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ค�ำน�ำครั้งที่ ๒

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	เสด็จฯ	ไปยังถิ่นทุรกันด�ร

เพื่อทรงเยีย่มเยียนประช�ชนที่ประสบคว�มทุกข์ย�กอย่�งมิทรงเหน็ดเหนื่อย	 ตลอดระยะเวล�	 ๗๐	 ปี	 

แห่งก�รครองสิริร�ชสมบัติ	 ด้วยพระร�ชหฤทัยมุ่งหวังให้ประช�ชนของพระองค์มีอ�ชีพเหม�ะสม 

กับสภ�พภูมิสังคม	 ดำ�เนินชีวิตอย่�งมีคว�มสุขต�มอัตภ�พ	 สอดคล้องกับก�รพัฒน�ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนได้รับคว�มรู้อย่�งถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	 เรียบง่�ย	 และประหยัด	 ด้วยเหตุนี ้

จึงได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริขึ้น	 ๖	 แห่ง	 

ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ	เพื่อเป็นสถ�นที่ในก�รศึกษ�	วิจัย	ทดลอง	ทดสอบ	และแสวงห�แนวท�งวิธีก�ร

พฒัน�ด้�นต่�งๆ	ท่ีเหม�ะสมกับสภ�พพืน้ที	่ผลก�รศึกษ�ทีส่ำ�เร็จได้แสดงไว้ในลักษณะ	“พพิธิภัณฑ์ธรรมช�ต ิ

ที่มีชีวิต”	 ซึง่ประช�ชนทั่วไปส�ม�รถเข้�ไปศึกษ�ห�คว�มรู้	 และนำ�วิธีก�รเหล่�นัน้ไปปรับประยุกต์ใช ้

ในก�รประกอบอ�ชีพกับพื้นที่ของตนเองได้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพเิศษเพือ่ประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ(สำ�นกัง�น	กปร.)	 

ดำ�เนินก�รจัดพมิพ์หนังสือ	“ประวัตศิ�สตร์ศนูย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อนัเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ”	คร้ังแรก	เม่ือปี 

พุทธศักร�ช	 ๒๕๔๒	 เนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 

ทรงเจรญิพระชนมพรรษ�	 ๖	 รอบ	 วันที่	 ๕	 ธันว�คม	 ๒๕๔๒	 และในครัง้นี	้ จดัพิมพ์เพือ่น้อมรำ�ลึก 

พระมห�กรุณ�ธิคุณ	 ในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถบพิตร	 ที่ทรงมีต่อ

ประเทศช�ติและปวงชนช�วไทยอย่�งห�ที่สุดมิได้	 เพือ่เผยแพร่แนวพระร�ชดำ�รใิห้กว้�งขว�ง	 ขย�ยผล 

สู่ประช�ชนทั่วไปโดยส�ม�รถน้อมนำ�ไปปรับประยุกต์ใช้ในทุกส�ข�อ�ชีพ	 สมดังพระร�ชปณิธ�นให ้

ประเทศช�ติสงบร่มเย็น	ประช�ชนอยู่ดีมีสุขอย่�งยั่งยืนสืบไป

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษ

	 เพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมษ�ยน	๒๕๖๑
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สำรบัญ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อน

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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ส�รบัญ
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ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทอง	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบน	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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ประวัติควำมเป็นมำของกำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ส่วนที่หนึ่ง

ตลอดระยะเวล�ที่ย�วน�นกว่�	๕๐	ปี	ของก�รทุ่มเททรงง�นหนักและอย่�งต่อเนื่องม�โดยตลอด	

จนอ�จกล่�วได้ว่�ตลอดรัชก�ลแห่งองค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	รัชก�ลที่	๙	ผู้ทรง

พระคุณอันประเสริฐ	ตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนปัจจุบันนั้น	พระองค์ได้ทรงให้คว�มสำ�คัญยิ่งยวด	และเน้นหนัก 

ไปในเรือ่งของก�รแก้ไขปัญห�พื้นฐ�นของเกษตรกร	 ซึง่เป็นประช�กรส่วนใหญ่ของแผ่นดินให้บรรเท�

เบ�บ�งเป็นสำ�คัญ	เพื่อให้เกษตรกรที่ยังลำ�บ�กแร้นแค้นอยู่นั้น	ได้	“พออยู่ - พอกิน”	และมีคุณภ�พชีวิต

ที่ดีขึ้น	ต�มสมควรแก่อัตภ�พ	ทั้งนี้	เพื่อให้เป็นร�กฐ�นของก�รพัฒน�ตนเอง	ครอบครัว	และชุมชนให้เข้�

สู่ระดับของก�รพัฒน�ที่ยัง่ยืนในระดับที่สูงขึน้ไปได้ในอน�คต	 อันจะเป็นก�รสร้�งคว�มมัน่คงแข็งแรงแก่

ประเทศช�ติเป็นองค์รวม

เป็นที่ตระหนักกันดีม�ช้�น�นแล้วว่�	ปัญห�พื้นฐ�นของเกษตรกรไทยนั้นจะวนเวียนอยู่กับเรื่อง

ของปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�	ปัญห�เรื่องที่ดินทำ�กิน	ปัญห�คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติ	 เช่น	

ปัญห�ดินเสื่อม	ดินเปรี้ยว	ดินเค็ม	ฯลฯ	และปัญห�เรื่องคว�มรู้พื้นฐ�นในด้�นก�รทำ�เกษตรกรรมเป็นเรื่อง

หลัก	และในแต่ละภูมิภ�คของประเทศก็มีปัญห�	“เฉพำะ”	แตกต่�งกันไป	หนักบ้�ง	เบ�บ้�ง	หล�กหล�ยไป

ต�มสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ที่แตกต่�งกันของประเทศไทย	และเพื่อที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่และภมิูภ�คน้ัน	ๆ  
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มีโอก�สได้เรียนรู้เทคนิค	วิธกี�ร	แก้ปัญห�จ�กของจริง	ณ	สถ�นทีจ่ริง	ซ่ึงได้จำ�ลองสภ�พโดยรวมท�งก�ยภ�พ

ของภมิูภ�คน้ันม�ย่อส่วนไว้	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัจึงได้ทรงมีพระร�ชดำ�ริให้จัดตัง้	“ศนูย์ศกึษำกำร

พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”	ขึ้น	ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลม	ลุ่มลึก	และกว้�งไกล	เพื่อให้

สถ�นที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิช�ก�ร	ก�รค้นคว้�	ทดลอง	และส�ธิต	ท�งด้�นเกษตรกรรม	เป็น

ระบบบริก�รเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว	(One	stop	service	for	the	farmers)	ท่ีให้บริก�รแก่ประช�ชนและเกษตรกร

เป็นเสมือน	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติของกำรพัฒนำที่มีชีวิต”	 โดยมีกิจกรรมด้�นก�รศึกษ�	 -	 พัฒน�ที ่

ต่อเน่ืองและขย�ยผลที่เป็นคว�มสำ�เร็จสู่เกษตรกรและชมุชนในภมิูภ�คน้ันอย่�งต่อเน่ืองตลอดเวล�	และย่ิง

ไปกว่�นั้น	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ดังกล่�วยังเป็น	“ต้นแบบ”	ของก�รบริห�ร 

ที่เป็นก�ร	 “รวมศูนย์”	 โดยนำ�เอ�ส่วนร�ชก�รที่เกีย่วข้อง	 หล�กหล�ยหน่วยง�น	 ม�รวมไว้	 ณ	 ที่แห่ง

เดียวและร่วมกันดำ�เนินง�น	โดยมิได้มีหน่วยง�นใดเป็นเจ้�ของ	เพื่อเป็นจุดบริก�รเบ็ดเสร็จให้แก่เกษตรกร	 

ซึ่งนับเป็นประวัติก�รณ์ครั้งแรกของระบบบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของไทย

“ตัวอย่ำงแห่งควำมส�ำเร็จ” ของกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และกำรพัฒนำด้ำน
เกษตรกรรม

โดยที่ปัญห�หลักสำ�คัญของเกษตรกรไทย	ซึ่งนอกเหนือไปจ�กปัญห�เรื่องนำ้�	ทั้งก�รข�ดแคลน

นำ้�ในฤดูแล้ง	 และปัญห�อุทกภัยในฤดูนำ้�หล�ก	 ปัญห�ก�รข�ดแคลนที่ดินทำ�กิน	 ปัญห�คว�มเสื่อมโทรม 
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ของผวิหน้�ดิน	และทรัพย�กรธรรมช�ตแิล้ว	ปัญห�อีกประก�รหนึง่ที่มีคว�มสำ�คัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่�กันก็

คือ	ก�รข�ดรูปแบบ	แบบฉบับ	และตัวอย่�งของก�รพัฒน�เฉพ�ะพื้นที่ว่�ควรจะดำ�เนินก�รไปในทิศท�งใด	

จึงจะประสบคว�มสำ�เร็จ	และแนวท�งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ประช�ชนและเกษตรกรทำ�ต�มตัวอย่�งนั้นได้โดย

ง่�ย	มีเทคโนโลยทีี่เหม�ะสมสอดคล้องกับสภ�พภูมิประเทศและสภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ตแิละวัฒนธรรม	

และไม่เกินกำ�ลังคว�มส�ม�รถในด้�นก�รลงทุนด้วย	 ห�กมิฉะนัน้แล้ว	 ก็เป็นที่แน่นอนว่�	 เกษตรกรใน 

ท้องถิน่จะดำ�เนินก�รอ�ชีพท�งเกษตรกรรมไปต�มแบบดัง้เดิม	 ที่สั่งสมม�แต่บรรพบุรษุและทีต่นเคยชิน	

ปริม�ณและคุณภ�พของผลผลิต	บ่อยครั้งจึงมีน้อยและบ�งครั้งก็ถึงกับไม่คุ้มค่�กับก�รลงทุนและแรงง�น

ด้วยเหตุนี	้ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริจงึได้อบุัติขึ้น	 จ�กพระเมตต�และ 

พระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้ที่ได้มีพระร�ชดำ�ริให้จัดตั้งขึน้จำ�นวน	 ๖	 แห่งทั่วทุกภูมิภ�คของ

ประเทศไทย	ต�มสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ที่แตกต่�งกัน	 เพื่อให้แต่ละศูนย์ฯ	 เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิช�ก�ร	

เป็นสถ�นที่ค้นคว้�	ศึกษ�	ทดลอง	และส�ธิตผลก�รดำ�เนินก�รอันเป็น	“ตัวอย่ำงแห่งควำมส�ำเร็จ”	ซึ่ง

เกษตรกรและประช�ชนผู้สนใจส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง	ด้วยวิธีก�รง่�ยๆ	ประหยัด	และไม่สลับซับซ้อน

เกินไปนัก	ในขณะเดียวกันก็มีผลจ�กก�รศึกษ�ทดลองที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ	แต่มีคุณประโยชน์ในฐ�นะ

ตวัอย่�งที่ไม่ควรดำ�เนินก�รต�ม	นอกไปจ�กน้ียังมีส่วนของก�รส�ธติเทยีบเคยีง	ระหว่�งพื้นที่ก่อนและหลัง
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ก�รพฒัน�	และก�รปรับปรุง	ดัดแปลงภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	อันทรงคุณค่�ที่มีอยู่ด้ังเดิมม�ใช้ให้เป็นประโยชน์	

เพื่อที่เกษตรกรจะได้นำ�ไปเป็นต้นแบบ	และเป็นแนวท�งในก�รประกอบอ�ชพีท่ีเหม�ะสม	เพื่อชวิีตคว�มเป็น

อยู่	และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	ดังที่ได้มีพระร�ชดำ�รัส	ในเรื่องนี้ว่�

“...เป็นศูนย์ฯ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที่รวมกำรศึกษำ เพื่อดูว่ำ

ท�ำอย่ำงไรจะพัฒนำได้ผล...”

ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ“พพิธิภณัฑ์ธรรมชำตท่ีิมชีีวิต”

นอกจ�กศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริจะส�ธติ	“ตวัอย่ำงแห่งควำมส�ำเรจ็” 

ในด้�นก�รพัฒน�เกษตรกรรมและก�รอ�ชีพ	 เพื่อเป็น	 “ต้นแบบ”	 ให้เกษตรกรและประช�ชนที่สนใจ 

นำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นของตนเองแล้ว	 ภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่ง

ม�จ�กพระร�ชดำ�รินัน่เอง	 ยังมีกิจกรรมด้�นก�รพัฒน�ที่เกีย่วข้องกับก�รศึกษ�	 ค้นคว้�	 ทดลอง	 วิจัย	

ทั้งในด้�นวิทย�ศ�สตร์	 ก�รเกษตร	 ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 ด้�นธรณีวิทย�	 อุทกวิทย�	

รวมตลอดไปถงึด้�นก�รบริห�รจัดก�รและวิทย�ศ�สตร์ท�งสงัคมอีกด้วย	 กล่�วโดยสรปุ	 ศูนย์ศกึษ�ก�ร

พัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	คือ	“ขุมทรัพย์ทำงปัญญำ”	ที่รวบรวมสรรพวิช�ก�รในด้�นต่�ง	ๆ	ที่
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เกี่ยวข้องและเป็นร�กฐ�นสำ�คัญของก�รดำ�รงชีพ	และก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตของประช�ชนและชุมชนทั้งใน 

เร่ืองของเทคนคิวิช�ก�รสมัยใหม่	ควบคู่กันไปกับก�รอนรัุกษ์ฟ้ืนฟแูละนำ�	“ภมูปัิญญำ”	ด้ังเดิมของชุมชน 

ในภูมิภ�คนั้น	 ม�ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	 ดังนั้น	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

จึงเป็นเสมือน	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต”	 คือมิได้เป็นเพียงสถ�นที่ที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ของ

เท่�นั้น	 ห�กเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมคีว�มเคลือ่นไหว	 มกีิจกรรมต่อเนือ่ง	 โดยกระทำ�ในสภ�พที่เป็นจรงิ 

ภ�ยใต้ปัญห�ข้อจำ�กัดและสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ตลอดจนลักษณะท�งสังคมวัฒนธรรม	(Socio-Cultural)	ของ

ผู้คนในชุมชนนั้น	ๆ	ด้วยก�รจำ�ลองย่อส่วนสภ�พท�งก�ยภ�พและสังคมของภูมิภ�คหนึ่งม�ไว้	ณ	สถ�นที ่

แห่งเดียว	 และดำ�เนินก�รพัฒน�ยกระดับ	 เพื่อให้ทั้งพื้นที่และคุณภ�พชีวิตของประช�ชนดีขึน้นัน้	 นับเป็น

คว�มช�ญฉล�ดและเป็นพระอจัฉรยิภ�พย่ิงใหญ่ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวั	ซ่ึงทรงได้รับก�รยกย่อง

ว่�	 “เป็นนักท�ำงำนและนักพัฒนำผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง”	 ทรงมีพระร�ชดำ�รัสเกีย่วกับบทบ�ทของ 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	ในเรื่องนี้ว่�

 “...ศูนย์ศึกษำฯ นี้ เป็นคล้ำยๆ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ที่ใครๆ จะมำดูว่ำ 

ท�ำอะไรกัน...”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ “ระบบกำรบริกำรเบ็ดเสร็จ 
ที่จุดเดียว” (One stop service for the farmers)

ในอดีตที่ผ่�นม�	ง�นบริก�รที่จะให้แก่ประช�ชนและชมุชน	ดูจะเป็นเร่ืองที่มีข้ันตอนและสลับซบัซ้อน 

อยู่ไม่น้อย	ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รให้บริก�ร	ง�นส่งเสริมเผยแพร่	ง�นให้คว�มรู้และก�รให้คว�มสงเคร�ะห์ 

และห�กจะเป็นก�รให้บริก�รในหล�ยด้�นหล�ยแขนงวิช�พร้อมๆ	กัน	ก็ย่ิงจะเป็นก�รยุ่งย�กหล�ยเท่�ทวีคูณ	 

เพร�ะเกีย่วพันกบัหล�ยหน่วยง�น	 เกษตรกรทีต่้องก�รคว�มรู้และก�รสงเคร�ะห์ช่วยเหลอืในด้�นก�ร 

ทำ�ม�ห�กิน	 อ�จต้องเสียเวล�เดินท�งไปติดต่อขอรับบริก�รจ�กหล�ยหน่วยง�น	 และแต่ละหน่วยง�น	 

ก็อยู่ไกลต่�งสถ�นที่กัน	 ทำ�ให้เป็นปัญห�อุปสรรคแก่ก�รแสวงห�คว�มรู้และรับบริก�รเป็นอย่�งยิ่ง		 
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ด้วยข้อเท็จจรงิเหตุผลดงักล่�วนี้	 วตัถปุระสงค์หลกัสำ�คญัอกี 

ประก�รหนึ่งของศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ

ก็คือบทบ�ทในก�รทำ�หน้�ที่	 “ระบบบริกำรเบ็ดเสร็จที ่

จุดเดียว”	 (One	 stop	 service	 for	 the	 farmers)	 กล่�วคือ	

เกษตรกรและประช�ชนผูส้นใจส�ม�รถก้�วเข้�ไปในพพิธิภณัฑ์

ที่มีชีวิตแห่งใดแห่งหนึง่	 ซึง่มีอยู่ทั ่วทุกภูมิภ�คของประเทศ

ต�มคว�มสะดวก	และขอรับบริก�รตั้งแต่เรื่องก�รใช้พื้นที่ด้�น

ก�รเกษตร	ด้�นนำ�้	ด้�นเมล็ดพนัธุพ์ชื	ด้�นก�รตล�ด	และอ่ืน	ๆ 	 

ที่เก่ียวกับวงจรชวิีตและก�รทำ�ม�ห�กิน	ตลอดจนก�รฝึกอบรม	

โดยเสียเวล�เพียงครั้งเดียว	ณ	ที่แห่งเดียว

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงมีพระร�ชกระแสในเรื่องนี้ไว้ครั้งหนึ่งว่�

“...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ เป็นศูนย์ท ีร่วบรวมก�ำลงัทัง้หมดของเจ้ำหน้ำที่ 

 ทุกกรมกองท้ังในด้ำนเกษตรหรอืในด้ำนสังคม ท้ังในด้ำนหำงำนกำรส่งเสรมิกำรศกึษำ 

 มำอยู่ด้วยกัน ก็หมำยควำมว่ำประชำชนซึง่จะต้องกำรทัง้หลำยก็สำมำรถทีจ่ะมำดู  

 ส่วนเจ้ำหน้ำทีจ่ะให้ควำมอนุเครำะห์แก่ประชำชนก็มำอยู่พร้อมกันในทีเ่ดียวกัน  

 ซ่ึงเป็นสองด้ำน กห็มำยควำมถงึว่ำส�ำคญัปลำยทำงคอื ประชำชนจะได้รบัประโยชน์...”

ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ“รปูแบบใหม่ - ของกำรบรหิำร- 
จัดกำร”

ห�กมองในลักษณะวิเคร�ะห์ของรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รเชิงองค์กรแล้ว	 จะพบว่�ศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	คืออุบัติก�รณ์ครั้งแรก	ของก�รจัดก�รรูปแบบก�รบริห�รร�ชก�ร

แผ่นดินไทย	ทีร่วมเอ�กิจกรรมและก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นหล�ยหน่วยง�นเข้�ไว้ด้วยกัน	เป็นลักษณะ	

“รวมศนูย์”	 และยิ่งไปกว่�นั้น	 ยงัมสี่วนของเอกชน	 และองค์กรทีมิ่ใช่รฐับ�ลร่วมประส�นก�รดำ�เนนิง�น 

อยู่ด้วย	 โดยที่มิได้มีหน่วยง�นใดเป็นเจ้�ของหรือมีอำ�น�จเบ็ดเสร็จในก�รควบคุมโครงก�ร	 จะมีเพียง 

หน่วยง�นกล�งซึง่เป็นแกนกล�งในก�รประส�นก�รดำ�เนินง�น	 คือ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อ

ประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ(สำ�นักง�น	กปร.)	และสำ�นักง�นเลข�ธกิ�รมูลนิธชิยัพฒัน�	

ในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเท่�นั้น	 ก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบดังกล่�ว	 เป็นก�รผส�นคว�มร่วมมือ

ร่วมใจกันทำ�ง�นเพื่อให้บริก�รประช�ชน	โดยปรับลดอัตวิสัยของแต่ละหน่วยง�น	ซ่ึงมักคุ้นเคยกับคว�มเป็น

เจ้�ของและอำ�น�จหน้�ที่เบ็ดเสร็จของแต่ละส่วนง�นเป็นเอกเทศ	ก�รจัดรูปแบบก�รบริห�รศูนย์	โดยมิได้ม ี

หน่วยง�นใดเป็นเจ้�ของ	ห�กแต่ร่วมมือร่วมใจกันทำ�ง�นเพื่อผลประโยชน์ตกอยูแ่ก่ประช�ชนต�มพระร�ชดำ�ริ

นัน้	เป็นปรัชญ�ก�รทำ�ง�นแนวใหม่	ที่ยังไม่เคยมีปร�กฏม�ก่อนในประวัตกิ�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของไทย
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พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ทรงมีพระร�ชกระแสในเรื่องนี้ว่�

 “...กรมกองต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวกับชีวิตประชำชนทุกด้ำนของกำรพัฒนำ สำมำรถ 

 มำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ปรองดองกัน ประสำนงำนกัน...”
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ล�ำดบัประวัตคิวำมเป็นมำของกำรก่อก�ำเนิดศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอันเน่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำริทั้ง ๖ แห่ง ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต”	ทั้ง	 ๖	 แห่ง 

มีลำ�ดับประวัติคว�มเป็นม�ของก�รก่อกำ�เนิดก่อนหลังต่�งระยะเวล�กัน*	 โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ 

ที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกและต�มลำ�ดับม�ดังนี้	คือ

*เรียงต�มลำ�ดับปีและเวล�ที่มีพระร�ชดำ�ริ

-	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมื่อวันที่	๘	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๒๒

-	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมื่อวันที่	๑๘	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๒๔

-	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมื่อวันที่	๒๘	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๒๔

-	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๒๕

-	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมื่อวันที่	๑๑	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๒๕

-	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 เมื่อวันที่	๕	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๒๖
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ในส่วนที่หน่ึงของหนังสือน้ี	จะขอให้อรรถ�ธบิ�ยลำ�ดับคว�มเป็นม�ของก�รก่อกำ�เนิดศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริเพียงสังเขป	 ส่วนประวัติคว�มเป็นม�โดยละเอียด	 จะปร�กฏใน

อรรถ�ธิบ�ยส่วนที่สองโดยละเอียด	รวมถึงลักษณะของง�นและโครงก�รต่�ง	ๆ	ที่ดำ�เนินก�รแล้ว	ที่กำ�ลัง

กระทำ�อยู่และที่จะดำ�เนินก�รต่อไปในอน�คตอีกด้วย

๑) ศู นย ์ ศึ กษ ำก ำ รพัฒน ำ 
เขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อน 

อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิตำ�บลเข�หนิซ้อน	อำ�เภอ

พนมส�รค�ม	 จังหวัดฉะเชิงเทร�	 จัดตั ้งขึน้ต�ม 

พระร�ชดำ�ริ	 เมื่อวันที่	 ๘	 สิงห�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 

มีพื้นท่ีรวมประม�ณ	๑,๘๙๕	ไร่	ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�

เข�หนิซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริมภี�รกิจหลัก

ในด้�นก�รปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ	

เช่น	ก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน	ก�รปลูกไม้และก�รพฒัน�

ปศุสัตว์	ก�รจัดตั้งธน�ค�รโค	-	กระบือ	ก�รส่งเสริม

ด้�นก�รประมง	ก�รพฒัน�ด้�นไม้ดอกไม้ผล	และก�ร

จัดก�รด้�นสหกรณ์	 เป็นต้น	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

เข�หินซ้อนฯ	 มีศูนย์ส�ข�คือ	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่

บริเวณเข�ชะโงก	จังหวัดนครน�ยก	และโครงก�รพฒัน�

ส่วนพระองค์ที่อำ�เภอบ้�นสร้�ง	จังหวัดปร�จีนบรีุ

๒) ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทอง 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

	 ศ ูนย ์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิก ุลทอง 

อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ตำ�บลกะลุวอเหนือ 

อำ�เภอเมือง	 จังหวัดนร�ธิว�ส	 กำ�เนิดขึ้นจ�กก�รที่ 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงมีพระร�ชดำ�ริ 

ระหว่�งเสด็จฯ	 แปรพระร�ชฐ�นประทับ	ณ	 พระตำ�หนักทักษณิร�ชนิเวศน์	 ระหว่�งวนัที	่ ๑๘	 สิงห�คม	 - 

๓	ตลุ�คม	พ.ศ.	๒๕๒๔	มพีืน้ทีด่ำ�เนินก�รเป็นท่ีตั้งศนูย์ศึกษ�ฯ	ประม�ณ	๑,๗๔๐	ไร่	แบ่งเป็นอ�ค�รสำ�นักง�น

และแปลงส�ธติ	๒๐๒	 ไร่	 แปลงวิจยัทดลองในพื้นที่พรุ	๓๐๘	 ไร่	พื้นที่สวนย�งเข�สำ�นัก	๒๐๐	 ไร่	พืน้ที ่

อ่�งเกบ็นำ�้ใกล้บ้�น	๑,๐๓๐	ไร่	กับทั้งยังมพีื้นที่พรใุนจังหวัดนร�ธวิ�สเป็นเน้ือที่ประม�ณ	๒๖๑,๘๖๐	ไร่
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	 ภ�รกิจหลักของศูนย์ฯ	 แห่งนี	้ ได้แก่	 ก�รศึกษ�	 วิจัย	 และก�รพัฒน�สภ�พของดินที่มี

ปัญห�และใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้นำ�กลับม�ใช้เป็นประโยชน์ท�งด้�นเกษตรกรรมได้อีก	 เช่น	 ก�รพัฒน� 

ดินอินทรีย์และดินที่เปร้ียวจัด	ก�รใช้นำ�้ชะล้�งกรดจ�กดิน	ก�รพฒัน�พื้นที่ป่�พรุ	ก�รอนุรักษ์และบำ�รงุพนัธุไ์ม้ 

ในป่�พรุ	ก�รทดลองด้�นประมงและเลี้ยงสัตว์	ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับ	เป็นต้น

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 มีศูนย์ส�ข�อยู่	 ๔	 แห่ง	 คือ	 ๑)	 โครงก�รสวนย�ง 

เข�ตันหยง	 อำ�เภอเมอืง	 จงัหวัดนร�ธิว�ส	 	 ๒)	 โครงก�รพัฒน�หมู่บ้�นปิแนมูดอ	 อำ�เภอระแงะ 

จังหวัดนร�ธิว�ส		๓)	โครงก�รหมู่บ้�นเกษตรปศุสัตว์มูโนะ	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดนร�ธิว�ส		๔)	ศูนย์ส�ข�

บ้�นโคกอิฐ	-	โคกใน	บ้�นยูโย	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดนร�ธิว�ส

๓) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ ้งกระเบน

อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ก่อกำ�เนิดและตั้งอยู่ที่ตำ�บล

สน�มไชย	 อำ�เภอท่�ใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 จ�กก�รที่ได้

พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันว�คม	 พ.ศ.	

