเก็บน้ําขนาดเล็ก พรอมคันดินบังคับน้ํา โดยจัดทําเปนแถว ขวางความลาดเทของพืน้ ที่
เพื่อกระจายน้ําฝนใหทั่วพื้นที่เพื่อใหเกิดความชุมชื้นในฤดูแลง
6) งานเพาะเลีย้ งและขยายพันธุส ตั วปา มีกรมปาไมเปนหนวยงานรับผิดชอบ โดยการเพาะเลีย้ ง
ขยายพันธุสัตวปาชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเปนสัตวพื้นเพดั้งเดิมเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติตอไป
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ปจจุบันมีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 15 หมูบาน และศูนยสาขาจํานวน 1 แหง คือ โครงการศึกษา
วิธีการฟนฟูดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดําเนินงานปรับปรุง
ดินที่เสื่อมโทรมโดยการ “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” และนําหญาแฝกมาบํารุงดิน
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
ประวัติยอ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 โดยเริ่มจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรหลายครัง้ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเล
หรือหมูเ กาะตาง ๆ ของประเทศไทยนัน้ ทําใหทรงตระหนักถึงปญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝง โดยเฉพาะชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศ เนื่องจากปญหาการทําการประมงขนาดใหญ
และทํากันอยางหนาแนน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเนื่องจากมีการแขงขันในเชิงพาณิชยสูงมาก
ในการนี้ พระองคไดพระราชทานพระราชดําริใหแกรฐั มนตรีชว ยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ) ในพระราชพิธีแรกนาขวัญเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ความตอนหนึ่งวา
“…ปาชายเลนมีประโยชนตอระบบนิเวศนของพื้นที่ชายฝงทะเลและอาวไทย แตปจจุบันปา
ชายเลนของประเทศเรากําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายลงไปโดยผูแ สวงหาผลประโยชนสว นตน จึงควร
หาทางปองกันอนุรักษและขยายพันธุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตนโกงกาง เปนไม ชายเลนที่แปลกและ
ขยายพันธุคอนขางยาก เพราะตองอาศัยระบบน้ําขึ้นน้ําลงในการเติบโตดวย จึงขอใหสวนราชการ
ที่เกี่ยวของคือ กรมปาไม กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร รวมกันหาพื้นที่
ที่เหมาะสมในการทดลอง ขยายพันธุโกงกาง และปลูกสรางปาชายเลนกันตอไป…”
โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดกอตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายไดและการอนุรักษ
รักษาสภาพปาโกงกาง การสงเสริมการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงกุง งานสงเสริมการ
เกษตร เชน การจัดไรนาสวนผสม และการฝกอบรมทางการเกษตร งานสงเสริมสหกรณ การศึกษาทดลอง
อนุรักษและบํารุงรักษาดินใหมีคุณภาพเหมาะสม เปนตน
นอกจากนัน้ บริเวณพืน้ ทีร่ อบนอกอาวคุง กระเบน ยังไดสง เสริมใหราษฎรมีอาชีพทีย่ งั่ ยืนโดยศูนยฯ ไดให
ความรูแ ละสนับสนุนปจจัยบางอยางแกราษฎรในกิจกรรมเลีย้ งสัตวนา้ํ ทําไรนาสวนผสม และการแปรรูปอาหาร
เพื่อจําหนาย
ปจจุบนั ศูนยฯ แหงนีไ้ ดขยายผลการดําเนินงานไปยังหมูบ า นรอบศูนยฯ ซึง่ อยูใ นตําบลคลองขุด และ
ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จํานวน 15 หมูบ า น รวมกับตําบลสนามไชยและตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม
อีก 8 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 23 หมูบาน เพื่อใหเกษตรกรโดยรอบมีอาชีพและผลผลิตเพิ่มขึ้น
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6. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ประวัติยอ
ระหวางวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ไดเสด็จพระราชดําเนิน
แปรพระราชฐานประทับแรม ณ ตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎร
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส และทอดพระเนตรสภาพพืน้ ทีแ่ ละความจําเปนทีจ่ ะยกระดับความเปนอยู ภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดใหดขี นึ้ จึงไดมพี ระราชดําริและพระราชกระแสตอเจาหนาทีผ่ ตู ดิ ตามเสด็จ
ใหพิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่พรุ โดยมีพระราชกระแสกับหมอมเจา
จักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผูว า ราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดาสงวน
อธิบดีกรมชลประทาน เกษตรจังหวัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ความตอนหนึ่งวา
“…ดวยพื้นที่จํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเปนที่ลุมต่ํามีน้ําขังตลอดป ดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร กสิกรจํานวนมากไมมีที่ทํากิน แมเมื่อระบาย
น้ําออกหมดแลว ยังยากที่จะใชประโยชนทางการเกษตรใหไดผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมีสารประกอบ
ไพไรท ทําใหเกิดกรดกํามะถัน เมื่อดินแหงทําใหดินเปรี้ยวควรปรับปรุงใหดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็น
สมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขามาดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาพื้นที่พรุรวมกันแบบผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเปนแบบอยางในการที่จะ
พัฒนาพื้นที่พรุอื่นในโอกาสตอไป…”
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งอยูบริเวณบานพิกุลทองและบานโคกสยา ตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ดําเนินการแยกเปนพื้นที่บริเวณตั้งศูนยฯ จํานวน 510 ไร และพื้นที่พรุ
ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียงในภาคใตประมาณ 400,000 ไร โดยมีกรมพัฒนาทีด่ นิ เปนหนวยงาน
แกนกลางในการดําเนินงานใหความสําคัญดานการศึกษาและพัฒนาโดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจ
ในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและพัฒนาใหผูที่เขามาศึกษา
เรียนรู จะไดรับความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจไปดวย
ในพื้นที่ 1,740 ไร
โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินงาน
1) เกษตรทฤษฎีใหม การแบงสัดสวนเพื่อการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) โครงการแกลงดิน โครงการตนแบบของการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
3) สวน 72 พรรษา การจัดตกแตงสวนโดยปลูกพืชสมุนไพร ไมหายาก และอนุรักษพืชผัก
พื้นบานภาคใต
4) สวน 50 ป ครองราชย จัดสวนสวยงามดวยพืชตระกูลปาลมหลากหลายชนิด
5) โรงงานสกัดและแปรรูปน้ํามันปาลมขนาดเล็ก ศึกษาขัน้ ตอนการนําผลปาลมมาผานกระบวนการ
ตาง ๆ เพื่อผลิตน้ํามันปาลมตลอดจนไปสูการทําไบโอดีเซล
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ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 11 หมูบาน และมีศูนยสาขาอีก
4 แหง ไดแก
1) โครงการสวนยางเขาตันหยง บานเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ใชเปนแหลงสาธิต
การปลูกยางพันธุดี และการปลูกพืชแซมในสวนยาง
2) โครงการหมูบานปแนมูดอ ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ใชเปนแหลงสาธิต
การจัดการดินและน้ําในพื้นที่พรุ เพื่อการปศุสัตวและการเกษตร
3) โครงการหมูบานโคกอิฐ-โคกใน บานยูโย อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีการพัฒนาพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัด และมีการทําเกษตรตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”
4) โครงการหมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใชเปนแหลง
สาธิตการจัดการที่ดินและน้ําในพื้นที่พรุ เพื่อการปศุสัตวและการเกษตร
จากการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยศกึ ษาการพัฒนาฯ ทัง้ 6 ศูนย จึงขอสรุปผลการประเมินผล
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. ดานรายไดและแหลงที่มาของรายได เมื่อเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของเกษตรกร
ในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาฯ กับรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
เมื่อป 2539 พบวา เกษตรกรสวนใหญในหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 4 ศูนย คือ ศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ และศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ มีรายไดสูงกวาเกณฑพอสมควร สวนศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกลุ ทองฯ พบวา เกษตรกรสวนใหญยงั มีรายไดตา่ํ กวาเกณฑ โดยเฉพาะศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานฯ
ซึ่งเปนผลมาจากความเสียเปรียบดานสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ไมเอื้อตอการทําเกษตรกรรม
รายละเอียดตามตาราง
อยางไรก็ตาม ในภาพรวมเกษตรกรสวนใหญที่มีรายไดดีขึ้นพอสมควร เปนเพราะมีรายไดจาก
หลาย ๆ ทาง อาทิ จากการขายผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือจากบริโภคในครัวเรือน เชน ขาว ไมผลตาม
ฤดูกาลหลายชนิด และขายพันธุป ลาชนิดตาง ๆ รวมทัง้ เปนผลจากการทีเ่ จาหนาทีข่ องศูนยฯ แตละแหงไดมา
ใหความรู และสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะการทําเกษตร “ทฤษฎีใหม” และการทําเกษตรผสม
ผสาน สวนศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดใหความรูเรื่องการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง
ซึ่งเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่ง
สวนแหลงทีม่ ขี องรายไดทกุ ศูนย ยกเวนศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนฯ ในภาพรวมนัน้ มาจาก
การรับจางแรงงาน การเพาะปลูก การคาขาย การเลีย้ งสัตว และจากแหลงอืน่ ๆ สวนศูนยศกึ ษาการพัฒนา
อาวคุง กระเบนฯ นัน้ รายไดสว นใหญมาจากการทําประมง การเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ การรับจางแรงงาน การคาขาย
การเลี้ยงสัตว และจากแหลงอื่น ๆ