๒๕๒๔	ว่�	“...ให้พิจำรณำพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมจดัท�ำโครงกำร

พัฒนำด้ำนอำชีพกำรประมงและกำรเกษตรในเขตพื้นที่

ชำยฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี...”	 ศูนย์ศึกษ� 

ก�รพัฒน�ฯ	 แห่งนี	้ มีพื้นที่รวมประม�ณ	 ๓๖,๐๐๐	 ไร่	

ดำ�เนินกิจกรรมด้�นค้นคว้�	ศึกษ�	ทดลอง	วิจัย	และส�ธิต

ก�รพัฒน�และอนุรักษ์สภ�พแวดล้อมช�ยฝั่ง	 ก�รบำ�บัด 

นำ้�เสยีจ�กก�รเลีย้งกุ้งกลุ�ดำ�	 ก�รอนรุกัษ์และรวบรวม 

พันธุ์ไม้ป่�ช�ยเลน	 ก�รวิจัยและทดสอบระบบก�รเกษตร

ผสมผส�น	 ก�รส่งเสริมคว�มรู้ในเร ือ่งก�รสหกรณ	์ 

ก�รอบรมด้�นปศุสัตว์	เป็นต้น

๔) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

	 ศนูย์ศกึษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอนัเนือ่ง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ตั้งอยู่บ้�นน�นกเค้�	 ตำ�บลห้วยย�ง	

อำ�เภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	
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	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ก่อกำ�เนิดขึน้จ�กก�รที่ได้ม ี

พระร�ชดำ�ริเมื่อวันที่	 ๒๕	 พฤศจิก�ยน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ต่อม�ภ�ยหลังได้มีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ภูพ�นอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิเม่ือวันที่	๔	ตลุ�คม	

พ.ศ.	๒๕๒๖

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	มีพื้นที่รวมประม�ณ	๒,๓๐๐	 ไร่	 และเขตปริมณฑลเพื่อ

ก�รพฒัน�อีกประม�ณ	๑๑,๐๐๐	ไร่	ภ�รกิจหลักคือก�รพฒัน�ระบบชลประท�น	พฒัน�ระบบก�รปลูกพชื

เศรษฐกิจ	ก�รทดสอบพันธุ์ข้�วไร่	ก�รศึกษ�ระบบนิเวศวิทย�ของป่�	ก�รปรับปรุงบำ�รุงดินและก�รพัฒน�

ส่งเสริมด้�นปศุสัตว์และประมง	เป็นต้น

๕) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ก่อกำ�เนิดจ�กก�รที่ได้มี

พระร�ชดำ�ริ	เมื่อวันที่	๑๑	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๒๕	ให้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ฯ	ขึ้นที่บริเวณพื้นที่

ป่�ขุนแม่กวง	อำ�เภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีพระร�ชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กล�งในก�รศึกษ�	
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ทดลองแสวงห�รูปแบบในก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณต้นนำ้�ลำ�ธ�รของภ�คเหนือ	เพื่อเป็น	“ต้นแบบ”	ในก�ร

พัฒน�ลุ่มนำ้�อื่น	ๆ	ในภูมิภ�ค	โดยใช้ระบบชลประท�นเข้�เสริม	ก�รปลูกไม้	๓	อย่�ง	เพื่อให้ก่อประโยชน์

ท�งเศรษฐกิจ	 และเน้นเรือ่งก�รพัฒน�ป่�ไม้พื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รให้สมบูรณ์เป็นหลัก	 และให้ปล�ยท�งเป็น 

ก�รศึกษ�ด้�นประมงต�มอ่�งเก็บนำ้�

	 ศูนย์ฯ	แห่งนี้มีพื้นที่รวมประม�ณ	๘,๕๐๐	ไร่	เดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง	ทุรกันด�ร	จึงปลอด

จ�กก�รบุกรุก	ภ�ยหลังก�รพัฒน�ต�มโครงก�รประสบผลสำ�เร็จอย่�งดี	กล�ยเป็นที่อุดมสมบูรณ์และเป็น

พื้นที่สีเขียว	 กล�ยเป็นสถ�นที่ศูนย์ศึกษ�ฯ	 แห่งหนึง่	 ที่เป็นที่สนใจกันอย่�งม�ก	 เป็นสถ�นที่ศึกษ�ดูง�น

และเยีย่มชมจ�กผู้นำ�และประมขุของประเทศต่�ง	 ๆ	 นบัครัง้ไม่ถ้วน	 ศนูย์ศกึษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร ้

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	มีศูนย์ส�ข�	๕	แห่ง	ประกอบด้วย

	 ๑)	โครงก�รศูนย์บริก�รก�รพัฒน�ขย�ยพันธุ ์ไม้ดอกไม้ผลบ้�นไร่อันเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอห�งดง	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๒)	โครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จลุ่มนำ้�ส�ข�แม่นำ้�ปิงอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 อำ�เภอ

บ้�นโฮ่ง	จังหวัดลำ�พูน	อำ�เภอจอมทอง	อำ�เภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๓)	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ป่�ขุนแม่กวงอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 อำ�เภอดอยสะเก็ด	

จังหวัดเชียงใหม่

	 ๔)	โครงก�รพัฒน�ดอยตุง	(พื้นที่ทรงง�น)	อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิอำ�เภอแม่ฟ้�หลวง	

จังหวัดเชียงร�ย

	 ๕)	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ห้วยล�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 อำ�เภอสันกำ�แพง	 จังหวัด

เชียงใหม่

๖) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลส�มพระย�	

อำ�เภอชะอำ�	 จังหวัดเพชรบุร	ี เดมิเป็นเขตพระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน	 อันเป็นพื้นที่ซึง่พระบ�ทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หวั	มีพระบรมร�ชโองก�รประก�ศให้เป็นพื้นที่หลวงและเป็นที่อภัยท�นสัตว์	ภ�ยหลัง

มีประช�ชนเข้�บุกรุกแผ้วถ�งทำ�ล�ยป่�	เพื่อประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมอย่�งผิดหลักวิช�ก�ร	จึงกล�ยเป็น

ที่อับฝนแห้งแล้งเกิดก�รพังทล�ยของผิวหน้�ดิน	และข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

ทรงมีพระร�ชกระแสในเรื่องนี้ว่�

 “...หำกปล่อยทิ้งไว้ จะกลำยเป็นทะเลทรำยในที่สุด...”
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จึงได้มีพระร�ชดำ�ริ	เมื่อวันที่	๕	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๒๖	ให้พัฒน�พื้นที่ดังกล่�วเป็นศูนย์ศึกษ�

ก�รพฒัน�ด้�นป่�ไม้อเนกประสงค์	ศึกษ�รูปแบบก�รพฒัน�เกษตรกรรมที่เหม�ะสมควบคูไ่ปกับก�รอนุรกัษ์

และปลูกป่�	จัดห�แหล่งนำ้�	ศึกษ�ระบบป้องกันไฟป่�	ระบบ	“ป่ำเปียก”	และให้ร�ษฎรที่บุกรุกแสวงห� 

ที่ทำ�กินโดยมิชอบ	 เข้�ร่วมในกิจกรรมของโครงก�ร	 เพื่อร่วมกันพัฒน�	 อนุรักษ์	 และใช้ประโยชน์จ�ก

ทรัพย�กรอย่�งถูกต้องเกื้อกูลกันระหว่�งคนกับธรรมช�ติต่อไป

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 มีพื ้นที่รวมประม�ณ	

๔๒,๖๔๐	 ไร่	 โดยมีศูนย์ส�ข�อยู่ที่โครงก�รศึกษ�วิธีฟื้นฟูที่ดินเสือ่มโทรมเข�ชะงุ้ม	 อำ�เภอโพธ�ร�ม 

จังหวัดร�ชบุรี

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	ทั่วทุกภูมิภ�คทั้ง	๖	แห่ง	ทั่วประเทศไทย	รวมทั้งศูนย์ส�ข�ต่�ง	ๆ 	 

ข้�งต้นนั้น	 คือ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต”	 ของก�รพัฒน�ในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 อันเป็น	 “ต้นแบบ”  

ซ่ึงเกษตรกรและผูส้นใจจะนำ�ไปเป็นแนวท�งดำ�เนินก�รได้	ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

เหล่�นี	้คือ	ประวัตศิ�สตร์และอุบัตกิ�รณ์อันทรงคุณค่�	ท่ีควรจะจดจ�รจ�รึก	และบันทึกไว้ให้เป็นหลักฐ�นที่ 

แน่ชัดถูกต้องแม่นยำ�เป็นไปต�มข้อเท็จจริงทุกประก�ร	 เพื่อถว�ยเป็นสักก�ระใต้เบือ้งพระยุคลบ�ท	

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ	 ผู้ทรงคิดค้นและทรงเป็นผู้ริเริม่ให้จัดตั้ง

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 เพื่อประโยชน์มห�ศ�ลแก่เกษตรกรผู้ย�กไร้	 และ 

ก่อคุณูปก�รใหญ่หลวงแก่ประเทศช�ติเป็นส่วนรวม	 เนือ่งในมห�วโรก�สทรงมีพระชนมพรรษ�	 ๖	 รอบ 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	นี้
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ประวัติศำสตร์จำรึกรอยพระยุคลบำท

ที่ทรงประสบทุกข์ยำกของพสกนิกรด้วยพระองค์เองในอดีต

ปฐมบทก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเย่ียมร�ษฎรในทกุภูมิภ�ค	ตั้งแต่คร้ังเสด็จข้ึนเถลิงถวัลย 

สิริร�ชสมบัติ	 ตั้งแต่วันที่	 ๙	 มิถุน�ยน	 ๒๔๘๙	 เป็นต้นม�นั้น	 เริม่ต้นเมือ่ภ�ยหลังจ�กเสด็จนิวัตสู่

กรุงเทพมห�นครในเดือนธันว�คม	พ.ศ.	๒๔๙๔	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ได้ทรงตั้งพระร�ชปณิธ�น

ที่จะเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมร�ษฎรในภูมิภ�คต่�ง	ๆ	ทั่วร�ชอ�ณ�จักร	ด้วยมีพระร�ชประสงค์ที่

สำ�คัญ	คือ

ประการแรก	เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ในท้องที่ต่�ง	ๆ 	ได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ทลูละอองธุลพีระบ�ท 

อย่�งทัว่ถงึ	 แม้ก�รคมน�คมในระยะต้นรัชก�ลนั้น	 ถนนหนท�งยงัไม่สะดวกสบ�ยเฉกเช่นทุกวนันี้	 มแีต่ 

ท�งสัญจรที่ทุรกันด�ร	ลำ�บ�กย�กเข็ญในก�รเดินท�งแต่ละคร�วเป็นอย่�งยิ่ง

ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินในระยะแรกแต่ละคร้ังเป็นก�รเสด็จทั่วทั้งภ�ค	โดยขบวนรถไฟพระที่น่ัง

บ้�ง	ขบวนรถยนต์พระที่นั่งบ้�ง	บ�งคร�วแล้วแต่คว�มสะดวกในเส้นท�งคมน�คมระหว่�งจังหวัด	รวมทั้ง

สถ�นที่ประทับแรมที่เอื้ออำ�นวยต่อคณะผู้ต�มเสด็จด้วย
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ประการที่สอง	 เพื่อจักได้ทร�บทุกข์ร้อนลำ�เค็ญของพสกนิกรทั้งหล�ยว่�	 มีคว�มเป็นอยู่เช่นไร	

ดังนั้น	ถ้�ห�กเส้นท�งเสด็จพระร�ชดำ�เนินผ่�นที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือชุมชนในจังหวัดใด	ก็โปรดให้ประช�ชน

เข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทอย่�งใกล้ชิด	 และมักทรงมีพระร�ชปฏิสันถ�รไต่ถ�มถึงก�รทำ�ม�ห�กิน 

และโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนอยู่เนือง	ๆ

ด้วยก�รข้�งต้นดังกล่�ว	 ส่งผลให้พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงรบัทร�บถงึทุกข์ย�ก

ของเหล่�พสกนิกรด้วยพระองค์เองว่�	 ในแต่ละท้องที่ที ่ทรงผ่�นนั้น	 มีปัญห�คว�มเดือดร้อนเช่นไร 

ที่เข้�ม�แผ้วพ�นร�ษฎรของพระองค์

นอกจ�กนี้	 ยังมีอีกหล�ยครัง้ในทุกปีมิได้ข�ด	 กล่�วคอื	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงบำ�เพ็ญ 

พระร�ชกุศล	 ณ	 พระอ�ร�มต่�ง	 ๆ	 ตลอดจนก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินสักก�ระปูชนียสถ�นต�มชนบท 

ท้องที่ต่�ง	ๆ	ซึ่งในเวล�เดียวกันทรงห�โอก�สเยี่ยมเยียนประช�ชนอย่�งทั่วถึงอีกด้วย

ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปในแต่ละพืน้ที่ของประเทศไทยนี่เอง	ที่ทรงพบว่�ในแต่ละพื้นที่มีปัญห�

แตกต่�งต�มสภ�พแวดล้อม	มีปัจจัยท�งเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรที่สำ�คัญ	ก�รนี้เอง	คือปัจจัยหนึ่ง

อันเป็นที่ม�แห่งก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ซึง่ในก�รบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข

ของพสกนิกรแต่ละท้องที่เพื่อให้ได้แก้ไขปัญห�ตรงจุด	 หรือใกล้เคียงกับสภ�พคว�มเป็นจริงที่สุดนัน้ 

พบได้จ�กพระร�ชกระแสดังคว�มว่�

 “...ว ัตถุประสงค์ของกำรตั ้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำก็คือกำรพัฒนำที่ท�ำกิน 

 ของรำษฎรให้มคีวำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยกำรพฒันำท่ีดนิ พฒันำแหล่งน�้ำ ตลอดจน 
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 ฟื้นฟูป่ำ และใช้หลักวิชำกำรเกษตรในกำรวำงแผนกำรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดย 

 ใช้เงินจำกกำรบรจิำคจำกผู้มจีติศรทัธำเป็นทุนในกำรพฒันำ ซ่ึงศนูย์ศกึษำกำรพฒันำ 

 จะเป็นฟำร์มตัวอย่ำงทีเ่กษตรกรทัว่ไปและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำสำมำรถมำเยี่ยมชม  

 กำรสำธิตเกี ่ยวกับกำรเกษตรกรรม เพื่อเป็นกำรศึกษำหำควำมรู้ นอกจำกนั้น 

 ยงัท�ำหน้ำท่ีเป็นศนูย์กลำงกำรพฒันำพื้นท่ีรอบ ๆ บรเิวณโครงกำรให้มคีวำมเจรญิข้ึน 

 เมื่อรำษฎรเริ่มมสีภำพควำมเป็นอยู่ดข้ึีน กอ็ำจพจิำรณำจดัตั้งโรงสีข้ำวส�ำหรบัหมูบ้่ำน 

 แต่ละกลุ่ม ตลอดจนจัดตั้งธนำคำรข้ำวแต่ละหมู่บ้ำน เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตนเองได ้

 ในที่สุด...”

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นข้อเท็จจริงเบือ้งต้น	 ซึง่สมควรจ�รึกไว้ในเชิง

ประวัติศ�สตร์ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ดังนี้

๑.	ในเรื่องชื่อของศูนย์ศึกษ�ทั้ง	๖	แห่ง	มีพระร�ช�ธิบ�ยว่�

 “...ทีต่ั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนี้มิได้ตั้งชือ่ก่อน ได้ตั้งศูนย์ก่อน ถึงได้ให้ชือ่ว่ำ 

 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ ซึ่งหมำยควำมว่ำได้ตั้งกิจกำรอย่ำงหนึ่ง และได้ตั้งชื่อ ซึ่งจะ 

 ชี้ว่ำศูนย์หรือกิจกำรนี้ท�ำอะไร...”

 “...ชือ่ของกิจกำรก็ชือ่เพียงว่ำศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ ซึง่หมำยควำมว่ำเป็นศูนย ์

 หรือเป็นแห่งหนึ่งที่รวมกำรศึกษำ เพื่อดูว่ำท�ำอย่ำงไรจะพัฒนำได้ผล...”
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๒.	พระร�ชท�นร�ยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะง�นเฉพ�ะของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ว่�

 “...เรื่องค�ำว่ำศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรินั้น ค�ำนี้ท�ำให้ 

 เข้ำใจว่ำเป็นกำรศึกษำกำรพัฒนำทีเ่ป็นเรื่องของพระรำชด�ำริ ซึง่ไม่ใช่อย่ำงนั้น  

 อันเนืีอ่งมำจำกพระรำชด�ำริ หมำยควำมว่ำ ทัง้อันนี้เป็นศูนย์ศึกษำ ทัง้อันนี้เป็น 

 พระรำชด�ำริ แล้วที่ด�ำเนินงำนก็ด�ำเนินงำนตำมที่มีพระรำชด�ำริ...”

๓.	 วิธีก�รทำ�ง�นด้�นก�รพัฒน�ที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริมีคว�ม 

แตกต่�งกันต�มสภ�พภูมิประเทศ	ทรงให้ข้อแนะนำ�ว่�

 “...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนั้นแม้จะมีกำรปลูกข้ำว ก็อำจปลูกข้ำวในลกัษณะต่ำงกัน 

 หรือดูว่ำในภูมิประเทศอย่ำงนี้เรำจะปลูกอย่ำงไร อำจไม่ถูกหลักวิชำก็ได้ แต่ว่ำชำวบ้ำน 

 เขำท�ำอย่ำงนั้น เขำได้ทดลองบ้ำง หรือว่ำถ้ำปลูกข้ำวไม่เกิดประโยชน์ก็ลองแก้ไขโดยใช ้

 วิชำอืน่บ้ำง จะเป็นชลประทำนก็ได้ หรือด้ำนพัฒนำทีด่ิน หรือด้ำนวิชำกำรเกษตรมำ 

 ประยุกต์ เพื่อทีจ่ะให้ได้ผลมำกขึน้ รวมทัง้ต่อจำกปลกูแล้ว ท�ำอย่ำงไร เก็บเกีย่วอย่ำงไร  

 หรือสอีย่ำงไร ขำยอย่ำงไร คือ หมำยควำมว่ำให้สำมำรถที่จะแก้ปัญหำทัง้ต้นทำงทั้ง 

 ปลำยทำง...”
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๔.	ห�กศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริเกิดมีปัญห�ขัดข้องระหว่�งก�รทำ�ง�น
เกิดขึ้น	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นแนวท�งก�รทำ�ง�นว่�

 “...กำรแก้ปัญหำนั้นอำจมีคนว่ำ ว่ำไม่ถูกหลักวิชำก็ได้ไม่เป็นไร โดยมำกเรำ 
 พยำยำมที่จะท�ำอะไรที่ง่ำย ๆ แล้วในที่สุดถ้ำท�ำง่ำย ๆ แล้วได้ผล ก็จะเป็นหลักวิชำ 
 โดยอัตโนมัติ...”

๕.	พระร�ชท�นหลักก�ร	ค้นคว้�	วิจัยและทดลองในโครงก�รต่�ง	ๆ	ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริว่�

 “...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนี้มีหลักอยู่ว่ำ ท�ำไปแล้ว ถ้ำได้ผลดีก็จดเอำไว้ กลำยเป็น 

 ต�ำรำ ซึ่งเป็นหลักของต�ำรำทั้งหลำยต้องมำจำกประสบกำรณ์ อันนี้เป็นประโยชน ์
 ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอย่ำงหนึ่ง ที่ว่ำไม่ใช่สถำนีทดลอง แต่ว่ำเป็นกำรทดลองแบบ 
 เรียกว่ำกันเอง หรือแบบไม่เป็นทำงกำร...”

๖.	 พระร�ชท�นคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกีย่วกับศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	
“มิใช่สถ�นีทดลอง”	แต่เป็นสถ�นที่ที่มีก�รพัฒน�ร่วมมือกัน	ดังพระร�ชกระแสคว�มตอนหนึ่งว่�

 “...มีคนเข้ำใจว่ำศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนั ้น เป็นเสมือนสถำนีทดลองหรือ 
 อีกอย่ำงหนึ่งกเ็ป็นวิทยำลัย ท้ังสองอย่ำงนี้ไม่ใช่เป็นสถำนท่ีท่ีผูท่ี้ท�ำงำนในด้ำนพัฒนำ 
 จะไปท�ำอะไรอย่ำงหนึ่ง หรือจะเรียกว่ำทดลองก็ได้ เมื่อทดลองแล้วจะท�ำให้ผู้อื่น 
 ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชำญในวิชำนั้นได้สำมำรถเข้ำใจว่ำ เขำท�ำอะไรกัน
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 อันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่ำงหนึ ่งทีไ่ด้จำกกิจกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ คือ 

 เป็นกำรท�ำอะไรของฝ่ำยหนึ่งและท�ำให้ฝ่ำยอื่นได้เข้ำใจว่ำ คนอื่นท�ำอะไรกัน เรียกว่ำ 

 เป็นกำรท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนพัฒนำได้มีกำรร่วมมือสอดคล้องกัน อันนี้ก็เป็นข้อแรก 

 ที่ส�ำคัญที่ว่ำไม่ใช่สถำนีทดลอง...”

๗.	ห�กทำ�กิจกรรมใดในศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริแล้วไม่สำ�เร็จ	พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงมีพระร�ชดำ�ริว่�

 “...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนี้ ถ้ำท�ำอะไรล้มเหลวต้องไม่ถือว่ำเป็นสิง่ทีต่้องลงโทษ  

 แต่ว่ำเป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นว่ำ ท�ำอย่ำงนั้นไม่เกิดผลหรือจะเป็นผลเสียหำยก็เป็นได้  

 เมื่อเห็นอย่ำงนั้นแล้วอำจท�ำต่อก็ได้ เป็นกำรแสดงว่ำท�ำอย่ำงนี้ไม่ถูก ก็เป็นต�ำรำ 

 เหมือนกัน ท�ำอะไรไม่ถูกให้รู้ว่ำไม่ถูก...”

 “...ฉะนั้นในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนั้นท�ำอะไรไม่ถูกแล้วก็อำจเป็นอนุสำวรีย์ของ 

 ควำมไม่ถกู จะได้สังวรไว้ว่ำ ท�ำอย่ำงนี้ไม่ได้ แต่ควำมเสียหำยนั้นไม่มมีำก เพรำะว่ำใน 

 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำท�ำกำรทดลองต่ำงๆ นี้ ท�ำเป็นส่วนน้อย คือท�ำเป็นส่วนเล็กๆ  

 สำมำรถที่จะเก็บไว้ให้ตนดูว่ำ ตรงนี้ท�ำอย่ำงนี้มันไม่ค่อยดี ใช้ไม่ได้เป็นหลักวิชำ...”
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๘.	ทรงมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริเป็นแหล่งอเนกประสงค์

ของผู้คนในทุกด้�น	คือเป็นทั้งศูนย์สรรพวิทย�ก�ร	และก�รพักผ่อนหย่อนใจไปในคร�วเดียวกัน

 “...เป็นสถำนทีแ่ห่งหนึ่งที ่คนทุกระดับสำมำรถทีจ่ะมำดู จะว่ำเป็นโรงเรียน 

 ก็ไม่ใช่ แต่ว่ำเป็นท่ีมำดมูำศกึษำกไ็ด้ คอืเป็นทัศนศกึษำ พำนกัเรยีน นกัศกึษำ วิทยำลัย 

 ก็ตำม หรือไม่ใช่นักเรียน เป็นข้ำรำชกำรทุกชัน้ ตั้งแต่ชัน้ผู้น้อยมำจนถึงชัน้ผู้ใหญ ่

 ทกุระดับทกุอย่ำง คือหมำยควำมว่ำทกุหน้ำที่สำมำรถมำดูในแห่งเดียวกัน วธิกีำร 

 ทีจ่ะพัฒนำในสำขำต่ำง ๆ ของวชิำกำร อันนีเ้ท่ำกับเป็นเหมือนทีพ่ิพิธภัณฑ์ทีจ่ะ 

 มำดูอะไร มีวิชำกำรใดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

 นอกจำกนั้น ไปดูศูนย์ศึกษำก็ไปหย่อนใจก็ได้ เพรำะว่ำท�ำงำนเครียดก็ไปเทีย่ว 

 ศูนย์ศึกษำ เหมือนไปเที่ยวสวนสำธำรณะก็ได้ ได้ควำมรู้ด้วย นี่แหละเป็นหลักของ 

 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ...”
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 “...พื้นท่ีของศนูย์ศกึษำทุกแห่ง ก็คอื กำรย่อส่วนภูมปิระเทศของแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงม ี

 ลักษณะแตกต่ำงกัน แล้วท�ำกำรศึกษำกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมสำขำต่ำง ๆ...”

 “...เมื่อด�ำเนินกำรทดลองเป็นผลส�ำเรจ็แล้ว จงึจดัแสดงสำธิตผลกำรทดลองวิจยั 

 ภำยในศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำในท�ำนองพพิธิภณัฑ์วิทยำศำสตร์ เพื่อเป็นกำรยนืยนัว่ำ  

 งำนศกึษำกำรพฒันำทุกงำนท่ีสำธิตให้ประชำชนนัน้ สำมำรถน�ำไปปฏบัิตไิด้ผลจรงิ...”

๙.	 บทสรปุที่ชัดเจนเดยีวกบัภ�รกิจของศนูย์ศกึษ�ก�รพัฒน�อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�รินั้น	

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริว่�
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ต�ำบลเขำหินซ้อน อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ

• ประวัติศำสตร์ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ประวัติควำมเป็นมำเบื้องต้น

พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยู่หวัพระร�ชท�นพระร�ชดำ�รัส	เมือ่วันศุกร์ที่	๒๖	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๓๑ 

ณ	 ศ�ล�ดุสิด�ลัย	 ในโอก�สที่ประธ�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ	(ฯพณฯ	พลเอก	ช�ติช�ย	ชุณหะวัณ)	นำ�ผู้เข้�ร่วมสัมมน�และบุคคลต่�ง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องเข้�เฝ้�ฯ	

เพื่อรับพระร�ชท�นพระบรมร�โชบ�ยเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�รในช่วงต่อไป	ซ่ึงได้พระร�ชท�นประวัตเิบ้ืองต้น 

ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ว่�

 “...ศูนย์ศึกษำทีห่ินซ้อนก็เป็นศูนย์ศึกษำแรก ผลทีศู่นย์ศึกษำหินซ้อนนั้นอำจ 

 มีน้อย เพรำะว่ำภูมิประเทศทีจ่�ำกัด แต่ต่อมำควำมคิดของศูนย์ศึกษำก็ได้แผ่ขยำย 

 ออกไป...”



ในส่วนของที่ม�ดั้งเดิมเริ่มแรกนั้น	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นเรื่องร�วให้ทร�บว่�

 “...อันนี้ตำมประวัติเริ่มต้นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ เริ่มที่ศูนย์ศึกษำเขำหินซ้อน...”

 “...ประวัติมีว่ำ...ตอนแรกมีที่ดิน ๒๖๔ ไร่ ที่ผู้ใหญ่บ้ำนให้ “เพื่อสร้ำงต�ำหนัก”  

 ในปี ๒๕๒๐ ที่เชิงเขำหินซ้อนใกล้วัดหินซ้อน

 ตอนแรกก็ต้องค้นคว้ำว่ำทีต่รงนั้นคือตรงไหน ก็พยำยำมสืบถำม ก็ปรำกฏว่ำ  

 พบอยู่ในแผนที่ที่เขำหินซ้อนนั้น (แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวำง ๕๒๓๖ I, II, ๕๓๓๖  

 III, IV) เมื่อได้ท่ีอย่ำงนั้น ได้คดิมำ ๒ ปี พยำยำมหำบนแผนท่ีว่ำ สถำนทีน่ี้เป็นอย่ำงไร  

 เสรจ็แล้วก็สอบถำมดูว่ำลักษณะของพื้นท่ีเป็นอย่ำงไร กไ็ด้พบบนแผนท่ีพอด ีอยูม่มุบน 

 ของระวำงของแผนที่ จงึต้องต่อแผนท่ี ๔ ระวำง ส�ำหรบัให้ได้ทรำบว่ำ สถำนท่ีตรงนั้น 

 อยูต่รงไหน แล้วกเ็ลยถำมผูู้ท่ีให้ท่ีน้ันนะ ถ้ำหำกไม่สร้ำงต�ำหนกั แต่ว่ำสร้ำงเป็นสถำนที ่

 ที่จะศึกษำเกี่ยวกับกำรเกษตรจะเอำไหม เขำก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มท�ำในที่นั้น...”
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• จำรกึประวตัศิำสตร์ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหินซ้อนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

เมื่อวันพุธที่	๘	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๒๒	 เวล�	๑๓.๒๐	น.	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินโดยรถยนต์พระที่นัง่	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 และ

สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ	 เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์	 อัครร�ชกุม�รี	 จ�กพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	

พระร�ชวังดุสิต	ไปทรงเปิดศ�ลพระบวรร�ช�นุส�วรีย์พระบ�ทสมเด็จพระป่ินเกล้�เจ้�อยู่หวั	ทอดพระเนตร 

ศูนย์ก�รศึกษ�ด้�นก�รเกษตรกรรมบ้�นเข�หินซ้อน	 และทรงเยีย่มร�ษฎรอำ�เภอพนมส�รค�ม	 

จังหวัดฉะเชิงเทร�	ที่ม�รอเข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทเป็นจำ�นวนม�ก

เวล�	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงบ้�นเข�หินซ้อน	 หมู่ที่	 ๒	 ตำ�บลเข�หินซ้อน	 อำ�เภอ

พนมส�รค�ม	 พระร�ชท�นพระบรมร�ชวโรก�สให้ผู้มีจิตศรัทธ�เข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ททูลเกล้� 

ทูลกระหม่อมถว�ยเงินโดยเสด็จพระร�ชกุศลต�มพระร�ชอัธย�ศัย	 ซึ่งก�รนี้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� 

โปรดกระหม่อมพระร�ชท�นให้น�ยสุจินต์	กิตยิ�รักษ์	ผูว่้�ร�ชก�รจังหวัดฉะเชงิเทร�	นำ�ไปใช้ในกิจก�รของ 

ศูนย์กล�งก�รศึกษ�ก�รเกษตรอำ�เภอพนมส�รค�ม

จ�กนั้น	 ทรงพระดำ�เนินไปทรงเยี่ยมร�ษฎรที่ม�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทอยู่เป็นจำ�นวนม�ก	 

แล้วประทับรถยนต์พระทีน่ั ง่ เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปยงับริเวณศนูย์กล�งก�รศกึษ�ก�รเกษตร 

อำ�เภอพนมส�รค�ม

ณ	 ที่นั้น	 น�ยทิว�	 พูลสมบัติ	 น�ยอำ�เภอพนมส�รค�ม	 กร�บบังคมทูลร�ยง�นและเบิก 

น�ยอ้วน	 ชัยเทศ	 ผู้ใหญ่บ้�นหมู่ที	่ ๒	 ตำ�บลเข�หินซ้อน	 และคณะผู้น้อมเกล้�น้อมกระหม่อมถว�ยที่ดิน	

จำ�นวน	๒๖๔	ไร่	รวม	๗	ร�ย	ประกอบด้วย

๑.	น�ยโฉมตรู		ชัยเทศ

๒.	น.ส.ลิ้ม		ชัยเทศ

๓.	น�ยแดง		สุริยะ



๔.	น�ยเช้�		ผ่องศรีใส

๕.	น�ยมูล		แก้วภูมิแห่ง

๖.	น�ยเอี่ยว		สุพะตะ

๗.	น�ยทองอยู่		โอวัฒน�

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงมพีระร�ชปฏสิันถ�รกบัผู ้ถว�ยทีด่นิซึง่คว�มตอนหนึง่ 

จ�กกระแสพระร�ชดำ�รัสว่�

 “...ก็เลยถำมผู้ที่ให้ทีน้ั่นนะ ถ้ำหำกไม่สร้ำงต�ำหนัก แต่ว่ำสร้ำงเป็นสถำนที่ที่จะ 

 ศึกษำเกี่ยวกับกำรเกษตรจะเอำไหม เขำก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มท�ำในที่นั้น...”

หลังจ�กน้ัน	ได้พระร�ชท�นกระแสพระร�ชดำ�รัสกับข้�ร�ชก�รกระทรวงมห�ดไทยและข้�ร�ชก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของก�รสำ�รวจที่ดินโดยละเอียด	 เพื่อจัดแบ่งส่วนให้เป็น

ประโยชน์ต่อก�รที่จะให้ผู้สนใจได้ม�ทัศนศึกษ�ในด้�นก�รชลประท�น	 ก�รเกษตรกรรม	 ก�รปศุสัตว์	 

ตลอดจนก�รส�ธิตอุตส�หกรรมในครัวเรือน

ในเร่ืองน้ี	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วัได้พระร�ชท�นข้อมูลที่ทรงบันทกึและทรงวเิคร�ะห์ปัญห�

ด้�นต่�ง	 ๆ	 ของศูนย์ศึกษ�ต่�ง	 ๆ	 ด้วยพระองค์เองแก่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น 

โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	กปร.)	 เมื่อวันที่	๑๙	มิถุน�ยน	๒๕๔๐	ณ	พระร�ชวัง

ไกลกังวล	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งในส่วนของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ทรงชี้แนะถึงปัญห�

และแนวท�งแก้ไขว่�

 “...ป ัญหำที ่ ๑ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน อ�ำเภอพนมสำรคำม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรำ : ๒๕๒๒
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 มีกำรตัดป่ำ แล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้ำวโพดและมันส�ำปะหลัง ซึ่งท�ำให้ดินจืด 

 และกลำยเป็นดินทรำย ในฤดูแล้งจะมีกำรชะลำ้ง เนื่องจำกลมพัด (wind erosion)  

 ในฤดูฝนจะมีกำรชะล้ำงเนื่องจำกน�้ำเซำะ (water erosion)”

• จำรึกแนวพระรำชด�ำริ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำก 

 พระรำชด�ำริ

ในเอกส�รที่พระร�ชท�นแก่	สำ�นักง�น	กปร.	นั้น	ทรงบันทึกไว้ว่�

ก.	 สมรรถนะของดินในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 ระยะเริ่มแรกที่ทรงค้นพบและ 

ทรงวิเคร�ะห์ว่�

 “เป็นดินทรำย มีแร่ธำตุน้อย”

 “...ทีดิ่นทีอ่ยู่ในร่องห้วยมีคุณภำพพอใช้ได้ ไม่มีปัญหำมำก ใช้ปุ๋ยตำมปกติ  

 ท่ีบนเนนิปรำกฏว่ำเป็นทรำย ดนิดำนและหนิ ต้องปลูกหญ้ำตำมแนวระดบั เพ่ือยดึดนิ 

 และให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ ดิน (ทรำย) ทีไ่ม่ปลูกหญ้ำถูกชะล้ำงเมื่อฝนตก ปลูกต้นไม ้

 นำนำชนิดเพื่อรักษำควำมชื้น...”

ข.	พระร�ชดำ�ริด้�นก�รพัฒน�แหล่งนำ้�ในพื้นที่

 “...ก่อนอืน่ได้สร้ำงเขือ่นกัน้ห้วยเจ๊ก ซึง่มีน�ำ้ซบั (พิกัด QR. ๗๑๕๒๐๘)  

 เมื่อไปท�ำพิธีเปิดพระบรมรปูสมเดจ็พระป่ินเกล้ำฯ ท่ีวัดเขำหนิซ้อน ได้ไปส�ำรวจพื้นท่ี 

 และก�ำหนดที่ท�ำเขื่อน (๘ สิงหำคม ๒๕๒๒) ต่อจำกนั้นได้สร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำเพิ่มเติม  

 (นอกเขต) คือ อ่ำงห้วยส�ำโรงเหนือและห้วยส�ำโรงใต้...”

ต่อม�	ได้พระร�ชท�นข้อเท็จจริงแก่เจ้�หน้�ท่ีผูเ้ก่ียวข้อง	ณ	ศ�ล�ดุสิด�ลัย	เม่ือวันท่ี	๒๖	สิงห�คม	

๒๕๓๑	ว่�

 “...อันแรกก็ได้ให้กรมชลประทำนได้สร้ำงเป็นอ่ำงเก็บน�้ำ ซึง่ดูดูไปแล้วก็แปลก  

 เพรำะว่ำอ่ำงเกบ็น�้ำนั้นเท่ำกบักนิท่ีของท่ีท่ีได้มำเกอืบท้ังหมด จะเหลือเพยีงไม่กี่ไร่ท่ีจะ 

 ใช้กำรส�ำหรับกำรเพำะปลูกโดยใช้น�้ำชลประทำน ก็เริ่มต้นอย่ำงนั้น คือ ไม่ถือว่ำผิด 

 หลักวิชำ ควำมจริงก็ผิดหลักวิชำ มีที่เท่ำไหร่ก็มำใช้ ส่วนใหญ่เป็นอ่ำงเก็บน�้ำแล้วก็ 

 มำใช้ประโยชน์ส�ำหรับท�ำกำรเพำะปลูกเพียงไม่กี่ไร่ แต่ว่ำถือว่ำท�ำเป็นตัวอย่ำง  

 แล้วผลประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่ใช่เฉพำะในที่ของเรำ เป็นในที่ที่ลงไปข้ำงล่ำง คงได้รับ 

 ประโยชน์จำกน�้ำที่กักเอำไว้...”



สำ�หรับสถ�นที่ก่อสร้�งนั้น	มีพระร�ช�ธิบ�ยเพิ่มเติม	เป็นพระร�ชดำ�ริเริ่มแรกว่�

 “...กำรสร้ำงท�ำนบดินเก็บกักน� ้ำห้วยเจ็ก (๓) ควรก่อสร้ำงในบริเวณที่ซึง่ 

 อำจจะเก็บปริมำณน�้ำได้น้อยกว่ำก�ำหนด แต่ไม่กระทบกระเทือนต่อทีซ่ึง่สำมำรถใช ้

 ปลูกข้ำวได้...”

ค.	แนวพระร�ชดำ�ร	ิ“ก�รคัดเลือกกิจกรรมที่เหม�ะสมต่อสภ�พพื้นที่”	เพื่อให้มกี�รใช้ประโยชน์

จ�กที่ดินให้คุ้มค่�ที่สุด

 “...เมื ่อพัฒนำน�้ำขึ้นมำบ้ำงแล้ว ก็เริ ่มปลูกพืชไร่ และเลีย้งปลำในทีล่ ุ่ม  

 ส่วนทีอ่ยู่บนเนิน ก็เลีย้งปศุสัตว์ ปลกูหญ้ำ และต้นไม้ผลและป่ำ กำรเลีย้งปศุสตัว์  

 ปลูกหญ้ำ และต้นไม้นี้ จะท�ำให้ดินมีคุณภำพดีขึน้ ในทีสุ่ดจะใช้ทีด่ินได้ทั้งหมด  

 กรรมวิธีนี้อำจต้องใช้เวลำนำน จะสำมำรถเปลีย่นจำกกระบวนกำรที่ไปทำงเสือ่ม  

 มำเป็นทำงพัฒนำให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์...”

ง.	พระร�ชดำ�ริ	“ก�รผันนำ้�จ�กที่ตำ่�ชักนำ�ขึ้นที่สูง”	มีพระร�ชดำ�รัสในเรื่องนี้ว่�

 “...นอกจำกทีท่ีไ่ด้รับน�้ำเข้ำชลประทำนก็ยังมีทีท่ีอ่ยู่เหนืออ่ำง ก็ได้ประโยชน์

หลำยอย่ำงในกำรปลูกพชือย่ำงอื่น และในกำรศกึษำเกี่ยวข้องกบัต้นไม้ เกี่ยวข้องกบักำรน�ำน�้ำ 
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 ที่อยู่ต�่ำเอำขึ้นที่สูง โดยใช้วิธีสูบในลักษณะต่ำง ๆ เช่น ถ้ำสูบอย่ำงปกติธรรมดำก็ใช้ 

 เครื่องยนต์สูบข้ึนไป ก็ได้ท่ีเพ่ิมเตมิในกำรพัฒนำ นอกจำกนั้น ก็ใช้กังหนัลมก็ได้ หรอื 

 ใช้ไฟฟ้ำจำกโซลำเซลล์กไ็ด้ หรอือีกอย่ำงหนึ่งกใ็ช้จำกกงัหนัท่ีใช้ก�ำลังของน�ำ้ท่ีเรำใช้ 

 ลงไป แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ท�ำให้สูบขึ้นไป...”

จ.	แนวพระร�ชดำ�ร	ิ“ก�รปลูกพืชเพ่ือประโยชน์อเนกประสงค์”	ได้พระร�ชท�นแนวท�งในเรื่องนี้ว่�

 “...เมื ่อจ�ำแนกชั้นสมรรถนะของทีด่ิน ส�ำหรับพืชไร่และกำรปลูกป่ำแล้ว ก ็

 สมควรที่จะมีกำรปลูกพันธุ์ไม้ ซึง่นอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อกำรรักษำผิวดินและ 

 ควำมชุ่มชื้นของอำกำศแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อกำรใช้ในครัวเรือน อำทิ ไม้เพื่อท�ำฟืน  

 ไม้เพื่อท�ำบ้ำน และไม้ผล เป็นต้น...”

ฉ.	 พระร�ชดำ�ริในก�รจัดตั้งองค์กรบริห�รง�น	 ณ	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนือ่ง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นกระแสพระร�ชดำ�รัสถึงคว�มสำ�คัญที่จะให้ม ี

“คณะกรรมก�ร”	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนจ�กหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 เพื่อร่วมกันว�งนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นให้

สอดคล้องกันในอันที่จะพัฒน�ที่ดิน	จำ�นวน	๒๖๔	ไร่	ดังกล่�ว	ให้เป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�ก�รเกษตรที่

สมบูรณ์ที่สุด

ช.	 พระร�ชดำ�ริสำ�คัญยิ่งที่สุดประก�รหนึง่	 ซึง่เป็นหลักก�รสำ�คัญที่ทรงปฏิบัติในศูนย์ศึกษ� 

ทุกแห่ง	คือ	“กำรพัฒนำท่ีดนิเลว หรอืท่ีดนิเส่ือมโทรม ให้ได้รบักำรฟ้ืนฟจูนกลำยเป็นพื้นท่ีท่ีมปีระโยชน์”

เมือ่ครัง้แรกเริม่จัดตั ้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 มีผู ้ 

กร�บบังคมทูลร�ยง�นว่�	 ก�รลงทุนพัฒน�ในพื้นที่นี้อ�จไม่คุ้มทุน	

แต่ทรงคัดค้�นและพระร�ชท�นข้อคิดว่�

 “...ต่อมำ ฝ่ำยกรมต่ำง ๆ ก็บอกว่ำแถวนี้ดินมันไม่ดี  

ใช้ไม่ได้ ไม่ควรจะท�ำโครงกำร ไม่คุ้ม แต่ว่ำ ก็ได้พูดว่ำ

ดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทย ถ้ำหำกว่ำบอก

ว่ำที่นี่ดินไม่ดี ไม่ช่วยไม่ท�ำ ลงท้ำยประเทศไทยทั้งประเทศ 

จะกลำยเป็นทะเลทรำยหมด เจ้ำหน้ำท่ีกเ็ข้ำใจเลยพยำยำม

หำวธิทีีจ่ะฟื้นฟูดินให้เป็นดินทีใ่ช้กำรได้ คือมำบดันี ้ ปลกู

ข้ำวได้ ปลูกพชือะไรต่ำง ๆ  กไ็ด้ โดยท่ีถ้ำดตูำมสูตรทีเ่ขำใช้

กนัว่ำ ลงทุนเท่ำไหร่ แล้วกห็ำผลประโยชน์เท่ำไหร่ มสัีดส่วน

อย่ำงไรกอ็อกจะไม่ได้ แต่ว่ำถ้ำหำกว่ำนกึด ูเรำปรบัปรงุแล้ว 

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อไปก็มำกขึ้นแล้วผลผลิตก็มำกขึ้น



 นอกจำกนั้น ผลผลิตนอกเขตก็จะได้มำก เป็นอันว่ำเหมำะสมในกำรท�ำโครงกำร  

 จึงเป็นทีท่ี่เรำต้องศึกษำ แล้วก็ดูว่ำในทีสุ่ดจะได้ผลอย่ำงไร ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

 ก็เกิดขึ้น...”

• ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ที่ตั้ง

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ตั้งอยู่	ณ	ตำ�บลเข�หินซ้อน	อำ�เภอ

พนมส�รค�ม	จังหวัดฉะเชิงเทร�	ห่�งจ�กกรุงเทพมห�นครประม�ณ	๑๐๐	กิโลเมตร	ท�งทิศตะวันออก 

อยูบ่นฝ่ังขว�ของถนนส�ยฉะเชงิเทร�	-	กบินทร์บรีุ	ต�มท�งหลวงแผ่นดินส�ย	๓๐๔	ห่�งจ�กที่ว่�ก�รอำ�เภอ

พนมส�รค�ม	ประม�ณ	๑๕	กิโลเมตร

สภำพเดิมของพื้นที่

จ�กก�รสำ�รวจเบื้องต้น	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทร�ยมีฝนตก

ชุก	 แต่มีระยะเวล�สั้นเฉลี่ย	 ๑,๒๐๐	มิลลิเมตร/ปี	 บ�งครั้งอ�จตกถึง	

๖๐	 กว่�มิลลิเมตรใน	 ๑	 ชั่วโมง	 แต่ดินส�ม�รถรับนำ้�ไว้ได้เพียง	 ๓๐	

มิลลิเมตร	ที่เหลือก็ไหลไปต�มผิวหน้�ดินก่อให้เกิดก�รชะล้�งพังทล�ย

ของดินส่งผลให้ดินข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์เกือบหมดทั้งพื้นที่

ปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน

ประการแรก	 ดินข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์	 จำ�นวนเนือ้ที ่

ทั้งหมดรอบโครงก�รมีขอบเขตประม�ณ	 ๔๐,๐๐๐	 ไร่	 จำ�เป็นต้อง

เร่งปรับปรุงบำ�รุงดินอย่�งม�ก	 โดยอ�จใช้วิธีประหยัดค่�ใช้จ่�ยด้วย

ก�รผลิตและใช้ปุ๋ยหมกั	 หรอืพย�ย�มเปลีย่นพันธุ์พืชจ�กมันสำ�ปะหลัง 

ม�เป็นพืชตระกูลถั่ว

ประการทีส่อง	 มีปริม�ณก�รชะล้�งพังทล�ยของดินสูงม�กในเนื้อที่ประม�ณ	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	 

ซึ่งจำ�เป็นจะต้องทำ�คันดินเพื่อลดคว�มเร็วของนำ้�	 และพื้นที่ที่มีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินในระดับ 

ป�นกล�ง	เนื้อที่ประม�ณ	๒๐,๐๐๐	ไร่	จำ�ต้องแก้ไขปัญห�โดยก�รไถพรวนและปลูกพืชต�มแนวระดับก็

ส�ม�รถยับยั้งลดก�รสูญเสียหน้�ดินได้ในระดับหนึ่ง

ประการทีส่าม ปัญห�ที่เกิดจ�กก�รระบ�ยนำ้�ออกจ�กพื้นที่ที ่ส่วนใหญ่เป็นที่น�ประม�ณ	 

๑,๖๔๔	ไร่	ซึ่งจำ�ต้องแก้ปัญห�โดยก�รขุดคูคลองระบ�ยนำ้�จึงจะลดปัญห�ลงได้
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ประการทีส่ี่	 สภ�พก�รใช้ทีด่นิรอบบรเิวณ	 ๑๑๓,๒๑๔	 ไร่	 นีพ้บว่�	 ประม�ณ	 ๗๓%	 หรือ	

๘๒,๖๔๘.๒๒	 ไร่	 คุณภ�พของดินเสือ่มโทรมม�กจ�กร่องรอยของก�รปลูกมันสำ�ปะหลังและไม่มีก�ร

ชลประท�น	มีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินในระดับสูงถึงสูงม�ก	ประม�ณร้อยละ	๓๐	ดังนั้น	ในบ�ง

ฤดูโดยเฉพ�ะช่วงแห้งแล้ง	ฝนทิ้งช่วง	พื้นที่เกือบทั้งหมดถูกปล่อยว่�งเปล่�มิได้ทำ�ประโยชน์อื่นใด

ปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดแคลนแหล่งน�้ำ

เนื่องจ�กพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	มีคว�มสูงของพื้นที่

ล�ดตำ่�ลดระดับลงเรื่อยม�จ�กทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกจึงเกิดลำ�ห้วยสำ�คัญไหลต�มทิศท�งดังกล่�วคือ

๑. ห้วยน�้ำโจน	 ต้นนำ้�เกิดจ�กที่สูงและเป็นเนินเข�ท�ง

ด้�นตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของโครงก�ร	 ไหลม�รวมเป็น

ส�ยเดียวกันบริเวณตอนกล�งของโครงก�ร	 ผ่�นเรือ่ยม�ท�งทิศ

ตะวันตกจรดห้วยม่วงโพรงก่อนไหลลงสู่คลองท่�ล�ด	 ห้วยนีม้ีนำ้�

ไหลบ�งฤดู	ไม่ตลอดทั้งปี

๒. ห้วยม่วงโพรง	เป็นห้วยที่ไหลต่อจ�กห้วยนำ้�โจนแล้ว

ไหลลงคลองท่�ล�ดท�งทิศตะวันตก	มีแหล่งนำ้�บ�งฤดูไม่ตลอดปี

๓. ห้วยเจ็ก	 มีต้นนำ้�อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

โครงก�รไหลม�บรรจบกับห้วยนำ้�โจนบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	แต่มีนำ้�ไหลไม่ตลอดทั้งปี



๔. หนองล้ำงหน้ำ	 อยู่บริเวณรมิถนนส�ยพนมส�รค�ม	 -	 กบินทร์บรุี	 ช่วงป�กท�งเข้�หนอง 

ล้�งหน้�	เป็นแหล่งนำ้�ที่มีนำ้�ขังตลอดทั้งปี

๕. คลองท่ำลำด คอืแหล่งนำ้�สำ�คญัของอำ�เภอพนมส�รค�ม	 เกิดจ�กเทือกเข�ใหญ่	 เทือกเข� 

อ่�งฤๅไน	 และเทือกเข�ละล�ก	 ไหลขึน้ไปท�งทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่แม่นำ้�บ�งปะกง	 เป็นคลองที่ม ี

นำ�้ไหลตลอดปี	แต่ด้วยลักษณะของคลองท่�ล�ดที่ไหลคดเค้ียวไปม�	ขน�ดลำ�คลองเล็กมีพื้นที่รับนำ�้ได้น้อย	 

ประม�ณ	 ๒,๖๒๐	 ต�ร�งกิโลเมตร	 ดังนั้น	 ในระหว่�งเดือนพฤษภ�คม	 -	 ตุล�คม	 ช่วงฝนตกชุกเฉลีย่

โดยประม�ณ	๑,๒๕๐	ลูกบ�ศก์เมตร/วิน�ที	แต่คลองท่�ล�ดรับนำ้�ได้เพียง	๑๕๐	ลูกบ�ศก์เมตร/วิน�ที	 

จึงเกิดปัญห�อุทกภัยเป็นประจำ�ในบริเวณพื้นที่ตอนล่�ง

กำรชลประทำนในระยะแรกเขตอ�ำเภอพนมสำรคำม	ไม่ส�ม�รถบริห�รส่งนำ้�เข้�ไปช่วยเหลือ

เขตนี้ได้	เพร�ะพื้นที่โครงก�รอยู่ในระดับสูงกว่�จึงนับเป็นปัญห�สำ�คัญยิ่งในขณะนั้น

สรุปได้ว่�ปัญห�น�นัปก�รของพื้นที่ซ่ึงประกอบด้วยสภ�พดิน

เสื่อมโทรม	ซึ่งเกิดจ�กก�รชะล้�งพังทล�ยของดินเนื่องจ�กลักษณะดิน

เป็นดินทร�ย	 และสภ�พภูมิประเทศมีคว�มล�ดชัน	 มีลักษณะลุ่มนำ้�ที ่

เอือ้อำ�นวยต่อก�รชะล้�งพังทล�ยของดินสูง	 ประกอบกับเกษตรกร 

ยังข�ดคว�มเข้�ใจในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	 ตลอดจนวิธีก�รปลูกพืช

ยังข�ดคว�มถูกต้องในวิธีก�รต่�ง	 ๆ	 เป็นต้นว่�	 ข�ดก�รบำ�รุงดินและ

มีก�รปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวล�น�นโดยเฉพ�ะมันสำ�ปะหลัง

ทำ�ให้คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงอย่�งรวดเร็ว	 เมือ่ผนวกกับ

ก�รข�ดแคลนแหล่งนำ้�และลักษณะดินไม่อุ้มนำ้�	 จึงทำ�ให้ปัญห�ก�ร

ข�ดแคลนนำ้�รุนแรงขึ้นเป็นลำ�ดับ

ผลกระทบจ�กปัญห�ข้�งต้น	 ทำ�ให้ร�ค�ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับในระยะแรก	 ๆ	 ของก�ร 

จัดตั้งศูนย์ฯ	 จึงตำ่�กว่�ที่ควร	 ร�ยได้แต่ละครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 ๘๐	 มีร�ยได้สุทธิ 

จ�กก�รเกษตรและร�ยได้เสริมรวมกันแล้วเพียง	 ๑๐,๑๑๕	 บ�ท/ครอบครัว/ปี	 ในขณะที่มีร�ยจ่�ยถึง	

๒๐,๑๑๕	บ�ท/ครอบครัว/ปี	ซึ่งมีร�ยได้ตำ่�กว่�ร�ยจ่�ยอยู่ถึง	๑๐,๐๐๐	บ�ท/ครอบครัว/ปี

• องค์กรบริหำร
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	มีองค์กรบริห�รง�นศูนย์ฯ	ดังนี้

๑.		คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒.		คณะอนุกรรมก�รก�รว�งแผนแม่บทและติดต�มประเมินผล

๓.		คณะอนุกรรมก�รก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนือ่งม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ
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• พื้นที่ด�ำเนินงำนในปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	มีพื้นที่ดำ�เนินง�น	คือ

๑.	พื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 อำ�เภอพนมส�รค�ม	 จังหวัดฉะเชิงเทร�	 มีเนื้อที่

ประม�ณ	๑,๒๔๐	ไร่

๒.	โครงก�รส่วนพระองค์เข�หินซ้อนฯ	อำ�เภอพนมส�รค�ม	จังหวัดฉะเชิงเทร�	มีเนื้อที่	๖๕๕	ไร่

๓.	หมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	พื้นที่ลุ่มนำ้�โจน	จำ�นวน	๑๕	หมู่บ้�น	ในเขต

ตำ�บลเข�หินซ้อน	และตำ�บลเก�ะขนุน	มีเนื้อที่ประม�ณ	๑๑๓,๒๑๔	ไร่

๔.	พื้นที่ที่ร�ษฎรน้อมเกล้�ฯ	 ถว�ย	 บริเวณตำ�บลบ้�นซ่องและตำ�บลเข�หินซ้อน	 อำ�เภอ

พนมส�รค�ม	มีเนื้อที่	๓๓	ไร่

๕.	โครงก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณเข�ชะโงก	จังหวัดนครน�ยก	มีเนื้อที่ประม�ณ	๒๓,๑๕๗	ไร่

๖.	พื้นที่โครงก�รพัฒน�ส่วนพระองค์	อำ�เภอบ้�นสร้�ง	จังหวัดปร�จีนบุรี	มีเนื้อที่ประม�ณ	๑๔๕	ไร่

• หน่วยงำนรับผิดชอบและภำระหน้ำที่

กรมชลประทำน	จัดห�แหล่งนำ้�เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมต่�ง	ๆ	ในศูนย์ฯ	และใช้สำ�หรับพื้นที่

ของเกษตรกร	โดยก�รก่อสร้�งอ่�งเก็บนำ้�รวม	๙	แห่ง	รวมคว�มจุประม�ณ	๕,๔๙๒,๐๐๐	ลูกบ�ศก์เมตร

กรมป่ำไม้	ดำ�เนินก�รสร้�งสวนป่�	สวนรุกขช�ติ	สวนพฤกษศ�สตร์	สวนสมุนไพร	และป่�ไม ้

โตเร็ว	 ส่งเสริมแนะนำ�ให้เกษตรกรเห็นคว�มสำ�คัญและประโยชน์ของป่�ไม้	 โดยจัดตั้งศูนย์เพ�ะชำ�กล้�ไม้

เพื่อผลิตกล้�ไม้บริก�รแก่เกษตรกร



กรมประมง ทำ�หน้�ท่ีอนุรักษ์ทรัพย�กรสัตว์นำ�้	อบรมแนะนำ�เกษตรกรในก�รเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ�้	 

ส�ธิตก�รเลี้ยงปล�	ผลิตและแจกจ่�ยพันธุ์ปล�

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ	หน่วยบัญช�ก�รทห�รพฒัน�	(กรป.	กล�ง)	และบริษทั	เจริญโภคภัณฑ์	จำ�กัด	 

ทำ�หน้�ที่อบรมแนะนำ�เกษตรกรในก�รเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์	 ส�ธิตและส่งเสริมก�รทำ�ทุ่งหญ้�	 เลีย้งสัตว	์

ปรับปรุงพนัธุสั์ตว์และขย�ยพนัธุสั์ตว์	เช่น	โค	สุกร	อีกทั้งจดัตั้งธน�ค�รโค	กระบือ	เพื่อบริก�รแก่เกษตรกร

ในรูปแบบของก�รให้ยืมและข�ยโดยวิธีผ่อนส่ง

กรมพัฒนำที่ดิน ทำ�ก�รสำ�รวจดิน	 จำ�แนกก�รถือครองทีด่ิน	 ว�งแผนก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน	

สำ�รวจสภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร	 ส�ธิตวิธีก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�และก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน

เพื่อเพิ่มผลผลิต	 ว�งม�ตรก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�เพื่อป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน	 ผลิตเมล็ดพันธุ์

พืชเพื่อก�รอนรัุกษ์ดินและบำ�รุงดินบริก�รแก่เกษตรกร	พร้อมกับอบรมส่งเสริมแนะนำ�ช่วยเหลือเกษตรกร

ในก�รอนุรกัษ์ดนิควบคู่ไปกับก�รบำ�รงุดิน	 กระตุ้นให้เกษตรกรรู้ถึงคุณประโยชน์ของปุ๋ยหมักและผลติ 

ปุ๋ยหมักขึ้นใช้เอง
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กรมวิชำกำรเกษตร	 ทำ�หน้�ที่ส�ธิตพันธุ์พืชที่เหม�ะสมกับสภ�พท้องถิน่	 จำ�พวกพืชทนแล้ง	

เช่น	 มะม่วงหิมพ�นต์	 เพื่อปลูกทดแทนมันสำ�ปะหลัง	 และส�ธิตพันธุ์ข้�งต่�งๆ	 ย�งพ�ร�	 ตลอดจนส�ธิต 

ก�รใช้เครื่องมือท�งเกษตรวิศวกรรมที่ใช้พลังง�นธรรมช�ติ

กรมส่งเสรมิกำรเกษตร	ทำ�หน้�ทีเ่กีย่วกบัก�รส่งเสรมิ	ส�ธติก�รขย�ยพนัธุ์	และก�รปลกูไม้ผล	 

พืชผักสวนครัว	 เป็นหน่วยง�นฝึกอบรมวิช�ก�รด้�นก�รขย�ยพันธุ์ไม้ผล	 ก�รปลูก	 ก�รปร�บศัตรูพืช	 

ตลอดจนก�รปฏิบัตดูิแลรกัษ�ไม้ผล	ไม้ยืนต้น	พชืไร่	และพชืผกั	โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุ

มะม่วงพันธุ์ดีในประเทศไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 อำ�นวยคว�มสะดวกให้หน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ	 ในก�รปฏิบัติง�นในพื้นที	่

จัดสร้�งศูนย์ประส�นง�นเพื่อใช้เป็นสถ�นที่สำ�หรับต้อนรับผู้เข้�เยีย่มชมศูนย์ฯ	 สำ�หรับประชุมและอบรม

เกษตรกร	พร้อมท้ังจัดตล�ดนดัข�ยผลผลิตท�งก�รเกษตรที่ผลิตได้จ�กโครงก�ร	และจัดร้�นจำ�หน่�ยวสัดุ

ก�รเกษตรที่มีคุณภ�พดี

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสวนป่ำสมุนไพรของกรมป่ำไม้	 โดยมีหน้�ที่รวบรวม

พันธุ ์พืชสมุนไพรม�ปลูกเพื่อให้ประช�ชนได้ศึกษ�และนำ�ไปปลูกเป็นย�ประจำ�บ้�นและพืชสวนครัว	 

เพื่อช่วยเศรษฐกิจของครอบครวั	ปัจจุบันได้อบรมวิทย�กรเพื่อออกเผยแพร่ให้ประช�ชนได้รบัรูถ้งึประโยชน์

และสรรพคุณของสมุนไพรอย่�งกว้�งขว�ง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 ทำ�หน้�ที่เผยแพร่ง�นของโครงก�รในรูปแบบต่�งๆ	 ดำ�เนินก�ร

ศึกษ�วิจัยก�รปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่

กรมกำรพัฒนำชุมชน	 ฝึกอบรมเกษตรกรในด้�นศิลป�ชีพ	 เช่น	 จักส�น	 ทอผ้�	 และส่งเสริม 

ให้ประกอบเป็นอ�ชีพเสริมเพื่อเพิ่มร�ยได้อีกท�งหนึ่ง	ดูแลและพัฒน�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กสิรินธร

กรมโยธำธิกำร	จัดสร้�งระบบประป�	บริก�รจัดห�นำ้�สะอ�ดเพื่อก�รอุปโภคบริโภค

กรมส่งเสรมิสหกรณ์	ดำ�เนินก�รในด้�นกิจก�รโรงสีเพื่อช่วยเหลือร�ษฎร	รับผดิชอบสร้�งกลุ่ม

สหกรณ์ก�รเกษตรและให้สินเชื่อเพื่อก�รเกษตร

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค รับหน้�ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้�แก่หน่วยง�นต่�งๆ	 และร�ษฎรในหมู่บ้�น

รอบศูนย์ฯ

กองทัพภำคที่ ๑ สนับสนุนในด้�นคว�มมั่นคงควบคู่กับก�รพัฒน�

ส�ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท	จัดทำ�ถนนในพื้นที่โครงก�รและหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

กรมอำชีวศึกษำ จัดตั ้งวิทย�ลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทร�	 จัดให้มีก�รศึกษ�อ�ชีวเกษตร 

ในระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชพี	(ปวช.)	และประก�ศนียบัตรวิช�ชพีชั้นสูง	(ปวส.)	ส�ข�เกษตรกรรม	รวมทั้ง 

ให้ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรมในด้�นต่�งๆ	อีกด้วย



• กำรด�ำเนินงำนของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๑. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้

ก�รดำ�เนินง�นด้�นทรัพย�กรป่�ไม้ของศูนย์ฯ	 แบ่งลักษณะง�นเป็น	 ๓	 ส่วนใหญ่	 ๆ	 ด้วยกัน	 

กล่�วคือ	สวนรุกขช�ติสมเด็จพระปิ่นเกล้�	สวนพฤกษศ�สตร์เข�หินซ้อน	และง�นเพ�ะชำ�กล้�ไม้

สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า	 ดำ�เนินก�รบำ�รุงรักษ�พันธุ์ไม้เดิมและปลูกไม้มีค่�ห�ย�ก 

และไม้มคี่�ท�งเศรษฐกจิ	 ในพืน้ที่สวนรกุขช�ติสมเด็จพระปิ่นเกล้�	 รวมทัง้จดัสวนและตกแต่งสถ�นทีใ่ห้

สวยง�ม	เหม�ะสำ�หรับใช้เป็นสถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจ	ในพื้นที่	๒๐๐	ไร่

งานสวนพฤกษศาสตร์ ดำ�เนินก�รบำ�รุงรกัษ�ไม้เดมิและปลูกเพิ่มเตมิในพื้นที่ประม�ณ	๔๐๐	ไร่	 

โดยปลูกไม้วงศ์ต่�ง	 ๆ	 ๑๒	 วงศ์	 คือ	 วงศ์สัตตบรรณ	 วงศ์สัก	 วงศ์ขิงข่�	 วงศ์ส้ม	 วงศ์ไทร	 วงศ์ป�ล์ม	 

วงศ์ย�ง	วงศ์ไม้แค	วงศ์สีเสียด	วงศ์มะเกลือ	วงศ์สะเด�	และวงศ์กล้วยไม้	ได้มีก�รทำ�สวนสมุนไพรขึ้นใน

ปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	และในปี	๒๕๔๐	เปิดบริก�รอบสมุนไพรให้บริก�รแก่บุคคลทั่วไป	รวบรวมพืชสมุนไพร

ไว้ม�กกว่�	๔๖๐	ชนิด	ปรับปรุงขย�ยพื้นที่ปลูกพันธ์ุไม้ประม�ณ	๑,๐๐๐	หม�ยเลข	รวบรวมพันธุ์ไม้ป่� 

ห�ย�กของภ�คตะวันออก	 สำ�รวจเก็บพันธุ์ไม้และเห็ดร�	 ๓๐๐	 ตัวอย่�ง	 พร้อมทั้งบันทึกชีพลักษณ ์

วงศ์กล้วยไม้และวงศ์ไทร

งานเพาะช�ากล้าไม้	ดำ�เนนิก�รเพ�ะกล้�ไม้และปลูก

ป่�ส�ธิตโดยมีไม้	 ๕	 ชนิด	 คือ	 กระถินณรงค์	 กระถินยักษ	์ 

สนทะเล	 สนประดิพัทธ์	 และยูค�ลิปตัส	 พื้นที่	 ๕๐	 ไร	่ 

และปลูกป่�เพิ่มเตมิในพื้นที่ศูนย์ฯ	และในพื้นที่ส่วนพระองค์ฯ 

อีกทั้งดำ�เนินก�รผลิตไม้เพื่อแจกจ่�ยให้แก่ประช�ชนทั่วไป	 

ปีหนึ่งๆ	กว่�	๕๐๐,๐๐๐	กล้�	ในปี	๒๕๔๐	จนถึงปัจจุบัน	

ง�นเพ�ะชำ�กล้�ไม้ผลิตกล้�ไม้	 เพื่อส่งเสริมโครงก�รปลูกป่�

ถ�วรเฉลิมพระเกียรติฯ	อีกโครงก�รหนึ่ง

ในส่วนพื้นที่หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ได้มีก�รให้คว�มรู้

ทั้งด้�นก�รพัฒน�	อนุรักษ์ป่�ไม้	และบริก�รกล้�ไม้เพื่อปลูก

ในพื้นที่หัวไร่ปล�ยน�แก่เกษตรกร

๒. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรแหล่งน�้ำ

	 พัฒน�แหล่งนำ้�โดยสร้�งอ่�งเก็บนำ้�ต�มพระร�ชดำ�ริไปแล้วทั้งสิ้น	๙	แห่ง	ดังนี้
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	 ๑.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยเจ็ก	 ขน�ดคว�มจุ	 ๑๒๐,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๒.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยแยก	 ขน�ดคว�มจุ	 ๙,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๓.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยสำ�โรงใต้	 ขน�ดคว�มจุ	 ๖๒๕,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๔.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยมันปล�	 ขน�ดคว�มจุ	 ๒๕๐,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๕.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยแยกฝั่งซ้�ย	 ขน�ดคว�มจุ	 ๑,๙๗๐,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 	 ห้วยนำ้�โจนตอนล่�ง

	 ๖.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยสำ�โรงเหนือตอนบน	 ขน�ดคว�มจุ	 ๖๐๘,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๗.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยสำ�โรงใต้	 ขน�ดคว�มจุ	 ๖๒๕,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๘.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยนำ้�โจนตอนบน	 ขน�ดคว�มจุ	 ๑,๘๐๐,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 ๙.		อ่�งเก็บนำ้�ห้วยแยก	๒	 ขน�ดคว�มจุ	 ๑๑๐,๐๐๐	 ลูกบ�ศก์เมตร

	 นอกจ�กนี้	มีกิจกรรมอื่น	ๆ	ได้แก่	ก�รขุดลอกคลองส่งนำ้�	ซ่อมแซมระบบส่งนำ้�	ปรับปรุง

คลองส่งนำ้�	 ส่งนำ้�ช่วยเหลือพื้นที่เพ�ะปลูกภ�ยในศูนย์ฯ	 จำ�นวน	๑,๗๒๐	 ไร่	 และพื้นที่เพ�ะปลูกหมู่บ้�น 

รอบศูนย์ฯ	จำ�นวน	๕,๐๘๐	ไร่	จัดสร้�งแหล่งนำ้�ประจำ�ไร่น�	ขน�ดคว�มจุ	๑,๒๖๐	ลูกบ�ศก์เมตร	ให้แก่ 

เกษตรกร	ซึ่งดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี	๒๕๓๐	จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น	๓๒๖	บ่อ	ขุดบ่อในพื้นที่	๑,๕๐๐	ไร่	

๑๒๕	บ่อ	โดยส่งเสริมก�รปลูกหญ้�แฝกขอบบ่อนำ้�	เพื่อป้องกันก�รพังทล�ยของดิน

๓. กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรดิน

	 สภ�พดินโดยทั่วไปของตำ�บลเข�หินซ้อน	มีลักษณะเป็นดินทร�ย	ซึ่งเกิดก�รชะล้�งพังทล�ย

ของหน้�ดิน	ดินข�ดคว�มอุดมสมบรูณ์	เน่ืองจ�กก�รแผ้วถ�งป่�ที่อุดมสมบูรณ์	เพื่อปลูกอ้อย	มนัสำ�ปะหลัง	

ยูค�ลปิตัส	 ติดต่อกันเป็นระยะเวล�น�น	 ทำ�ให้ดนิแปรสภ�พเป็นดนิทร�ยจัด	 เกิดปัญห�ดนิเสือ่มโทรม	

ตั้งแต่ปี	๒๕๓๐	เป็นต้นม�	ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจว�งแผนก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	ว�งระบบอนุรักษ์ดินและนำ้� 

เพื่อป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของหน้�ดิน	โดยจัดทำ�ในแต่ละปีเป็นหมู่บ้�น	ในพื้นที่	๑,๕๐๐	ไร่	กิจกรรม

ต�่งๆ	ที่ดำ�เนินก�รประกอบด้วย	จัดทำ�ท่อส่งนำ้�	๒๐	แห่ง	ก�รสร้�งท�งลำ�เลียงในไร่น�	๔๘,๙๙๖	เมตร	

จัดทำ�ท่อลอดระบ�ยนำ้�	๙๑	แห่ง	ปรับรูปแบบแปลงน�	๒,๓๑๕	ไร่	จัดสร้�งอ�ค�รแบ่งนำ้�	๑๓	แห่ง	จัดทำ� 