12
ตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของเกษตรกรกับรายไดเฉลี่ยตอคนตอป
ตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2539
ศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. เขาหินซอน
2. ภูพาน

รายไดเฉลี่ย/คน/ป
จากการประเมินผลป 2539
(บาท)

รายไดตามเกณฑ จปฐ.ป 2539
(บาท)

18,038.46
8,300.56

3. หวยฮองไคร

17,266.94

4. หวยทราย

20,590.11

5. อาวคุงกระเบน

25,441.20

6. พิกุลทอง

14,913.89

15,000.00

2. ดานคุณภาพชีวิต ในภาพรวมเกณฑดัชนีคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานรอบศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ จํานวน 4 ศูนย คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากเกณฑคุณภาพ
ชีวิตในระดับกลางเปนระดับสูง สวนศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เกณฑดัชนีคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานรอบศูนยฯ ยังอยูในระดับกลาง แตมีแนวโนมวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นั่นคือ เกษตรกรสวนใหญเปนหนี้นอยลง สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได
ดังนั้น จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญใน “การพัฒนาชนบท” ที่
สงผลใหประชาชนมีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ซึง่ จะตองพัฒนาชุมชนใหมคี วามเขมแข็งกอน เพือ่ ใหประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองและจะตองสอดคลองกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน
ตลอดจนสงเสริมความรูเ ทคนิควิชาการอันทันสมัย เรียบงาย ประหยัด ถูกตองตามหลักวิชาการ อันจะนําไปสู
“การพอมี พอกิน” ไมตอ งกูห นีย้ มื สิน พระองคจงึ ไดพระราชทานพระราชดําริใหจดั ตัง้ ศูนยศกึ ษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น ซึ่งก็คือ การนําปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินงานของศูนยฯ นั่นเอง ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางสําคัญในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของศูนยฯ ทั้ง 6 แหง ดังนี้
1. การพัฒนาปาไม โดยเฉพาะปาไมทเี่ ปนแหลงตนน้าํ ลําธาร การอนุรกั ษปา การอนุรกั ษนา้ํ และดิน
การเก็บความชุมชื้นในดิน การสรางฝายดินหรือหินขวางทางน้ําเล็ก ๆ ตามธรรมชาติ (ฝายแมว) เพื่อให
เกิดความชุมชื้น ความเจริญเติบโตของตนไมบริเวณใกลเคียง ทําใหเขียวชอุมตลอดปและปองกันไฟปา การ
ฟน ฟูโดยการปลอยใหปา งอกขึน้ มาเองโดยไมตอ ง “ปอกเปลือก” และการปลูกพรรณไมทเี่ หมาะสมกับทองถิน่
เพื่อประโยชน 4 อยาง ๆ คือ เพื่อบริโภคผล เพื่อไวใชสอย เพื่อทําเชื้อเพลิงและเพื่ออนุรักษดินและน้ํา
นอกจากนั้น ยังไดพระราชทานแนวทางในการจัดที่ดินใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในปาอีกดวย
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2. การพัฒนาแหลงน้ํา ทรงตระหนักถึงความสําคัญของน้ําตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงได
พระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา โดยวิธีตาง ๆ เชน การขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และเพื่อการชลประทาน ทั้งนี้ โดยอาศัยการเอื้ออํานวยจากลักษณะภูมิประเทศและ