ฝ�ยกักเก็บนำ้�	 ๖	 แห่ง	 จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้�ด้วยก�รจัดทำ�คันดินและใช้แนวหญ้�แฝก	๑๐๘.๔๔๒	

กิโลเมตร	 ซึง่ศูนย์ฯ	 ดำ�เนินก�รผลิตหญ้�แฝก	 เพื่อแจกจ่�ยแก่เกษตรกรในปีหนึง่	 ๆ	 กว่�	 ๖	 ล้�นกล้�	 

ส่งเสริมก�รทำ�ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	และปุ๋ยพืชสด	มีก�รส�ธิตก�รทำ�ปุ๋ยหมัก	พร้อมทั้งเพิ่มพูนคว�มรู้ในก�ร

พัฒน�ที่ดิน	โดยก�รจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

๔. โครงกำรสร้ำงพันธุ์ลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทำนผล

	 เป็นโครงก�รที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริกับหม่อมเจ้�

จักรพันธ์เพ็ญศิริ	 จักรพันธุ์	 องค์ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�ก 



พระร�ชดำ�ริ	 ให้ศูนย์ฯ	 เป็นสถ�นที่ทำ�ก�รศึกษ�ก�รผสมพันธุ์พืช	 

เพื่อสร้�งพนัธุพ์ชืชนิดใหม่	ๆ 	ที่มีคุณภ�พดี	เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อม	 

เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีสู่เกษตรกรทั่วไป

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 ร่วมกับมห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์	ได้ดำ�เนินก�รวิจัยศึกษ�	ปรับปรุงพันธุ์พืชหล�ยพันธุ์	

ปัจจุบันมีที่แล้วเสร็จ	จำ�นวน	๗	พันธุ์	ได้แก่

	 ๑.	ข้�วโพดหว�นลูกผสมเด่ียวชั่วที่	๑	พนัธุ	์“จักร�	๑	F
1
”

	 ๒.	ข้�วโพดหว�นลูกผสมเด่ียวชั่วที่	๑	พนัธุ	์“เข�หนิซ้อน	

F
1
”	(๑๑๔๗๖)	กับข้�วโพดหว�นท่ีมีรสช�ตหิว�นกรอบ	มีคว�มหว�น

สูงถึง	๑๘.๖	บริก

	 ๓.	ข้�วโพดหว�นลูกผสมส�มท�งพนัธุ	์“ฉัตรทอง	๑	-	๔	F
1
”

	 ๔.	ข้�วโพดหว�นลูกผสมส�มท�งพนัธุ	์“ฉัตรทอง	๒๙	F
1
”

	 ๕.	ข้�วโพดข้�วเหนียวหว�นลูกผสมเดี่ยวชั่วที่	๑	พันธุ์	“ฉัตรเงิน”

	 ๖.	ถั่วฝักย�วพันธุ์	“พนมส�รค�ม”

	 ๗.	ถั่วฝักย�วพุ่มพันธุ์	“เข�หินซ้อน”

๕. งำนศึกษำด้ำนวิชำกำรเกษตร
	 -	 ศึกษ�ทดสอบระบบก�รปลูกพืช

	 -	 ทดสอบระบบก�รทำ�ฟ�ร์มแบบผสมผส�น

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รปลูกพืชไร่

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รปลูกพืชสวน

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รปลูกย�งพ�ร�

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รปลูกปอส�แบบครบวงจร

	 -	 ศึกษ�ทดสอบหม่อนไหม

	 -	 ศึกษ�ทดสอบอนุรักษ์พืชสวนสมุนไพร

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รปลูกผักอน�มัย

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รเพ�ะเห็ด

	 -	 จัดทำ�แปลงทดสอบและพัฒน�เทคโนโลยี

	 -	 ศึกษ�ทดสอบก�รทำ�เกษตรยั่งยืน

	 -	 ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

45

ศูนย์ศึกษาการพัฒ
นา

เขาหินซ้อนฯ



46

	 ดำ�เนินก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 ทำ�ก�รคัด

เลือกเกษตรกร	เพื่อปลูกไม้ผลต่�ง	ๆ 	และแซมด้วยพืชผักชนิดต่�ง	ๆ 	โดยใช้เทคโนโลยีกรมวิช�ก�รเกษตร	 

ร�ยละ	๒	ไร่	ปัจจุบันมีสม�ชิก	๒๐	ร�ย

๖. กำรศึกษำกำรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักเพื่อเปรียบเทียบปุ๋ยหมักธรรมชำต ิ
ในพืชผัก โครงกำรน�ำร่องกำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน

	 ศึกษ�ก�รปรับปรุงบำ�รงุดิน	ด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยธรรมช�ต	ิเพื่อปลูกพชืผกัและพชืเศรษฐกิจ

บ�งชนิด	ในชุดดินม�บบอน	(กลุ่มดินที่	๓๕)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�ยภ�พ

และท�งเคมีของชุดดินม�บบอน

๗. โครงกำรศกึษำควำมเหมำะสมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ในกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

	 เพื่อศึกษ�พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เหม�ะสม	 เป็นตัวอย่�ง

สำ�หรับส่งเสริมแก่เกษตรกรให้ปลูกเป็นอ�ชีพหลักหรืออ�ชีพเสริม	 ในพื้นที่	

๑๐	ไร่	อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกไม้ประดับ	เพื่อเป็นแม่พันธุ์ให้แก่

เกษตรกรอีกด้วย

๘. ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์บริเวณลุ่มน�้ำโจน

 งานประมง ดำ�เนินก�รผลิตพนัธุสั์ตว์นำ�้จืด	ปล่อยพนัธุสั์ตว์นำ�้ 

ลงในแหล่งนำ้�ต่�ง	ๆ	แจกจ่�ยพันธุ์สัตว์นำ้�แก่เกษตรกร	ส�ธิตก�รเพ�ะเลี้ยง

สัตว์นำ้�	และฝึกอบรมเกษตรกรด้�นก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

 งานปศุสัตว์ ส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์	ได้แก่	โคเนื้อ	ไก่	เป็ด	สุกร	 

ส่งเสริมก�รปลูกพชือ�ห�รสัตว์	ก�รผลิตฟ�งปรุงแต่ง	และบริก�รตรวจสุขภ�พ

สัตว์แก่เกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

๙. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรทีดิ่นเพื ่อกำรเกษตร 
“ทฤษฎีใหม่”

	 ดำ�เนินก�รส�ธิตเกี่ยวกับง�นทฤษฎีใหม่	 พื้นที่บ้�นเกษตรกร

ตัวอย่�งบริเวณท้�ยอ่�งเก็บนำ้�ตัวที่	๑๒	 (อ่�งห้วยเจ็ก)	พื้นที่	๑๐	ไร่	พื้นที่

น้อมเกล้�ฯ	ถว�ยบ้�นธ�รพูด	ตำ�บลบ้�นซ่อง	อำ�เภอพนมส�รค�ม	พื้นที่	๓๓	ไร่	และพื้นที่บ้�นเกษตรกร 

ในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 จำ�นวน	 ๕	 ร�ย	 ซึ่งดำ�เนินก�รพัฒน�แหล่งนำ้�	 จัดสร้�งแบบอย่�งต�มแนว 

ท�งทฤษฎีใหม่	ในก�รจัดสรรที่ดิน	ให้เหม�ะสมกับก�รเกษตรผสมผส�น	ทำ�ให้เกษตรกรมีร�ยได้ตลอดปี



 ๑๐. งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต

 งานส่งเสรมิสหกรณ์	ดำ�เนินก�รให้บริก�รสีข้�ว	ส่งเสริมด้�นเงินกู้แก่สม�ชกิสหกรณ์	จัดห�

สินค้�ม�จำ�หน่�ยแก่สม�ชกิ	จัดฝึกอบรมก�รแปรรูปผลผลิตเพื่อจำ�หน่�ย	ส่งเสริมพฒัน�อ�ชพีด้�นก�รปลูก

พืช	เลี้ยงสัตว์	และรับฝ�กข้�วเปลือกเพื่อเก็บรักษ�ในยุ้งฉ�ง

 งานพฒันาชุมชน	ส่งเสริมหตัถกรรมพื้นบ้�นและอ�ชพีทั่วไป	สร้�งล�นฝึกซ้อมและเล่นกีฬ�

ประจำ�หมู่บ้�น	จัดฝึกอบรมกลุ่มอ�ชีพต่�ง	ๆ	จัดอบรมค่�ยเย�วชน	และจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อก�รผลิต

 ๑๑. กำรส่งเสริมกำรศึกษำ

	 วิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชิงเทร�	 เปิดสอนหลกัสตูรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 และ

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	 ประเภทวิช�เกษตรกรรม	 พ�ณิชยกรรม	 ซึง่กิจกรรมนอกเหนือจ�ก 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ได้แก่	ก�รจัดก�รอบรมวิช�เกษตรกรรมระยะสั้น	วิช�ชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่

ให้แก่เกษตรกรที่สนใจทั่วไป

• ผลส�ำเร็จท่ีได้รบัและควำมเปล่ียนแปลงท่ีพงึประสงค์ของกำรพฒันำพื้นท่ีศนูย์ฯ 
 และเกษตรกรรอบศูนย์ฯ

ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	และปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	สำ�นักง�น	กปร.	ได้ทำ�ก�รประเมินผล	พบว่�ก�รดำ�เนิน

ง�นที่ผ่�นม�ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	สัมฤทธิผล	ดังนี้

ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ประช�ชนร้อยละ	๒๑.๒๗	มีอ�ชพีหลักจ�กก�รรับจ้�ง	รองลงม�ร้อยละ	 

๑๙.๔๓	 ทำ�สวน	 ทำ�ไร่	 และร้อยละ	 ๗.๐๙	 ประกอบอ�ชีพทำ�น�	 และปัจจุบันมีครัวเรือนจำ�นวนม�ก 

ที่ส�ม�รถประกอบอ�ชีพได้ม�กกว่�หนึ่งอย่�ง	อ�ทิ	ก�รเกษตรควบคู่ไปกับก�รรับจ้�ง

นอกจ�กน้ีพบว่�	มีก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�นเป็นอ�ชพีหลัก	ร้อยละ	๓.๐๙	ซ่ึงเดิมไม่เคย

มีก�รประกอบอ�ชพีลักษณะเช่นน้ีม�ก่อน	ทัง้นี	้เกิดจ�กก�รส่งเสริมของศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�เข�หนิซ้อนฯ

กำรถอืครองและใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ประช�ชนส่วนใหญ่มีที่ถือครองโดยร้อยละ	๖๓.๐๓	เป็นที่ดิน 

ของตนเอง	 ร้อยละ	 ๑๙.๙๓	 เป็นของพ่อแม่	 ร้อยละ	 ๑๔.๑๔	 เป็นที่ดินที่ต้องเสียค่�เช่�	 แต่จำ�นวนพื้นที ่

ก�รถือครองแต่ละครัวเรือนลดลง	เนื่องจ�กมีก�รซื้อข�ยที่ดินต�มก�รผันแปรภ�วะท�งเศรษฐกิจ

อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รใช้ประโยชน์ที่ดนิมีก�รเปลีย่นแปลงคือ	 เดิมเคยปลูกมันสำ�ปะหลังเพียง 

อย่�งเดียวได้เปลี่ยนเป็นลักษณะเกษตรผสมผส�น	 โดยเกษตรกรเหล่�น้ีได้รับคำ�แนะนำ�จ�กเจ้�หน้�ท่ีศูนย์ฯ	

เป็นส่วนใหญ่	 นอกจ�กนี	้ ประช�ชนร้อยละ	 ๖๓.๙๓	 ได้เปล่ียนจ�กก�รทำ�น�	 ทำ�ไร่	 พชืสวน	 เป็นไม้ผล	 

และร้อยละ	๓๒.๗๙	เปลี่ยนจ�กก�รทำ�น�	ทำ�ไร่	ม�ทำ�ก�รเกษตรผสมผส�น
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สภำวะทำงเศรษฐกิจของประชำชน เฉลี่ยแล้วร�ยได้ของแต่ละครวัเรอืนในหมู่บ้�นรอบศนูย์ฯ	

หลังจ�กหักค่�ใช้จ่�ยแล้ว	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ครัวเรือนละ	 ๗๕,๗๔๐.๕๓	 บ�ท	 หล�ยครัวเรือนม ี

ร�ยได้ม�กกว่�	๓๐๐,๐๐๐	บ�ท	แต่ส่วนใหญ่มีร�ยได้อยู่ระหว่�ง	๕๐,๐๐๐	–	๙๐,๐๐๐	บ�ท	ประช�ชน

ที่มีเงินเหลือเก็บมีอยู่	๑	ใน	๕	ของครัวเรือนทั้งหมด	ร้อยละ	๖๐.๐๗	มีหนี้สิน	ซึ่งส่วนใหญ่กู้เงินม�เพื่อ

ลงทุนประกอบอ�ชีพเป็นสำ�คัญ

ทศันะท�งด้�นเศรษฐกิจในภ�พรวมของประช�ชนในระยะ	๕	ปีที่ผ่�นม�	ส่วนใหญ่ร้อยละ	๔๒.๐๑	

มีคว�มเห็นว่�	ปัจจุบันมีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ดีขึ้นกว่�เดิม	อย่�งไรก็ต�ม	มีเพียงบ�งส่วนร้อยละ	๘.๓๓	ของ

ประช�ชนทั้งหมดที่มีคว�มเห็นว่�ฐ�นะคว�มเป็นอยู่ในปัจจุบันตำ่�ลงม�ก

โครงสร้ำงพื้นฐำน	 จ�กก�รสอบถ�มทัศนคติของประช�ชน

ในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ส่วนใหญ่ให้คว�มเห็นว่�

	 -	 ก�รคมน�คม	ดีขึ้นม�กกว่�เดิมถึง	ร้อยละ	๘๗.๑๕

	 -	 ปริม�ณนำ�้ดืม่	-	นำ�้ใช้	เพยีงพอม�กข้ึน	ร้อยละ	๗๑.๕๓

	 -	 นำ้�เพื่อก�รเกษตร	มีปริม�ณม�กขึ้น	ร้อยละ	๕๔.๘๖

เป็นที่น่�ยินดีว่�นับแต่ได้มีก�รสำ�รวจของกรมพัฒน�ที่ดิน	ปี	

พ.ศ.	๒๕๒๔	พบว่�ประช�ชนมีร�ยได้เพยีงครัวเรือนละ	๑๗,๒๓๖	บ�ท	

และเมื่อสำ�นักง�น	กปร.	ได้ทำ�ก�รประเมินผลในปี	๒๕๒๙	ปร�กฏว่�

ประช�ชนมีร�ยได้สูงข้ึนครัวเรือนละ	๒๗,๙๙๑	บ�ท	และจ�กก�รสำ�รวจ

ครั้งหลังสุดเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	ครัวเรือนมีร�ยได้เฉลี่ยสูงขึ้นถึง	๗๕,๗๔๐.๕๓	บ�ท

	 ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ได้บรรลุ

ผลสำ�เร็จ	 ก้�วหน้�ไปในระดับที่น่�พอใจ	 บังเกิดคุณูปก�รแก่พสกนิกรในบริเวณนัน้	 ซึง่พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หวัได้มีพระร�ชกระแสด้วยคว�มพอพระทยั	ในคร�วเสด็จฯ	พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรตันร�ชสุด�ฯ	 

สย�มบรมร�ชกุม�ร	ีไปทอดพระเนตรผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หนิซ้อน	อันเน่ืองม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ	เมื่อวันพุธที่	๒๓	เมษ�ยน	๒๕๔๐	คว�มว่�

 “...ทีเ่ขำหินซ้อนหลำยฝ่ำยช่วยกันใช้เวลำ ๑๕ ปี ทีน่ี ่จึงเป็นแม่แบบช่วย 

 ชำวบ้ำนได้ ทีอ่ืน่เลยท�ำง่ำยขึน้ ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ ชำวบ้ำน 

 มีควำมสุข เรำก็สุข ทีน่ี่เมื่อก่อนปลูกมันส�ำปะหลังยังไม่ขึน้เลย เดี๋ยวนี้ขึน้ แต่ก ็

 เย็นสบำยดี เปลี่ยนแปลงไปมำก...”
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส

•  จำรึกประวัติศำสตร์กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎร เพื่อทรง 

 สดับตรับฟังทุกข์สุขของพสกนิกรภำคใต้

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยีย่มร�ษฎรในจังหวัดภ�คใต้เป็น

ครั้งแรก	ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	หลังจ�กเสด็จเถลิงถวัลยสิริร�ชสมบัติและทรงเยี่ยมประช�ชนในหล�ยภูมิภ�ค

ของประเทศแล้ว	ยังมีร�ยละเอียดที่ควรค่�แก่ก�รจดจ�รึกว่�

วันที่	๖	มีน�คม	๒๕๐๒	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	พร้อมด้วยสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรม

ร�ชินีน�ถ	เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมร�ษฎรในจังหวัดภ�คใต้	 โดยประทับรถไฟพระที่นั่งจ�กสถ�นี

รถไฟหลวงจิตรลด�	ผ่�นจังหวัดนครปฐม	ร�ชบุรี	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	จนถึงชุมพร	ซึ่งเป็นจังหวัด

ที่ประทับแรม



หลังจ�กนั้น	ได้เสด็จฯ	ไปยังจังหวัดภูเก็ต	พังง�	กระบี่	นครศรีธรรมร�ช	ตรัง	พัทลุง	สงขล�	

สตูล	 ปัตต�นี	 สุร�ษฎร์ธ�นี	 และสุดเขตแดนใต้ที่จังหวัดนร�ธิว�ส	 จนถึงวันที่	 ๒๗	 มีน�คม	 ๒๕๐๒	 

จึงได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินกลับกรุงเทพมห�นคร

ก�รเสด็จฯ	 เยือนภ�คใต้ครั้งนี้	 ทำ�ให้ทรงได้รับทร�บทุกข์สุข	 และปัญห�น�น�ประก�รที่ร�ษฎร 

ทั้งปวงประสบอยู่	 รวมทั้งได้ทรงพบกับร�ษฎรช�วไทยมุสลิมในหล�ยพื้นที่ที่ทำ�ให้ทรงได้ศึกษ�	 เรียนรู้	 

และทำ�คว�มเข้�พระร�ชหฤทัยในปัญห�พื้นฐ�นที่แท้จริงของพสกนิกรในภูมิภ�คนี้

หลังจ�กที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมีพระร�ชประสงค์ที่จะพระร�ชท�นเวล�ในก�รเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินม�ทรงเยีย่มพสกนิกรภ�คใต้อย่�งเต็มที ่	 และเกิดประโยชน์สูงสุดจึงทรงพระกรุณ� 

โปรดเกล้�ฯ	 ให้สร้�งพระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์ขึ้นที่บริเวณเข�ตันหยง	 อำ�เภอเมือง	 จังหวัดนร�ธิว�ส	

และได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ประทับแรม	ณ	พระตำ�หนักทกัษณิร�ชนิเวศน์	ตัง้แต่วนัที่	๑	สิงห�คม	๒๕๑๖	

เป็นต้นม�	 ซึง่สถ�นที่แห่งนีใ้นเวล�ต่อม�	 ได้กล�ยเป็นแห่งหนึ่งในก�รค้นคว้�	 วิจัย	 ทดลองพืชพันธุ์ที ่

เหม�ะสมกับภูมิภ�คแดนใต้ด้วย

ก�รนี้ทำ�ให้ทรงประสบปัญห�ที่ร�ษฎรภ�คใต้ต้องทนทุกข์ลำ�เค็ญอยู่หล�ยประก�ร	 โดยเฉพ�ะ 

ก�รทำ�ม�ห�กินด้�นก�รเกษตร	 ดังบันทึกพระร�ชกรณียกิจบ�งส่วนก่อนที่จะทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 

ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	คือ

วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๑๙

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัได้เสด็จฯ	ไปทรงเย่ียม

ร�ษฎรเป็นก�รส่วนพระองค์	ณ	หมู่บ้�นคลองตัน	หมู่ที่	 ๔	

ตำ�บลศ�ล�ใหม่	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดนร�ธิว�ส	ได้มีพระร�ช

ดำ�รัสกับพันตรี	 เฐียร	แก้วนิตย์	น�ยอำ�เภอต�กใบ	เกี่ยวกับ

คว�มเหม�ะสมในก�รที่ท�งร�ชก�รจะสนับสนุนให้ช�วบ้�น

คลองตันได้เลีย้งสัตว์และปลูกพืชที่เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่

ซึ่งเป็นดินทร�ย	ทั้งนี้	เพร�ะช�วบ้�นส�ม�รถที่จะนำ�ปล�ที่ห�

ได้จ�กก�รประมงม�เลี้ยงสัตว์	 เช่น	เป็ดและไก่	และส�ม�รถ

ที่จะปลูกหญ้�เลีย้งแพะ	 ซึง่จะเป็นก�รส่งเสริมให้เศรษฐกิจ

ของหมู่บ้�นเจริญขึ้น	อีกทั้งพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับ

คว�มเหม�ะสมในก�รท่ีจะจดัสรรท่ีดินให้แก่ร�ษฎรในพื้นที่ซ่ึง

หมดสภ�พคว�มเป็นป่�	โดยสงวนมิให้มีก�รจับจองที่ดินเป็น

ร�ยบุคคล	แต่ให้มีก�รจัดในรูปกิจก�รสหกรณ์ซึ่งกรรมสิทธิ์

ที่ดินนั้น	จะเป็นของสม�ชิกสหกรณ์เป็นส่วนรวม
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วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๑๗

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมร�ษฎรเป็นก�รส่วนพระองค์ที่บ้�นคลองแระ	 

ตำ�บลบ�เระใต้	 อำ�เภอบ�เจ�ะ	 จังหวัดนร�ธิว�ส	 โอก�สนี้	 ได้มีกระแสพระร�ชดำ�รัสกับน�ยสุวัฒน	์ 

ธรรมไพบูลย์	น�ยอำ�เภอบ�เจ�ะ	ถึงปัญห�ก�รขุดคลองระบ�ยนำ้�จ�กพรุ	หรือที่ลุ่ม	ซึ่งมีนำ้�ขังและล้นท่วม

เข้�น�ร�ษฎรในฤดูฝนว่�	ก�รขุดคลองโดยกรมชลประท�นนั้น	ต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กร�ษฎรในก�ร

อุทิศที่ดินให้ท�งร�ชก�รใช้เป็นเส้นท�งขุดคลองระบ�ยนำ้�ลงทะเล	 ซึง่ผลประโยชน์ที่จะได้นัน้	 คือก�รเพิ่ม

จำ�นวนที่ดนิ	ซ่ึงจะส�ม�รถใช้ในก�รเพ�ะปลูก	หลังจ�กน้ันได้มีกระแสพระร�ชดำ�รัสกับน�ยจรรย�	นิลพนัธ์	 

น�ยช่�งควบคุมโครงก�รก่อสร้�งชลประท�นแม่นำ�้ปัตต�น	ีให้รบีดำ�เนนิก�รขุดคลองระบ�ยนำ�้ชั่วคร�วจ�กพรุ 

ท�งทิศเหนือ	 เพื่อบรรเท�ปัญห�นำ้�ท่วมในฤดูมรสุม	 ซึง่จะเริม่ในเดือนธันว�คม	 จ�กนัน้จึงดำ�เนินก�ร 

ขุดคลองระบ�ยนำ้�อันสมบูรณ์	เพื่อระบ�ยนำ้�จ�กพรุท�งทิศใต้	ทั้งนี้เพื่อจะได้ขจัดปัญห�นำ้�ท่วมน�และเพื่อ

ที่จะเพิ่มที่น�และสวน	สำ�หรับเกษตรกรให้ม�กยิ่งขึ้น



วันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๑๗

เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตรก�รขุดคลองระบ�ยนำ้�จ�กพรุที่บ้�นซูโว	หมู่ที่	๕	ตำ�บลบ�เจ�ะ	อำ�เภอ

บ�เจ�ะ	จังหวัดนร�ธิว�ส	เพื่อระบ�ยนำ้�จ�กพรุซึ่งมีนำ้�ขังและล้นท่วมเข้�น�ร�ษฎรในฤดูฝน	ผลประโยชน์

ที่ได้จ�กก�รระบ�ยนำ�้ลงทะเลน้ัน	คือทำ�ให้ได้ที่ดินซ่ึงเกษตรกรจะส�ม�รถใช้ในก�รเพ�ะปลูกได้เป็นอย่�งดี 

เพิ่มขึน้เป็นจำ�นวนม�ก	 ก�รนีไ้ด้มีกระแสพระร�ชดำ�รัสกับเจ้�หน้�ที่กรมชลประท�นให้พิจ�รณ�คว�ม 

เหม�ะสมในก�รจัดทำ�ทำ�นบกั้นนำ้�	ณ	บริเวณถนนต�กใบ	-	สุไหงโกลก	และที่เก�ะสะท้อน	เพื่อแก้ปัญห�

นำ้�ท่วมเป็นระยะเวล�หล�ยเดือนต่อไป

วันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๑๗

ได ้ มี กร ะแสพระร �ชดำ � ร ัสก ับ 

น�ยอำ�เภอบ�เจ�ะถึงผลประโยชน์ของก�รขุด

คลองระบ�ยนำ�้ออกจ�กพรุที่ตำ�บลบ�เระใต้	ใน

ชั้นแรกซ่ึงจะขจัดปัญห�นำ�้ล้นท่วมเข้�ไร่น�ของ

ร�ษฎร	 และในลำ�ดับต่อไปจะเป็นก�รเปลี่ยน

สภ�พที ่ดินจ�กบึงเป็นที่ดินจัดสรรของท�ง

ร�ชก�รสำ�หรับเกษตรกร	 คลองระบ�ยนำ้�ลง

ทะเลนัน้จะมีประตูนำ้�เพื ่อรักษ�ระดับนำ้�ใน

บริเวณไร่น�	ตลอดจนป้องกันนำ�้ทะเลเข้�คลอง

วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๑๗

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มี

กระแสพระร�ชดำ�รัสกับกำ�นันและร�ษฎรตำ�บล

โคกเคียน	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนร�ธิว�ส	เกี่ยวกับก�รขุดคลองระบ�ยนำ้�ออกจ�กพรุว่�	เป็นก�รช่วยระบ�ย

นำ้�ที่ท่วมล้นเข้�น�ร�ษฎรในฤดูฝนให้มีท�งไหลลงทะเล	 จะเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้�นทั้งที่อำ�เภอบ�เจ�ะ 

และที่อำ�เภอเมือง

วันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๒๐

พระร�ชท�นกระแสพระร�ชดำ�รัส	 คร�เมือ่เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทอดพระเนตรบริเวณพร	ุ

ณ	 โครงก�รระบ�ยนำ้�ท่�พรุ	 ตำ�บลเจ็ะเห	 อำ�เภอต�กใบ	 ว่�	 เมื่อทำ�ก�รระบ�ยนำ้�ออกจ�กพรุจนแห้งแล้ว	 

จะต้องสงวนที่ดินในบริเวณน้ันไว้เสียก่อน	เพื่อจดัตั้งเป็นสถ�นทีดลองท�งประมงและเกษตรกรรม	สำ�หรับ

ห�ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ร�ษฎรที่จะจัดสรรให้เข้�ทำ�กินในอน�คต
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วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๒๒

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เสด็จฯ	 ไปทรงเยีย่มร�ษฎรและทอดพระเนตรผลง�นของ

โครงก�รระบ�ยนำ้�บ�เจ�ะต�มพระร�ชดำ�ริ	 ซึง่หลังจ�กกรมชลประท�นได้ดำ�เนินก�รขุดคลองเพื่อระบ�ย

นำ�้ออกจ�กพรุบ�เจ�ะแล้ว	ทำ�ให้พื้นที่ที่เคยมีนำ�้ขังตลอดปีและใช้ประโยชน์ไม่ได้เร่ิมแห้งข้ึน	ส�ม�รถจัดสรร 

เป็นพื้นที่เพ�ะปลูกข้�วและทุ่งหญ้�เลีย้งปศุสัตว์ได้	 เนือ้ที่ประม�ณ	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	 เฉพ�ะในเขตพื้นที ่

ตำ�บลบ�เระใต้บ�งส่วน	ส่วนพื้นที่น�บริเวณขอบพรุซ่ึงเคยถูกนำ�้จ�กพรุไหลเอ่อข้ึนม�ท่วมทำ�คว�มเสียห�ย

เป็นประจำ�เกือบทุกปี	บัดนี้บ�งแห่งส�ม�รถปลูกข้�วได้ถึงปีละ	๒	ครั้ง

วันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๒๔

เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตรโครงก�รระบ�ยนำ้�พรุก�บแดง	ตำ�บลไพรวัน	อำ�เภอต�กใบ	ทรงปล่อย

ปล�นิลและปล�ตะเพยีนข�ว	จำ�นวน	๒,๐๐๐	ตวั	กรมชลประท�นได้ขุดบ่อสนองพระร�ชดำ�ริร่วมกับสม�ชกิ

หมู่บ้�น	มีคว�มย�ว	๗	กิโลเมตร	กับสร้�งอ�ค�รบังคับนำ้�ปล�ยคลอง	ส�ม�รถระบ�ยนำ้�ออกจ�กพื้นที่พรุ	

ทำ�ให้พื้นที่พรุแห้งลง	ประม�ณ	๔,๐๐๐	ไร่	ส�ม�รถจัดสรรให้ร�ษฎรเข้�ทำ�กินได้

ต่อจ�กนั้น	 ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระร�ชดำ�เนินต่อไปยังแปลงทดลองปลูกพืชในดิน

พรุของศูนย์พัฒน�ที่ดินนร�ธิว�ส	 ทรงมีพระร�ชปฏิสันถ�รกับเจ้�หน้�ที่กรมพัฒน�ที่ดินและพระร�ชท�น 

พระร�ชดำ�ริเกีย่วกับก�รปรับปรุงที่ดินที่ร�ษฎรทำ�กินอยู่แล้วให้ดีข้ึนโดยไม่ต้องบุกรุกทีใ่หม่	ให้ส�ม�รถทำ�น� 

ได้ทุก	ๆ 	ปี	และให้มีก�รปลูกป่�โดยใช้ไม้พนัธุท้์องถ่ิน	เพื่อส�ม�รถทนท�นต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศได้เป็นอย่�งดี

• จุดก�ำเนิดศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

จ�กลำ�ดับวิวัฒน�ก�รก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไป 

ทรงง�นในพื้นที่ต่�ง	ๆ 	ของภ�คใต้	รวมทั้งส่ิงที่เป็นปัญห�อุปสรรค 

น�น�ประก�รทีท่รงพบในขณะที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเย่ียม

ร�ษฎรน้ัน	ส�ม�รถวิเคร�ะห์ในเชงิประวัตศิ�สตร์ได้จ�กเอกส�ร

ข้อมูลที่ได้พระร�ชท�นแก่	สำ�นักง�น	กปร.	ดังนี้

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ทรงวิเคร�ะห์และ

พระร�ชท�นคว�มรู้เกีย่วกับก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ว่�

 “...ส่วนใหญ่เป็นสภำพ “พรุ” เก่ำ ดิน

ประกอบด้วย พืชทีท่ ับถมลงมำเป็นเวลำนำนและ 



 ผสมกบัน�้ำทะเล มผีลให้เป็นดนิท่ีมแีร่ก�ำมะถนั เมื่อผสม 

 กับอำกำศก็กลำยเป็นอ็อกไซต์ และเมื่อผสมกับน�้ำ 

 ก็กลำยเป็นกรดก�ำมะถัน (Sulfuric Acid)...”

พร้อมนี้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 พระร�ชท�นข้อมูล

ร�ยละเอียดว่�

 “ . . . เ รื ่อง เดิม  ๒๙ กันยำยน ๒๕๒๒ มี 

 พระรำชด�ำริสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำที่พิกัด RH 173064 แผนที่  

 ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวำง 5321 I บ้ำนยำงแดง (พิกัด  

 ๑๖๗๐๕๖) ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัด 

 นรำธวิำส ให้นำยทหำรแผนทีส่�ำรวจภูมิประเทศ 

 ตำมพิกัดที่พระรำชทำน...”

หลักฐ�นข้อมูลสำ�คัญที่สมควรจ�รึกไว้ในเชิงประวัติศ�สตร์ของก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

พกุิลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�รนิัน้	มีคว�มตอนสำ�คัญที่ได้พระร�ชท�นเอกส�รแก่	สำ�นักง�น	กปร.	ว่�

 “...เดือนกันยำยน ๒๕๒๔ ทรงเร่งกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ “ใกล้บ้ำน” เพื่อตั้ง 

 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำที่บ้ำนพิกุลทอง ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัด 

 นรำธิวำส...”
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เมือ่ประกอบกับหลักฐ�นจ�กจดหม�ยเหตุพระร�ชกรณียกิจแล้ว	 ทำ�ให้พบว่�พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวได้ทรงห�ข้อมูลพื้นที่ที่เหม�ะสมในก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 โดยเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรภูมิประเทศในบริเวณดังกล่�วด้วยพระองค์เอง	ซึ่งมีข้ออ้�งอิงว่�

วันที ่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๒๔ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสด็จ

พระร�ชดำ�เนนิพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรตันร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 จ�กพระตำ�หนกัทักษิณ 

ร�ชนิเวศน์ไปทรงเปิดศ�ล�ตนัหยงศรัทธ�มัย	และทอดพระเนตรภูมิประเทศในเขตพื้นที่ตำ�บลกะลุวอเหนอื	

อำ�เภอเมือง	จังหวัดนร�ธิว�ส	พร้อมกับทอดพระเนตรภูมิประเทศและบริเวณพรุสะปอมด้วย	โอก�สนี้ได้มี 

กระแสพระร�ชดำ�รัสกับเจ้�หน้�ที่กรมชลประท�น	 ให้ดำ�เนินก�รปรับปรุงพื้นที่โดยขุดคลองระบ�ยนำ้�

ออกจ�กพื้นที่พรุ	เพื่อจัดสรรที่ดินให้ร�ษฎรเข้�ทำ�กิน	นอกจ�กนั้น	ให้พิจ�รณ�สร้�งอ่�งเก็บนำ้�ขน�ดเล็ก	 

เพื่อร�ษฎรจะได้ส�ม�รถทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้ตลอดปี

• แนวพระรำชด�ำรใินกำรจัดต้ังศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพกิลุทองอันเน่ืองมำจำก 

 พระรำชด�ำริ

เม่ือประมวลจ�กเอกส�รและข้อมูลอ้�งอิงแวดล้อมแล้ว	ส�ม�รถสรุปได้คว�มว่�	ระหว่�งวันที่	๑๘	

สิงห�คม		-	๓	ตุล�คม	๒๕๒๔	นั้น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	 



สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	และ	สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ	เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ ์

อัครร�ชกุม�รี	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินแปรพระร�ชฐ�นประทับแรม	 ณ	 พระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์	 

จังหวัดนร�ธิว�ส	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัวทรงมีพระร�ชดำ�ริและพระร�ชดำ�รัสกับ	 หม่อมเจ้� 

จักรพนัธ์เพญ็ศิริ	จักรพนัธุ	์องคมนตรี	น�ยชติ	นลิพ�นิช	ผูว่้�ร�ชก�รจังหวัดนร�ธวิ�ส	น�ยเล็ก	จินด�สงวน	 

ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประท�น	 น�ยว�รินทร์	 บุษบรรณ	 เกษตรจังหวัดนร�ธิว�ส	 น�ยอำ�เภอท้องที่และ

ข้�ร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง	สรุปคว�มว่�

 “...ด้วยพื้นทีจ่�ำนวนมำกในจังหวัดนรำธิวำสเป็นทีลุ่่มต�่ำ มีน�้ำขังตลอดปี ดินมี 

 คุณภำพต�่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมำณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจ�ำนวนมำกไม่มีที่ท�ำกิน  

 แม้เมื่อระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่หมดแล้ว ยังยำกทีจ่ะใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรให ้

 ได้ผล ท้ังน้ีเน่ืองจำกดนิมสีำรประกอบไพไรท์ ท�ำให้เกดิกรดก�ำมะถนั เมื่อดนิแห้งท�ำให้ 

 ดินเปรี้ยว ควรปรบัปรงุดนิให้ดข้ึีน ดงันั้น เหน็สมควรท่ีจะมกีำรปรบัปรงุพฒันำ โดย 

 ให้มีหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำด�ำเนินกำรศึกษำและพัฒนำพื้นที่พรุร่วมกัน 

 แบบผสมผสำน และน�ำผลส�ำเร็จของโครงกำรไปเป็นแบบอย่ำงในกำรทีจ่ะพัฒนำ 

 พื้นที่ดินพรุในโอกำสต่อไป...”
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ก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 จึงเริ่มขึน้ 

ซึ่งสอดคล้องกับเอกส�รบันทึกที่พระร�ชท�นแก่	สำ�นักง�น	กปร.	มีคว�มตอนหนึ่งว่�

 “...เดือนมกรำคม ๒๕๒๔ เริ่มด�ำเนินกำรตั้ง “ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง”  

 และสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ “ใกล้บ้ำน” สร้ำงเสร็จ ๒๕๒๖ (ควำมจุ ๒,๒๕๐,๐๐๐  

 ลูกบำศก์เมตร)...”

หลังจ�กที่ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแล้ว	 ได้มีก�รประชุมร่วมกันระหว่�งจังหวัดนร�ธิว�สและ

สำ�นักง�นเลข�นุก�ร	 กปร.	 ในสมัยนัน้	 โดยมี	 หม่อมเจ้�จักรพันธ์เพ็ญศิริ	 จักรพันธุ์	 เป็นประธ�น	 เพื่อ

กำ�หนดนโยบ�ยและจัดต้ังโครงก�รศูนย์ศึกษ�ขึน้	โดยใช้ชื่อ	“ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�พกุิลทองอันเน่ืองม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ”	สำ�นักง�นเลข�นุก�ร	กปร.	(สำ�นักง�น	กปร.	ในขณะนั้น)	ได้นำ�นโยบ�ยดังกล่�วไปประส�น

กับหน่วยง�นที่เกีย่วข้องเพื่อศึกษ�ปัญห�ในพื้นที่และคว�มเป็นไปได้ของโครงก�ร	 รวมทั้งว�งแนวท�ง 

ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รโดยยึดพระร�ชดำ�ริเป็นแนวท�ง	 เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอโครงก�รขออนุมัติจ�ก	

กปร.	 ซึง่ต่อม�	 กปร.	 อนุมัติหลักก�รในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 เมื่อ 

วันที่	๖	มกร�คม	๒๕๒๕	โดยสำ�นักง�น	กปร.	เป็นผู้ประส�นง�นกับหน่วยร�ยก�รที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำ�หนด

แนวท�งดำ�เนินง�นและจัดทำ�แผนแม่บทใช้เป็นเครื่องมือในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ต่อไป

นับแต่นัน้เป็นต้นม�	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ได้ดำ�เนินก�ร

สนองพระร�ชดำ�ริในเรื่องต่�ง	ๆ 	โดยเน้นก�รศึกษ�ทดลองและพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่พรุ	เพื่อนำ�

ผลก�รศกึษ�ทดลองท่ีประสบผลสำ�เร็จไปขย�ยผล	โดยมีเป้�หม�ยสุดท้�ยของก�รพฒัน�	คือก�รพฒัน�คน

ให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตแบบพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้เป็นหลัก



• ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

พื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	 ตั้งอยู่ระหว่�งบ้�นพิกุลทองและบ้�นโคกสย�	 ตำ�บล 

กะลุวอเหนือ	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนร�ธิว�ส	ห่�งจ�กตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์	เพียง	๒	กิโลเมตร	มีเนื้อที่

ทั้งหมด	๑,๗๔๐	ไร่	จัดแบ่งเป็น

-	 พื้นที่ดอน	มีเนื้อที่	๒๐๒	ไร่	เป็นที่ตั้งของศูนย์อ�ค�รสำ�นักง�น	อ�ค�รฝึกอบรม	อ�ค�รฝึก

อ�ชีพ	โรงง�นสกัดและแปรรูปนำ้�มันป�ล์ม	อ�ค�รที่พักและบ้�นพักเจ้�หน้�ที่	และมีแปลงส�ธิต	ก�รปลูก

ไม้ผล	ง�นด้�นปศุสัตว์	สวนย�งส�ธิต	และง�นป่�ไม้

-	 พื้นที่พรุ	เป็นแปลงทดลองศึกษ�ค้นคว้�วิจัยในพื้นที่ลุ่ม	เนื้อที่	๓๐๘	ไร่	เป็นตัวแทนของดิน

ที่มีปัญห�ทั้งดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย์	ซึ่งเป็นพื้นที่พรุเก่�	มีก�รทดลองปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้�ว	พืชไร่	

พืชผัก	ไม้ผล	และง�นประมง

-	 พื้นที่สวนย�งเข�สำ�นัก	เนื้อที่	๒๐๐	ไร่	เป็นพื้นที่ดอนเชิงเข�	มีแปลงทดลองปลูกย�งพ�ร�	

ไม้ผล	ไม้แซมในสวนย�ง	พืชสวน	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	โดยมีอ่�งเก็บนำ้�เข�สำ�นักส่งนำ้�ไปยังพื้นที่สวนย�ง

-	 พื้นที่อ่�งเก็บนำ้�ใกล้บ้�น	 เนื้อที่	 ๑,๐๓๐	 ไร่	 เป็นอ่�งเก็บนำ้�ขน�ดเล็กกักเก็บนำ้�ฝนอยู่ท�ง 

ตอนใต้ของศูนย์ฯ	 มีคว�มจุ	 ๒	 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	 พร้อมคลองส่งนำ้�ไปยังศูนย์ฯ	 และพื้นที่ใกล้เคียง	 

เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินก�รทดลองศึกษ�ค้นคว้�วิจัย
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• พระรำชด�ำริในกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ยึดแนวพระร�ชดำ�ริเป็นหลัก	 

โดยมีพระร�ชดำ�ริหลัก	ๆ	ในด้�นต่�ง	ๆ	ดังนี้

๑. โครงกำรแกล้งดิน

สภำพปัญหำ พื้นที่พรุเป็นที่ลุ่มตำ่�	 เกิดจ�ก

ตะกอนนำ้�ทะเลและก�รทับถมของอินทรียวัตถุ	 เป็น 

กรดจัดคือ	ดินที่มีกรดกำ�มะถันและดินอินทรีย์	(ดินที่มี

เศษและซ�กพืช)

พระร�ชดำ�ริ	๑๖	กันย�ยน	๒๕๒๗

“...ให้มกีำรทดลองท�ำให้ดนิเปรี้ยวจดั  

โดยกำรระบำยน�ำ้ให้แห้งและศึกษำวธิกีำรแก้

ดินเปรี้ยว...”

พระร�ชดำ�ริเพิ่มเติม	ปี	๒๕๓๐

“...ให้เปล่ียนแปลงวิธีกำรด�ำเนนิกำร 

 ใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงวิธีกำรสูบน�้ำเข้ำ - ออก ในแต่ละแปลงแตกต่ำงกัน...”

	 พระร�ชดำ�ริเพิ่มเติม	ปี	๒๕๓๓

 “...ให้เริ ่มด�ำเนินกำรปรับปรุงดินโดยศึกษำวิธีปรับปรุงดินเปรี ้ยวจัดทีไ่ม ่

 สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้...”

	 พระร�ชดำ�ริเพิ่มเติม	ปี	๒๕๓๕

 “...ให้น�ำผลกำรศึกษำจัดท�ำเป็นต�ำรำในกำรแก้ไขดินเปรี้ยว แล้วน�ำไปขยำยผล 

 ในพื้นทีด่ินเปรี้ยวที ่ จ.นครนำยก และศึกษำต่อไปว่ำ หำกมีกำรปรับปรุงดินแล้ว 

 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินหลังจำก ๑ ปี ดินจะมีควำมเป็นกรดเพิ่มขึ้นหรือไม่...”

	 พระร�ชดำ�ริเพิ่มเติม	ปี	๒๕๓๖

 “...ให้ศึกษำกำรเปลีย่นแปลงต่อไปอีกนำน ๆ เพื่อติดตำมดูว่ำควำมเป็นกรด 

 จะอยู่ตัวนำนเท่ำไร...”



 กำรสนองพระรำชด�ำริ	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้ศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงของดิน	

และมีก�รทดลอง	 “แกล้งดินให้เปรีย้ว”	 ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 โดยก�รทำ�ให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป	

เพื่อเร่งปฏิกิริย�ให้ดินเปรี้ยวจัดปีละหล�ย	ๆ	รอบ	แล้วทำ�ก�รตรวจสภ�พคว�มเป็นกรดด้วยก�รปลูกพืช

ทดสอบ	และศึกษ�วิเคร�ะห์เพื่อห�วิธีก�รปรับปรุงดินให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

๒. กำรศึกษำหน้ำตัดดินภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

 สภำพปัญหำ	 ดินในพื้นที่พรุเป็นดินอ่อน	 ไม่ส�ม�รถรับนำ้�หนักได้	 จำ�เป็นต้องมีก�รตอก 

เส�เข็ม	ซึ่งชั้นด�นที่เป็นหินแข็งอ�จจะอยู่ลึกม�ก	อ�จจะอยู่ลึกถึง	๔๐	 เมตร	 เพื่อให้ทร�บข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะชั้นดินในพื้นที่พรุรวมทั้งคว�มลึกของชั้นหิน

 พระรำชด�ำริ

 “...เนื่องจำกในพื้นทีพ่รุเป็นดินทีอ่่อนไม่สำมำรถรับน�้ำหนักได้ จ�ำเป็นต้องมี

กำรตอกเสำเข็มซึง่ชัน้ดำนทีเ่ป็นหินแข็งจะอยู่ลึกมำกอำจถึง ๔๐ เมตร เพื่อให้ทรำบข้อมูล 

เกี่ยวกับลักษณะชั้นดินในพื้นที่พรุ รวมทั้งควำมลึกของชั้นหิน จึงทรงมีพระรำชด�ำริให้ขุดเจำะ

ท�ำหน้ำตัดดิน เพื่อไว้ใช้ศึกษำหน้ำตัดดินในพื้นที่พรุ อันจะเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในด้ำนวิศวกรรม

ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ ในพื้นที่พรุ...”

 กำรสนองพระรำชด�ำริ	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ได้สำ�รวจและขุดเจ�ะ	 เพื่อศึกษ�

หน้�ตัดดินในพื้นที่พรุของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 พรุก�บแดง	 พรุบ�เจ�ะ	 และพรุโต๊ะแดง	 

รวม	๒๔	จุด	และวิเคร�ะห์ดินเพื่อเป็นข้อมูลด้�นวิศวกรรมเคมี	๑๘๐	ตัวอย่�งพร้อมจัดทำ�ร�ยง�น

๓. กำรใช้หินปูนปรับสภำพน�้ำเปรี้ยว (กำรปรุงน�้ำเปรี้ยว)

 สภำพปัญหำ	นำ้�ในคลองนำ้�แบ่งมีสภ�พเป็นกรดสูง

 แนวพระรำชด�ำริ ให้ศึกษ�วิธีก�รใช้หินปูนฝุ่นผสมนำ้�เปรีย้ว	 เพื่อเจือจ�งคว�มเป็นกรด	 

ก่อนก�รเข้�สู่พื้นที่ก�รเกษตร

 กำรสนองพระรำชด�ำริ	 ศูนย์ศกึษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ได้ศึกษ�เทคนิคก�รใช้ปูนฝุ่น 

ปรับสภ�พนำ้�เปรีย้วเพื่อใช้ในก�รเกษตร	 ซึ่งนำ้�ผ่�นก�รปรับสภ�พแล้วได้นำ�ไปใช้ปลูกข้�ว	 ซึง่ผลผลิต 

ของข้�วเทียบเท่�กับก�รใส่หินปูนฝุ่นในแปลงน�

๔. กำรท�ำแบบจ�ำลองคลองส่งน�้ำบนฐำนรำกลอยในพื้นที่พรุ

	 ต�มที่ได้มีพระร�ชดำ�รเิก่ียวกับก�รนำ�นำ�้จดืจ�กคลองสไุหงป�ดีไปใช้ประโยชน์บริเวณพื้นทีบ้่�น 

ยูโย	 ตำ�บลบ�งขนุทอง	 ตำ�บลต�กใบ	 ซึง่ต้องทำ�เป็นคลองลอยผ่�นพื้นที่พรุเพื่อป้องกันไม่ให้นำ้�เปรีย้ว 
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ผสมปนกับนำ้�จืด	 เนือ่งจ�กดินในพื้นที่พรุเป็นดินอินทรีย์และดินชั้นล่�งเป็นดินเลนไม่เหม�ะสมในก�รรับ 

นำ้�หนัก	ห�กตอกเส�เข็มจะต้องตอกลงไปลึกม�ก	ใช้งบประม�ณสูง	จึงได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ	ให้จัด

ทำ�แบบจำ�ลองคลองส่งนำ�้บนฐ�นร�กลอยในพื้นที่พรุ	ภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�พกุิลทองฯ	โดยออกแบบ

ฐ�นร�กในรูปแบบต่�ง	ๆ 	ให้ส�ม�รถรับนำ�้หนักได้ม�กข้ึน	โดยใช้คณุสมบัตด้ิ�นแรงพยุงลอยตวั	(Buoyance	

Force)	เสริมกับแรงแผ่กระจ�ยในรูปฐ�นแผ่	(Plate	Bearing)	เพื่อทดแทนก�รใช้เส�เข็มย�วและนำ�ไปทดลอง 

รับนำ้�หนักขน�ดต่�ง	ๆ	กัน	และติดต�มก�รรับนำ้�หนักกับก�รทรุดตัวของฐ�นร�กลอย	จ�กผลก�รทดลอง

สรุปว่�	 ฐ�นร�กลอยทีน่่�จะนำ�ไปศกึษ�และใช้ง�นในพื้นทีด่ินพรุได้	 ควรเป็นแบบกล่องเหลก็มีข�ยึด 

ซึ่งส�ม�รถรับนำ้�หนักได้ดี	มีก�รทรุดตัวน้อย

 กำรสนองพระรำชด�ำริ	กรมชลประท�นได้ดำ�เนินง�นเพื่อสนองพระร�ชดำ�ริ	โดยนำ�ผลก�ร

ศึกษ�ทดลองแบบจำ�ลองคลองส่งนำ�้บนฐ�นร�กลอยในพื้นที่พรุม�เป็นรูปแบบก�รดำ�เนินง�นในบ�งช่วงของ

โครงก�รคลองสุไหงป�ดีอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๕. กำรยกร่องปลูกพืชในพื้นที่พรุ

	 พระร�ชดำ�ริ

 “.. .กำรยกร่องเพื ่อปลูกไม ้ยืนต้นในดินเปรี ้ยวให้เป ิดหน้ำดินออกก่อน 

 แล้วขุดดินล่ำงมำเสริมบริเวณสันร่องและน�ำหน้ำดินเดิมเข้ำมำอีกครั้งหนึ่ง จะท�ำให้ 

 สันร่องปลูกพืชสูงมำกขึ้น...”