ธรรมชาติเปนหลักสําคัญ
3. การสงเสริมอาชีพของประชาชนในชนบท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
แนวทางเพื่อยึดเปนหลักปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การพึ่งพาตนเอง โดยทรงเนนใหผลิตอาหารพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหเพียงพอ
ในทองถิ่น เชน ขาว ผัก ปลา ดวยวิธีการที่งาย ๆ หากเหลือบริโภคจึงจะนําไปแลกหรือจําหนายกับเพื่อน
บาน จึงตองมีความสามัคคีกัน ทํางานรวมกัน ตองมีความขยันหมั่นเพียร รูจักประมาณตน การขยายการ
ผลิตตองคอยเปนคอยไป ไมกอหนี้ที่เกินตัว
3.2 “ทฤษฎีใหม” ในป พ.ศ.2532 ซึ่งเปนปที่ 34 แหงรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานแนวประกอบอาชีพของประชาชนในชนบท ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งและตอมาประชาชนได
รูจ กั กันแพรหลายในนามการเกษตร “ทฤษฎีใหม” ซึง่ แบงออกเปน 3 ขัน้ ตอน ทัง้ นี้ หลักสําคัญของการเกษตร
“ทฤษฎีใหม” ขั้นที่ 1 คือ ควรเปนเกษตรกรรายยอยที่คอนขางยากจนและอยูในเขตน้ําฝน รูจักการจัดการ
พืช ดินและน้ํา ใหเหมาะกับการบริหารกําลังคน เวลาและเงินทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยแบงพื้นที่ออก
เปนสัดสวนรอยละ 30:30:30:10 โดยประมาณ เพื่อทํากิจกรรมหลัก 4 อยาง คือ ขุดสระเก็บกักน้ําฝน
ธรรมชาติ ปลูกขาว ปลูกพืชผสมผสาน และจัดสรางที่อยูอาศัยและเลี้ยงสัตว
P

บทสรุป

จะเห็นไดวา หลักสําคัญในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกศูนยฯ มาจากแนวพระราชดําริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนปรัชญาที่ชวยผลักดันใหประชาชนทุกอาชีพและทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ
เกษตรกรในชนบทสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิต แตอาจจะปฏิบัติไดมากบางนอย
บางตามแตพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแตละคน
สําหรับประชาชนในชุมชนชนบทซึง่ สวนใหญมอี าชีพหลักในการทําเกษตรกรรมนัน้ การทําการเกษตร
“ทฤษฎีใหม” ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชนั้น นับวาเปนวิถีทาง
ที่นําไปสูการพยายามพึ่งตนเอง ชวยตัวเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อให “พอมี พอกิน” โดยเฉพาะ
อาหารและที่อยูอาศัย สวนที่ไมสามารถจะผลิตเองได ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบาง แตควรซื้อและ
ใชจากของที่ผลิตไดในทองถิ่นหรือในประเทศใหมากที่สุด พยายามกอหนี้ใหนอยที่สุดและควรมีชีวิตความ
เปนอยูที่เรียบงาย รวมทั้งพอใจในสิ่งที่ไดรับมาโดยชอบธรรม ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เพื่อใหมีรายจายไมเกิน
รายรับ หากเปนในแนวทางเชนนี้ก็นับไดวาเปนการดําเนินชีวิตที่ใชปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ประทีปสองทางใหเดินไปอยูถูกตอง สมดั่งพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมุงมั่น
รักษาทุกชีวติ ในผืนแผนดินไทยใหรอดพนความทุกขยาก มีสภาพการดํารงอยูแ บบพึง่ ตนเองไดและพอมีพอกิน
ไปตลอดชีวิต
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