 กำรสนองพระรำชด�ำร	ิศูนย์ฯ	ได้ดำ�เนินก�รขุดยกร่อง	โดยป�ดหน้�ดินม�กองไว้กล�งคันร่อง	 

แล้วขุดคูดินที่หน้�ดินถูกป�ดออกไปแล้วนำ�ม�กลบบริเวณขอบคันร่อง	 ต�มที่ทรงพระร�ชวินิจฉัยในเรือ่ง 

รูปแบบอย่�งละเอียด	และได้ปลูกไม้ผล	พชืผกั	และพชืไร่	ปร�กฏว่�ส�ม�รถเจรญิเตบิโตและให้ผลผลิตได้ดี

๖. โครงกำรเลี้ยงปลำน�้ำ ๓ รส

 สภำพปัญหำ	พืน้ทีภ่�คใต้ตั้งแต่จงัหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีถึงจังหวัดนร�ธวิ�ส	จะมีปัญห�เก่ียวกับ

นำ้�	คือ	นำ้�จืด	นำ้�เปรี้ยว	นำ้�เค็ม	จนได้ชื่อว่�ดินแดนแห่ง	๓	นำ้�	คือ	หน้�แล้ง	นำ้�เค็มจ�กช�ยฝั่งตะวันออก

รุกตัวเข้�ลำ�นำ้�จืด	หน้�ฝน	ฝนตกชุกเกิดปัญห�นำ้�ท่วมและเมื่อนำ้�ในลำ�นำ้�ไหลเข้�พื้นที่พรุก่อให้เกิดปัญห�

นำ้�เปรี้ยว

 แนวพระรำชด�ำริ	ให้ทดลองเลี้ยงปล�นำ้�กร่อย	ศึกษ�วิธีเลี้ยงและก�รแก้ปัญห�

 กำรสนองพระรำชด�ำริ	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	โดยสถ�นีเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง

จังหวัดนร�ธิว�ส	ได้ศึกษ�ผลกระทบของนำ้�เปรี้ยวต่อปล�

กะพงข�ว	 และวธิีก�รแก้ปัญห�ก�รเลีย้งปล�	 แล้วนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบปัญห�

๗. กำรท�ำหนังสือคู่มือกำรปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัด

 แนวพระรำชด�ำริ ได้นำ�ผลก�รศึกษ�ก�ร

เปลีย่นแปลงคว�มเป็นกรดของดินกำ�มะถันม�จัดทำ�เป็น

ตำ�ร�ในก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยว

 กำรสนองพระรำชด�ำริ	 ศนูย์ศกึษ�ก�ร

พัฒน�พิกุลทองฯ	 ได้จัดทำ�คู่มือก�รปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด	

เพื่อแจกจ่�ยแก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

๘. กำรขยำยผลกำรพัฒนำ

 สภำพปัญหำ	พืน้ทีก่�รเกษตรซึ่งเป็นดินเปร้ียวจัด	เกษตรกรปล่อยรกร้�งว่�งเปล่�	ส่วนใหญ่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 แนวพระรำชด�ำร	ิจ�กก�รทดลองก�รเปล่ียนแปลงคว�มเป็นกรดของดินกำ�มะถัน	โดยใช้นำ�้ชะล้�ง

ดิน	และขังนำ�้ไว้น�น	๔	สัปด�ห์	แล้วระบ�ยนำ�้ออกควบคู่กับก�รใช้หนิปูนฝุน่ปริม�ณน้อย	ส�ม�รถปรับปรุงดินกรด

กำ�มะถันได้เป็นอย่�งดี	และรวดเร็ว	จึงควรที่จะมีก�รขย�ยผลถ่�ยทอดเทคโนโลยีในพื้นทีด่นิเปรี้ยวอ่ืน	ๆ	ต่อไป
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กำรสนองพระรำชด�ำร	ิได้ขย�ยผลก�รพฒัน�ไปสู่พื้นที่ก�รเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้�นรอบ

ศูนย์ฯ	ศูนย์ส�ข�	พื้นที่ก�รเกษตรของเกษตรกรบ้�นโคกอิฐ	-	โคกใน	บ้�นยูโย	บ้�นก�บแดง	อำ�เภอต�กใบ	

จังหวัดนร�ธิว�ส	และพรุแฆแฆ	อำ�เภอส�ยบุรี	จังหวัดปัตต�นี

• วัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	มีวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

๑)	เพ่ือศกึษ�	ค้นคว้�	วิจัย	ทดลองและพฒัน�ดินอินทรีย์	และดนิที่มีปัญห�อืน่	ๆ 	ในพื้นที่พรุ	และ

พื้นที่ที่มีพระร�ชดำ�ริ	เพื่อนำ�ม�ใช้ประโยชน์ด้�นก�รเกษตรและด้�นอื่น	ๆ	ต�มข้อกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์

พื้นที่พรุ

๒)	ศึกษ�	ค้นคว้�	ทดลอง	วิจัย	เพื่อแสวงห�แนวท�ง	และวิธีก�รพัฒน�	ทั้งท�งด้�นก�รเกษตร	 

ก�รเลี้ยงสัตว์	และก�รเกษตรอุตส�หกรรม	ที่มีคว�มเหม�ะสมสอดคล้องกับสภ�พพื้นที่ในภ�คใต้	เพื่อให้

เป็นต้นแบบแห่งคว�มสำ�เร็จให้กับพื้นที่อื่น	ๆ

๓)	เป็นศูนย์บริก�รแบบเบ็ดเสร็จที่มีก�รศึกษ�ทดลอง	และส�ธิต	ให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จของก�ร

พัฒน�ด้�นต่�ง	ๆ	ในลักษณะผสมผส�นที่เป็นสหวิทย�ก�ร	 เสมือนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต

สำ�หรับเกษตรกร	และประช�ชนที่มีคว�มสนใจทั่วไปได้นำ�ไปใช้เป็นแบบอย่�งในก�รดำ�รงชีวิต

๔)	เป็นศนูย์กล�งก�รแลกเปลีย่นสื่อส�ร	 ทัง้ในด้�นวชิ�ก�รและก�รปฏบิัติให้แก่กลุ่มเป้�หม�ย

ต่�ง	ๆ	รวมทั้งเป็นศูนย์กล�งข้อมูลก�รพัฒน�ต่�ง	ๆ

๕)	พฒัน�และยกระดับร�ยได้และคุณภ�พชวิีตของประช�ชนในหมูบ้่�นรอบศูนย์ฯ	และศูนย์ส�ข�

ให้มีก�รดำ�รงชีวิตที่พออยู่พอกินและส�ม�รถพึ่งตนเองได้	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�ร

พัฒน�ประเทศโดยรวม

๖)	เพื่อพัฒน�และอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพ�ะในพื้นที่พรุให้มีคว�ม

สมบูรณ์	รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่พรุเสื่อมโทรมให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อย่�งเหม�ะสม

• พื้นที่ด�ำเนินงำนในปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	มีพื้นที่ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

๑. พื้นที่บริเวณป่ำพรุ มีอ�ณ�เขต	๒๖๑,๘๖๐	ไร่	แบ่งป่�พรุเป็น	๓	เขต	คือ

 - เขตสงวน (preservation	zone)	พื้นที่	๕๖,๙๐๗	ไร่	เป็นเขตที่ป่�พรุยังคงสภ�พสมบูรณ์	

ต้องสงวนรักษ�ป่�ไม้ไว้อย่�งเข้มงวด	เพื่อให้สภ�พแวดล้อมมีก�รเปล่ียนแปลงน้อยทีสุ่ด	จัดเป็นเขตห้�มล่�

สัตว์ป่�



 - เขตอนุรักษ์	(conservation	zone)	พื้นที่	๑๐๙,๙๓๘	ไร่	เป็นเขตที่ป่�พรุเสื่อมโทรมจ�ก

ก�รถูกทำ�ล�ยไปบ�งส่วน	 ได้ฟื้นฟูให้กลับเป็นป่�ดังเดิม	 เพื่อเปลีย่นกลับไปเป็นป่�สงวน	 โดยศึกษ�วิจัย	

สำ�รวจพนัธุพ์ชืทดแทนที่เหม�ะสม	และวิธกี�รจัดก�รให้ต้นไม้เจริญเตบิโตได้ดี	หรือเปล่ียนให้เป็นเขตพฒัน�	

โดยก�รใช้ประโยชน์พืน้ท่ีต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่�	นอกจ�กนี	้ทำ�ก�รประช�สัมพนัธ์ป้องกัน

มิให้มีก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�พรุ

 - เขตพัฒนำ (development	 zone)	 พื้นที่	 ๙๕,๐๑๕	 ไร่	 บริเวณนีถู้กระบ�ยนำ้�ออกไป 

บ�งส่วนและป่�ถูกทำ�ล�ย	เพื่อใช้ในกิจกรรมด้�นก�รเกษตร	เป็นเขตที่กำ�หนดให้หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ดำ�เนิน

ก�รร่วมกันพัฒน�พื้นที่	 โดยค้นคว้�วิจัยห�แนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไขและจัดก�รดินในพื้นที ่พร	ุ 

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของร�ษฎร

๒. หมูบ้่ำนรอบศนูย์ ๙ หมูบ้่ำน	มีเนือ้ท่ีท้ังหมด	๒๓,๐๖๘	ไร่	ได้รับก�รส่งเสริมด้�นก�รเกษตร

และพัฒน�อ�ชีพให้ส�ม�รถพึ่งตนเองได้	 และจัดอบรมให้คว�มรู้ที่สอดคล้องกับสภ�พท้องถิน่ให้ร�ษฎร 

มีท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชพีม�กข้ึน	จ�กสภ�พพื้นที่และโครงสร้�งท�งสังคมที่แตกต่�งในแต่ละหมู่บ้�น

ก�รปฏิบัติง�นจึงแตกต่�งกันไป
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๓. ศูนย์สำขำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	ซึ่งมี	๔	ส�ข�	คือ

 - โครงการสวนยางเขาตันหยง บ้�นเข�ตันหยง	 อำ�เภอเมือง	 จังหวัดนร�ธิว�ส	 เนื้อที่

ประม�ณ	๑๕.๘	ไร่	ส�ธิตก�รปลูกย�งพันธุ์ดีและก�รปลูกพืชแซมในสวนย�ง

 - โครงการพัฒนาหมูบ้่านปีแนมดูอ	ตำ�บลบูกิต	อำ�เภอเจ�ะไอร้อง	จังหวัดนร�ธิว�ส	เนือ้ที่

ประม�ณ	๑๓๕	ไร่	ส�ธิตก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	และก�รใช้นำ้�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 - โครงการหมูบ้่านปศสัุตว์เกษตรมโูนะ	ตำ�บลโฆษติ	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดนร�ธวิ�ส	เนือ้ที่

ประม�ณ	๑,๕๐๐	ไร่	ส�ธิตก�รจัดก�รนำ้�	ในพื้นที่พรุเพื่อก�รปศุสัตว์และก�รเกษตร

 - โครงการหมู่บ้านโคกอิฐ-โคกใน บ้านยโูย	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดนร�ธวิ�ส	เน้ือที่ประม�ณ	

๓๐,๐๖๕	ไร่	พัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	 โดยนำ�ผลสำ�เร็จจ�กก�รศึกษ�ในศูนย์ฯ	ม�ดำ�เนินก�รในรูปแบบ

ทฤษฎีใหม่

๔. พื้นที่ที่มีพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินกำรขยำยผลกำรพัฒนำ	ได้แก่

	 -	 ก�รปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดบ้�นโคกอิฐ-โคกใน	 ปรับพื้นที่น�โดยใช้นำ้�ดีล้�งคว�มเป็น 

กรดและส�รพิษแล้วระบ�ยออกจ�กพื้นที่	ควบคู่กับก�รใช้หินปูนฝุ่น

	 -	 ก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้�นยูโย	พื้นที่	 ๓,๕๐๐	 ไร่	 เดิมเป็นพื้นที่น�ร้�ง	ป่�เสม็ด

เสื่อมโทรม	ดำ�เนินก�รพัฒน�โดยใช้แนวพระร�ชดำ�ริทฤษฎีใหม่	ก�รจัดก�รนำ้�และดิน	โดยใช้เทคนิคก�ร

ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยก�รควบคุมระดับนำ้�ใต้ดิน	โดยก�รขุดยกร่องเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น	ปรับพื้นที่

เพื่อทำ�น�

	 -	 ก�รยกร่องเพือ่ปลูกไม้ผลในดนิอนิทรยี์พืน้ทีพ่รกุ�บแดง	

มีคว�มเป็นกรดรุนแรงม�กและทิ้งร้�งไว้น�นม�กกว่�สิบปี	 ก�รยกร่อง 

ช่วยป้องกันนำ้�ท่วมและชะล้�งคว�มเป็นกรดได้ง่�ยขึ้น

	 -	 ก�รพัฒน�พื้นที่พรุแฆแฆ	 ให้คำ�แนะนำ�ในก�รปรับปรุง 

ดินอินทรีย์	ดินทร�ย	จัดก�รตรวจสอบคุณภ�พนำ้�

• องค์กรบริหำรงำน

องค์กรบริห�รง�นศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 อิงรูปแบบ 

ก�รบริห�รง�นของโครงก�รศูนย์ศ ึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริเป็นหลัก	 โดยจัดก�รบริห�รในรูปแบบของคณะกรรมก�ร 

และคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง	ๆ	ดังนี้



๑. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื ่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ 

ทำ�หน้�ทีก่ำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	เป้�หม�ย	และก�รบริห�รง�นโครงก�รเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่กำ�หนดไว้	 และให้คำ�ปรึกษ�ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่ง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒. คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำแผนแม่บทและติดตำมประเมินผล	 ทำ�หน้�ที่กลัน่กรอง	 ศึกษ�

รวบรวมข้อมูลก�รดำ�เนินง�นจัดทำ�แผนแม่บท	 พิจ�รณ�กลัน่กรองร�ยละเอียดโครงก�รและงบประม�ณ

ประจำ�ปี	และควบคุมก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มแผนแม่บท

๓. คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย	 ควบคุมดูแลและประส�นง�น	 ให้คำ�ปรึกษ�ท�งวิช�ก�ร	 ติดต�มประเมินผล 

คว�มก้�วหน้�และปัญห�อุปสรรคเกี่ยวกับก�รศึกษ�	ค้นคว้�	ทดลอง	วิจัย

๔. คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื ่อง 

มำจำกพระรำชด�ำริ มีหน้�ที่กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ	 ให้เป็นไปต�มแผนแม่บท	 จัดทำ�แผน 

ก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี	จัดทำ�งบประม�ณเสนอขออนุมัติประจำ�ปี

• หน่วยงำนรับผิดชอบและภำระหน้ำที่

หน่วยง�นดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ประกอบด้วย

กรมพัฒนำทีด่นิ	เป็นหน่วยง�นหลักในก�รบริห�รและประส�นง�นโครงก�ร	ตดิต�มประเมินผล	 

ตลอดจนก�รประช�สัมพนัธ์	รับผดิชอบสำ�รวจดิน	ว�งแผนก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	และดำ�เนินก�รศึกษ�	วิจัย

และปรับปรุงสภ�พพื้นที่พรุให้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ด้�นก�รเกษตรได้
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กรมชลประทำน	รับผิดชอบด้�นก�รก่อสร้�งอ่�งเก็บนำ้�พร้อมทั้งว�งระบบส่งนำ้�ในพื้นที่	สร้�ง

ระบบควบคุมนำ้�	ระบ�ยนำ้�ในแปลงทดลองวิจัย	รวมทั้งก�รก่อสร้�งระบบชลประท�นต่�ง	ๆ

กรมวิชำกำรเกษตร	 ศึกษ�วิจัยห�พันธุ ์พืชที ่เหม�ะสมในพื้นที ่พรุและให้ผลตอบแทนท�ง

เศรษฐกิจสูง	พร้อมทั้งนำ�ผลก�รศึกษ�วิจัยขย�ยไปสู่เกษตรกร

กรมป่ำไม้	สำ�รวจวิจัยระบบนเิวศวิทย�ของพชืต่�ง	ๆ 	ในพืน้ทีพ่ร	ุเผยแพร่คว�มรู้ก�รพฒัน�พืน้ทีพ่รุ 

ตลอดจนก�รอนุรักษ์ป่�พรุ	 จัดทำ�แปลงส�ธิตไม้ประเภทต่�ง	 ๆ	 โดยเฉพ�ะไม้โตเร็ว	 เพื่อใช้เป็นพลังง�น

และไม้เศรษฐกิจที่ส�ม�รถขึ้นได้ดีในพื้นที่พรุหรือขอบพรุ	รวมทั้งขย�ยพันธุ์กล้�แจกให้แก่ประช�ชนทั่วไป

กรมปศุสัตว์	ศึกษ�	ทดลอง	วิจัยก�รปลูกพืชอ�ห�รสัตว์ในพื้นที่พรุ	ปรับปรุงทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์	 

แปลงหญ้�ในสวนมะพร้�วของเกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 ส่งเสริมและฝึกอบรมก�รเลีย้งสัตว์แก่

เกษตรกรหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

กรมประมง	ศึกษ�วจัิยวิธเีล้ียงปล�ทีเ่หม�ะสมกับแหล่งนำ�้ในเขตดินพรุ	ส่งเสริมและให้คำ�แนะนำ�

ก�รเลี้ยงปล�แก่เกษตรกร

กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 จัดทำ�แปลงส�ธิตและฝึกอบรมเกษตรกร	 เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ด้�น

ก�รเกษตรแผนใหม่

ส�ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำง	 สนบัสนนุก�รทำ� 

สวนย�งพันธุ์ดี	พร้อมทั้งให้ก�รสงเคร�ะห์ต�มหลักวิช�ก�รที่เหม�ะสม

กรมกำรพัฒนำชมุชน	 จดัตัง้กลุ่มผู้สนใจและจัดก�รฝึกอบรม 

คว�มรู้เบ้ืองต้น	เป็นก�รมุง่พฒัน�คุณลักษณะผูน้ำ�	เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 

ของหน่วยง�นอื่น	ๆ	ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีคว�มรู้ในก�รประกอบอ�ชีพ

กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม	 จดัตัง้โรงง�นผลติภัณฑ์กระจดู

เพื่อพัฒน�เครือ่งมือและอุปกรณ์ก�รผลิต	 พร้อมทั้งฝึกอบรมและส่งเสริม

อุตส�หกรรมในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร

กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน	ให้ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและฝึกอบรมวิช�ชีพ	ตลอดจนสนับสนุน

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

ส�ำนักงำนเร่งรดัพัฒนำชนบท ก่อสร้�งเส้นท�งเข้�สู่พื้นที่โครงก�ร	เส้นท�งเชือ่มโยงพื้นที่หมู่บ้�น

รอบศูนย์ฯ	รวมทั้งก�รดูแลรักษ�และซ่อมแซม



หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ	ก่อสร้�งเส้นท�งเข้�สู่พื้นที่โครงก�รหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 จดัว�งระบบและสนบัสนนุก�รนำ�ไฟฟ้�เข้�สู่พื้นทีห่มู่บ้�นรอบศนูย์ฯ	 

และพื้นที่ดำ�เนินก�ร

จังหวัดนรำธิวำส	ร่วมกับกรมพัฒน�ที่ดินในก�รบริห�ร	ประส�นง�นและติดต�มประเมินผล

กรมควบคมุโรคตดิต่อ	ทำ�ก�รศึกษ�วจัิยเกี่ยวกับโรคตดิต่อชนิดต่�ง ๆ 	ให้บริก�รด้�นก�รส�ธ�รณสุข	 

ตลอดจนก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รป้องกันและรักษ�โรคเท้�ช้�งแก่ร�ษฎร

กรมที่ดนิ	ดำ�เนินก�รรวบรวมและทำ�หลักฐ�นท่ีดินจ�กก�รจัดซ้ือขององค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	

เพื่อจ่�ยเงินทดแทนแก่เจ้�ของที่ดิน

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 ศึกษ�วิจัยเกีย่วกับพันธุ์ไม้โตเร็ว 

ในพื้นที่พรุและดินทร�ยจัด	ศึกษ�ก�รผลิตถ่�นกัมมันต์จ�กดินอินทรีย์

กรมแผนที่ทหำร ประส�นง�นด้�นก�รถ่�ยภ�พท�งอ�ก�ศ	เพื่อใช้ประกอบก�รกำ�หนดขอบเขต

พื้นที่พรุและก�รพัฒน�

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 ให้คำ�ปรึกษ�	 และศึกษ�วิจัยก�รพัฒน�พื้นที่พรุ	 ศึกษ�วิจัย 

เกี่ยวกับก�รสร้�งโรงง�นสกัดและแปรรูปนำ้�มันป�ล์มขน�ดเล็ก

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นโรงสีข้�วพระร�ชท�นพกุิลทอง	บ้�นเก�ะสะท้อน	

อำ�เภอต�กใบ	และกิจกรรมสหกรณ์ในหมู่บ้�น

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	ให้บริก�รด้�นส�ธ�รณสุขแก่ร�ษฎร

ส�ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัด จัดบริก�รด้�นก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�ให้กระจ�ย 

ทั่วถึงทุกพื้นที่ของโครงก�รฯ	พร้อมทั้งเร่งพัฒน�คุณภ�พของก�รบริก�รก�รศึกษ�ให้ม�กขึ้น

ส�ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดั	ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจและสนบัสนนุก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ดแก่กลุ่ม

และประช�ชนในพื้นที่โครงก�รศูนย์ฯ

กรมประชำสงเครำะห์	 ให้ก�รพัฒน�และช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สและผู้ประสบคว�มทุกข์ย�ก

เดือดร้อนในกรณีต่�ง	ๆ	พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ประช�กรกลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	ๆ	ได้มีก�รพัฒน�

ศักยภ�พของตนเองเพื่อให้พึ่งตนเองได้
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• กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�พกุิลทองฯ	ใช้	“แผน”	เป็นเคร่ืองมือชี้นำ�ก�รดำ�เนินง�น

เพื่อสนองพระร�ชดำ�ริ	โดยมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นหลักต�มแผนง�นต่�ง	ๆ	ดังนี้

๑. แผนงำนศึกษำ ทดลอง วิจัย

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�	 สำ�รวจ	 ทดลอง	 วิจัยเกี่ยวกับเรือ่งดิน	 นำ้�	 ป่�ไม้ในพื้นที่พรุ	 

ก�รพัฒน�ก�รเกษตรและอุตส�หกรรม	 และก�รศึกษ�ทดลองวิจัยต�มพระร�ชดำ�ริเฉพ�ะเรือ่ง	 โดยเน้น

ก�รศึกษ�ทดลองที่มุ่งแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�	 ใช้เวล�สั้นและประหยัด	 เพื่อให้ได้รูปแบบแนวท�งก�รพัฒน�

ที่เหม�ะสมและเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ	 อย่�งไรก็ต�มจะคำ�นึงถึงภูมิปัญญ�ท้องถิน่และคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พประกอบไปด้วย

๒. แผนงำนขยำยผลกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�	สำ�รวจ	ทดลอง	วิจัยที่ประสบผลสำ�เร็จแล้วไปขย�ยผล 

ให้เกษตรกรและประช�ชนโดยก�รฝึกอบรม	ส�ธิต	และส่งเสริมเพื่อให้กลุ่มเป้�หม�ยเหล่�นี้ได้รู้และเข้�ใจ	

พร้อมทั้งนำ�ไปปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รยกระดับอ�ชีพและร�ยได้	 ทั้งในภ�ค



เกษตรและนอกภ�คเกษตร	 ทั้งนี้	 ในก�รพัฒน�ด้�นต่�ง	 ๆ	 ให้มีก�รเสริมสร้�งคว�มรู้และนำ�เทคโนโลย ี

ใหม่	ๆ 	ที่เหม�ะสมกับท้องถิน่ม�ปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภิ�พ	และนำ�ม�ซ่ึงก�รเพิ่มร�ยได้ให้แก่เกษตรกรด้วย

๓. แผนงำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�และเพิ่มประสิทธิภ�พของบริก�รพื้นฐ�นที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิต	

ได้แก่	 คว�มสะดวกในก�รคมน�คม	 นำ้�และไฟฟ้�ในพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ศูนย์ส�ข�และ

หมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ฯ	ให้ดีขึ้นต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมในแต่ละท้องถิ่น

๔. แผนงำนพัฒนำอำชีพและรำยได้

	 มีวตัถุประสงค์เพือ่พัฒน�และเพิม่ประสทิธิภ�พก�รผลติในภ�คก�รเกษตร	 โดยเฉพ�ะก�ร

ทำ�ก�รเกษตรต�มแนวทฤษฎีใหม่	ก�รทำ�ก�รเกษตรย่ังยืนต�มแนวทฤษฎีใหม่	ก�รผลิตนอกภ�คก�รเกษตร	

ในด้�นหัตถกรรมและอุตส�หกรรมในครัวเรือน	โดยมีก�รผลิตอย่�งเป็นระบบและครบวงจรเพื่อยกระดับ

ร�ยได้ให้กับประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ฯ	 รวมทั้งเพื่อรองรับแรงง�นกลับคืนถิน่เนือ่งจ�กสภ�พ

เศรษฐกิจถดถอยและเพื่อป้องกันก�รอพยพโยกย้�ยกำ�ลังแรงง�นในพื้นที่

๕. แผนงำนพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

	 มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหม�ยหลัก	เพื่อพัฒน�คนและศักยภ�พของคนในหมู่บ้�นรอบศูนย์

ศึกษ�ฯ	โดยก�รจัดบริก�รสังคมและเสริมสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อก�รพฒัน�คน	ทั้งในด้�นร่�งก�ย	จิตใจ	

สังคม	อ�รมณ์และสตปัิญญ�	เพื่อนำ�ม�ซ่ึงคว�มเข้มแข็งของชมุชนและครอบครวั	ตลอดจนก�รเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในกระบวนก�รพัฒน�ส่วนรวมในระยะต่อไป

๖. แผนงำนพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รพัฒน�และอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดล้อมในพื้นที่พร	ุ 

รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ป่�พรุที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่คว�มอุดมสมบูรณ์	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�

และสร้�งจิตสำ�นึกให้ประช�ชนได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รป้องกันดูแล 

รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ	นอกจ�กนี้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติประเภทต่�ง	ๆ 	ได้ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบและเน้นในเชิงคุณภ�พของก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น

๗. แผนงำนบริหำรจัดกำรด�ำเนินงำน

	 มวัีตถุประสงค์เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ฯ	มีคว�มสอดคล้องครบถ้วนต�มพระร�ชดำ�ริ 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 มีรูปแบบก�รดำ�เนินง�นต�มจุดมุ่งหม�ยและวัตถุประสงค์หลักของก�รจัดตั้งศูนย์ฯ	 

อย่�งแท้จริง	โดยเฉพ�ะในเรือ่งก�รดำ�เนินก�รในลกัษณะสหวิทย�ก�ร	ศูนย์บริก�รแบบเบ็ดเสร็จ	พพิธิภณัฑ์	
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ธรรมช�ติที่มีชีวิต	 ก�รร่วมกันปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 และก�รขย�ยผลไปสู่ประช�ชน	 โดยก�ร

บริห�รจดัก�รในระยะต่อไปควรเน้นก�รปรับปรุงบทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ให้ชดัเจน	มีก�รกำ�หนด 

จุดมุ่งหม�ยก�รดำ�เนินง�น	ร่วมกันพัฒน�และเพิ่มประสิทธิภ�พของกระบวนก�รว�งแผนก�รพัฒน�ระบบ

ข้อมูลเครื่องชี้วัด	ก�รพัฒน�คว�มพร้อมของทรัพย�กร	และก�รพัฒน�ระบบติดต�มประเมินผล

• ผลส�ำเร็จที่ได้รับและควำมเปลีย่นแปลงที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำพื้นที ่
 บริเวณศูนย์ฯ และเกษตรกรรอบศูนย์ฯ

ศนูย์ศกึษ�ก�รพัฒน�พิกลุทองฯ	 ในช่วงทีผ่่�นม�ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนนิง�นในระดบั

หนึ่ง	 เห็นได้จ�กดัชนีคุณภ�พชีวิตของร�ษฎรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 มีก�ร

เปลี่ยนแปลงในท�งบวก	 โดยเพิ่มจ�ก	๐.๕๖๙	 ในปี	๒๕๓๕	 เป็น	๐.๖๔๔	 ในปี	๒๕๓๙	ซึ่งจัดระดับ

คุณภ�พชีวิตอยู่ในระดับกล�ง

ร�ษฎรมีก�รเปลี่ยนแปลงฐ�นะเมื่อเทียบกับ	๕	ปีที่ผ่�นม�	พบว่�

-		มีฐ�นะดีขึ้น	 ร้อยละ	๕๑.๗๗

-		มีฐ�นะคงเดิม	 ร้อยละ	๒๕.๒๙

-		มีฐ�นะตำ่�ลง	 ร้อยละ	๒๒.๙๔



ส่วนเหตุที่ฐ�นะดีขึ้นร้อยละ	๒๔	ของร�ษฎรชี้ว่�	ได้รับก�รส่งเสริมคว�มรู้จ�กศูนย์ฯ

สำ�หรับก�รพัฒน�ในพื้นที่เป้�หม�ยอื่น	ๆ	ได้มีก�รขย�ยง�นออกไปเป็นโครงก�รพัฒน�ต่�ง	ๆ	

ในหล�ยพื้นที่	 เช่น	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้�นยูโย	 บ้�นโคกอิฐ	 -	 โคกใน	 บ้�นโคกกระท่อม 

พื้นที่พรุแฆแฆ	 จังหวัดปัตต�นี	 ศูนย์ส�ข�ทั้ง	 ๓	 แห่ง	 ส�ม�รถพัฒน�ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ท�งก�รเกษตรอย่�งได้ผล

ก�รพัฒน�ที่ผ่�นม�	ทำ�ให้ร�ษฎรได้รับบริก�รพื้นฐ�นท�งก�รเกษตรม�กขึ้นในระดับที่น่�พอใจ	

ในด้�นก�รบรกิ�รพื้นฐ�นท�งสังคม	 จ�กก�รสำ�รวจคว�มจำ�เป็นขัน้พืน้ฐ�น	 พบว่�	 ระดบัก�รพัฒน�ของ

หมู่บ้�นต�มข้อมูล	กชช.	๒	ค.	หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยทุกหมู่บ้�น

ก�รดำ�เนนิง�นวจิยัเพือ่ศึกษ�ทดลองและห�รปูแบบแนวท�งก�รพัฒน�เหม�ะสมสอดคล้องกบั

สภ�พพืน้ที	่ส�ม�รถนำ�ผลสำ�เรจ็ไปส่งเสริมให้กบัเกษตรกรในก�รประกอบอ�ชพีในโครงก�รที่สำ�คัญ	ๆ 	เช่น

-	 โครงก�รแกล้งดินหรือก�รพัฒน�ดินเปรี้ยวให้ส�ม�รถทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้

-	 ก�รศึกษ�วิธีก�รใช้หินปูนฝุ่น	ผสมนำ้�เปรี้ยว	เพื่อเจือจ�งคว�มเป็นกรด

-	 ก�รศึกษ�ก�รเกษตรยั่งยืนต�มแนวพระร�ชดำ�ริทฤษฎีใหม่

-	 ก�รตั้งโรงง�นสกัดและแปรรูปนำ้�มันป�ล์ม

-	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่บ้�นยูโย	อำ�เภอต�กใบ	จังหวัดนร�ธิว�ส

-	 โครงก�รปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหน�ว	อำ�เภอเบตง	จังหวัดยะล�

ศ ูนย ์ศ ึกษ�ก�รพัฒน�พิกลุทองฯ	 ได ้ดำ� เนินง�นต�มแนว 

พระร�ชดำ�ริภ�ยใต้แผนง�นประจำ�ปี	 ซึง่เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�ร 

กำ�หนดกรอบงบประม�ณและกิจกรรมให้ส�ม�รถดำ�เนินไปอย่�งต่อเนือ่ง	 

ผลก�รดำ�เนนิง�นทีผ่่�นม�กล่�วได้ว่�ประสบคว�มสำ�เรจ็ได้ในระดบัหนึง่	

ดังกรณีที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีรับสัง่ให้นำ�รูปแบบก�รศึกษ�

ก�รพัฒน�ดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้�นยูโย	ไปแก้ปัญห�ดินเปรี้ยวที่อำ�เภอบ้�นน�	

จังหวัดนครน�ยก	เป็นต้น

เวล�กว่�	๑๕	ปี	ท่ีศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�พกุิลทองฯ	ดำ�เนินง�นต�ม

แนวพระร�ชดำ�ริ	 ในภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ	ประสบผลสำ�เร็จ

ในระดับหนึ่ง	เห็นได้จ�กครัวเรือน	ร้อยละ	๖๘.๒๓	ระบุว่�	ได้รับประโยชน์

จ�กก�รพัฒน�อ�ชีพของศูนย์ฯ
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ผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ	ๆ	สรุปได้คือ

ก�รขย�ยผลก�รศึกษ�ทดลองไปสู่ประช�ชน	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ได้ดำ�เนินง�น 

ขย�ยผลไปแล้วร้อยละ	 ๙๓.๓๓	 โดยร้อยละ	 ๖๐	 ได้ขย�ยผลไปแล้วม�กกว่�ครึง่ของก�รศึกษ�ทดลอง

ทั้งหมดและร้อยละ	๓๓.๓๓	ได้ขย�ยผลไปแล้วเพียงบ�งส่วน

จ�กก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว	 ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 

ซึ่งมีก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง	ๆ	ดังนี้

๑.	จำ�นวนครัวเรือนและประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 มีก�รเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้เล็กน้อย	 

โดยจ�กข้อมูล	กชช.	๒	ค.	และ	จปฐ.	ปี	๒๕๓๕	-	๒๕๓๙	จำ�นวนครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	เพิ่ม

ขึ้นจ�ก	๑,๔๑๖	ครัวเรือน	ในปี	๒๕๓๕	เป็น	๑,๔๒๕	ครัวเรือน	ในปี	๒๕๓๙	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	๐.๖	

และจำ�นวนประช�กรเพิ่มขึ้นจ�ก	๗,๗๖๖	คน	ในปี	๒๕๓๕	เป็น	๘,๒๔๘	คน	ในปี	๒๕๓๙	หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	๖.๒	โดยมีจำ�นวนคนอ�ศัยอยู่ในครัวเรือนเฉลี่ย	๔.๙	คนต่อครัวเรือน

๒.	ครัวเรือนได้รับบริก�รพื้นฐ�นต่�ง	ๆ	ม�กขึ้น	ดังนี้

	 -	 ร้อยละ		 ๙๕.๒๙		 ระบุว่�	มีคว�มสะดวกในก�รคมน�คมดีขึ้นกว่�เดิม

	 -	 ร้อยละ		 ๙๕.๘๘		 ของครัวเรือนทั้งหมดมีไฟฟ้�ใช้

	 -	 ร้อยละ		 ๘๗.๐๖		 ระบุว่�นำ้�ดื่มนำ้�ใช้เพียงพอตลอดปี

	 -	 ร้อยละ		 ๕๔.๗๐		 มีนำ้�เพื่อก�รเกษตรเพียงพอ

๓.	อ�ชีพหลักของบุคคลในครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

	 -	 ร้อยละ		 ๒๖.๕๓		 มีอ�ชีพอยู่ในภ�คเกษตร

	 -	 ร้อยละ		 ๑๕.๒๑		 มีอ�ชีพรับจ้�งแรงง�น

	 -	 ร้อยละ		 ๑๒.๓๗		 มีอ�ชีพอยู่นอกภ�คเกษตร

๔.	ครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 มีคว�มมัน่คงในที่อยู่อ�ศัยทำ�กินในเกณฑ์สูง	 โดยที่ดินของ

ครัวเรือนถึงร้อยละ	๘๑.๑๘	มีเอกส�รสิทธิ์ทุกแปลง	และร้อยละ	๖.๔๗	มีเอกส�รสิทธิ์บ�งแปลง	 โดยมี

ที่ดินไม่มีสิทธิ์ใด	ๆ 	ร้อยละ	๘๘.๐๑	ได้แก่	นส.	๓/นส.	๓ก.	และร้อยละ	๑๐.๗๓	เป็นเอกส�รสิทธิ์ประเภท

โฉนด

๕.	ร�ยได้เฉลี่ยของครัวเรือน	ในปี	๒๕๓๙	พบว่�ครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	มีร�ยได้เฉลี่ย	

๗๓,๐๗๘.๐๖	บ�ท/ครัวเรือน/ปี	 ซึ่งสูงกว่�เป้�หม�ยของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๗	 โดยมีที่ม�ของร�ยได้ 

จ�กแหล่งต่�ง	ๆ	เรียงต�มลำ�ดับดังนี้

	 -	 รับจ้�งแรงง�น	 ๒๒,๖๖๖.๓๑	 บ�ท/ครัวเรือน/ปี

	 -	 ด้�นก�รเกษตร	 ๒๐,๕๖๓.๙๔	 บ�ท/ครัวเรือน/ปี



	 -	 ก�รค้�ข�ย	 ๑๒,๘๗๒.๑๘	 บ�ท/ครัวเรือน/ปี

	 -	 ประมง	 ๕,๐๖๒.๗๕	 บ�ท/ครัวเรือน/ปี

	 -	 เลี้ยงสัตว์	 ๓,๘๒๖.๓๑	 บ�ท/ครัวเรือน/ปี

	 -	 อื่น	ๆ	 ๘,๐๘๖.๕๔	 บ�ท/ครัวเรือน/ปี

อย่�งไรก็ต�ม	 ร�ยได้เฉลี่ยของหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 ที่ตำ่�สุดยังสูงกว่�เป้�หม�ยร�ยได้เฉลีย่ของ 

ครัวเรือนต�มเกณฑ์คว�มจำ�เป็นพื้นฐ�นปี	๒๕๓๙	(จปฐ.)	ถึง	๒.๖	เท่�	 (ร�ยได้เฉลี่ยของครัวเรือนต�ม	 

จปฐ.	ปี	๒๕๓๙	=	๑๕,๐๐๐	บ�ท/ครัวเรือน/ปี)

สำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยได้ครัวเรือนระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๓๙)

	 -	 ร้อยละ		 ๕๑.๗๗		 เห็นว่�ครัวเรือนของตนมีร�ยได้ดีขึ้น

	 -	 ร้อยละ		 ๒๕.๒๙		 เห็นว่�ครัวเรือนของตนมีร�ยได้เท่�เดิม

	 -	 ร้อยละ		 ๒๒.๙๔		 เห็นว่�ครัวเรือนของตนมีร�ยได้ลดลง

แต่เมื ่อเปรียบเทียบร�ยได้เฉลีย่กับร�ยจ่�ยเฉลีย่	

ปร�กฏว่�คร ัวเร ือนในหมู่บ ้�นรอบศูนย ์ฯ	 มีร�ยได ้เฉลีย่

ม�กกว่�ร�ยจ่�ยเฉลี่ยจำ�นวน	 ๑,๐๙๑.๕๓	 บ�ท	 (ร�ยจ่�ยเฉลี่ย	

๗๑,๙๘๖.๕๓	บ�ท/ครัวเรือน/ปี)

๖.	ก�รแก้ปัญห�ดินเปรีย้ว	 ซึง่เป็นกิจกรรมสำ�คัญ 

ของศูนย์ฯ	นัน้	ปร�กฏว่�ปัจจุบันมีครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 

ร้อยละ	 ๔๘.๘๒	 ยังประสบปัญห�ดินเปรีย้ว	 ส่วนครัวเรือน 

ร้อยละ	 ๓๗.๓๕	 ของครัวเร ือนที ่ประสบปัญห�ดินเปรีย้ว 

ไม่ได้มีก�รดำ�เนินก�รแก้ไขดินเปรี้ยว

ตลอดระยะเวล�ก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวต่อประช�ชนในภูมิภ�คภ�คใต้	 

โดยมีศนูย์ศกึษ�ก�รพัฒน�พิกลุทองอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 เป็นศนูย์กล�งแห่งก�รทดลอง	 ศกึษ�	

วิจัยของพระองค์นัน้	 ได้เป็นบทพิสูจน์ก�รพัฒน�ชนบทที่ยิง่ใหญ่ว่�	 แม้หัวใจของก�รพัฒน�ชนบทอยู่ที่

ก�รเอ�ชนะคว�มย�กจนให้ไปสู่คว�มสมบูรณ์แล้ว	ก�รพัฒน�ด้วยก�รเอ�ชนะธรรมช�ติ	อ�ทิ	พระร�ชดำ�ริ	

“แกล้งดิน”	นั้น	ถือเป็นแบบฉบับของก�รพัฒน�ที่กอปรด้วยพระปรีช�ส�ม�รถอันลุ่มลึกและย�วไกลยิ่ง

75

ศูนย์ศึกษาการพัฒ
นา

พิกุลทองฯ



76

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี

• ประวัตศิำสตร์ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

สภำพสืบเนื่องมำแต่อดีต

ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยีย่มร�ษฎรหล�ยครัง้ในพื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลหรือหมู่เก�ะ 

ต่�ง	ๆ 	ของประเทศไทยน้ัน	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัได้ทรงพบปัญห�น�น�ประก�รที่เกิดจ�กทรัพย�กร

ช�ยฝั่งของประเทศได้ถูกทำ�ล�ย	 มีสภ�พเสือ่มโทรมและปริม�ณลดลงอย่�งน่�วิตก	 โดยเฉพ�ะช�ยทะเล

ด้�นตะวันออกของประเทศ	ซ่ึงมีแนวช�ยฝ่ังทะเลย�วต่อเน่ืองกันหล�ยร้อยกิโลเมตร	มีทรัพย�กรธรรมช�ติ

ที่หล�กหล�ยและอุดมสมบูรณ์ม�กในหล�ยด้�น	 เช่น	 เป็นแหล่งก�รประมงใหญ่ที่สำ�คัญม�กแห่งหนึง่ 

ของประเทศ	ส่วนบนฝ่ังภ�คพืน้ดินก็เป็นเขตเกษตรกรรมที่ประช�ชนใช้ทำ�ก�รเกษตรเพ�ะปลูกพืชไร่	พชืสวน

และทำ�ไร่น�กันอย่�งหน�แน่น	เมื่อจำ�นวนประช�กรเพิ่มข้ึน	และเทคโนโลยีที่เจริญก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว	ทำ�ให้

ก�รแข่งขันกันผลิตในเชงิพ�ณิชย์	เช่น	ก�รจบัสัตว์นำ�้ในปริม�ณทีเ่กินระดับคว�มเหม�ะสมของก�รขย�ยพนัธ์ุ	

ก�รระดมใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดนี้	ทำ�ให้ปริม�ณลดน้อยลงอย่�งรวดเร็ว	จนเกิดสภ�พเสื่อมโทรม 

แก่สภ�พแวดล้อมทุกด้�น	ส่งผลให้แหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดปริม�ณลง



นอกจ�กน้ีก�รเพ�ะปลูกบนฝ่ังได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รที่นำ�้ทะเลเอ่อล้นถึงป่�ช�ยเลน	ในพื้นที่

เขตป่�สงวนก็ถูกบกุรุก	จนกระท่ังรกร้�งและกล�ยสภ�พเป็นป่�เส่ือมโทรมเป็นจำ�นวนม�ก	ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ที่สร้�งคว�มเสียห�ยต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่	 ก�รประกอบอ�ชีพของร�ษฎรและคว�มเจริญก้�วหน้�ของ 

ท้องถิ่นได้อย่�งค�ดไม่ถึง

สำ�หรับป่�ช�ยเลนนั้น	เป็นแหล่งอ�ห�รและเป็นแหล่งเจริญพันธ์ุของสัตว์นำ้�น�น�ชนิด	ตลอดจน

เป็นแนวป้องกันช�ยฝั่งที่สำ�คัญอีกด้วย

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นเอกส�รบันทกึข้อมูลที่ทรง

วิเคร�ะห์ด้วยพระองค์เองเกี่ยวกับศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�แห่งนี้ว่�

 “...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำคุ้งกระเบน อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดินเค็ม 

 เพรำะน�้ำทะเลขึ้นถึง...”

สำ�หรับป่�ช�ยเลนนัน้	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแก่รัฐมนตร ี

ช่วยว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(น�ยโฆษิต	ปั้นเปี่ยมรัษฏ์)	ในพระร�ชพิธีแรกน�ขวัญ	หว่�นข้�ว

ในบริเวณสวนจิตรลด�	เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภ�คม	๒๕๓๔	สรุปได้ว่�

 “...ป่ำชำยเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชำยฝั่ง 

 ทะเล และอ่ำวไทย แต่ปัจจุบันป่ำชำยเลนของประเทศเรำก�ำลัง 

 ถูกบกุรกุ และถกูท�ำลำยลงไปโดยผูแ้สวงหำผลประโยชน์ส่วนตน  

 จงึควรหำทำงป้องกนัอนรุกัษ์และขยำยพนัธุเ์พิ่มข้ึน โดยเฉพำะ 

 ต้นโกงกำง เป็นไม้ชำยเลนที่แปลกและขยำยพันธุ์ค่อนข้ำงยำก  

 เพรำะต้องอำศยัระบบน�้ำข้ึนน�้ำลงในกำรเตบิโตด้วย จงึขอให้ส่วน 

 รำชกำรที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่ำไม้ กรมประมง กรมชลประทำน  

 และกรมอุทกศำสตร์ ร่วมกันหำพื้นที่เหมำะสม ในกำรทดลอง 

 ขยำยพันธุ์โกงกำงและปลูกสร้ำงป่ำชำยเลนกันต่อไป...”

• จุดก�ำเนิดกำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำก 
 พระรำชด�ำริ

คว�มทร�บฝ่�ละอองธุลีพระบ�ทว่�	 ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณนีไ้ด้รับคว�มเดือดร้อน

ในก�รทำ�ม�ห�กิน	 สืบเนือ่งม�จ�กพื้นที่บริเวณอ่�วคุ้งกระเบนและทะเลช�ยฝั่งใกล้เคียงอันเป็นแหล่ง

ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีค่�ยิ่งของภูมิภ�คนี้ได้เสื่อมโทรมลงอย่�งรุนแรง
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พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม	 ให้หม่อมเจ้�จักรพันธ์

เพ็ญศิริ	 จักรพันธุ์	 องคมนตร	ี เสด็จไปสำ�รวจข้อเท็จจริงในพื้นที่บริเวณอ่�วคุ้งกระเบน	 ตำ�บลคลองขุด	

อำ�เภอท่�ใหม่	จังหวัดจันทบุรี	เม่ือเดือนมกร�คม	พ.ศ.	๒๕๒๓	และก�รน้ีทำ�ให้ทรงพบว่�	สภ�พป่�ช�ยเลน 

รอบช�ยฝั่งอ่�วคุ้งกระเบนซึง่เป็นเขตป่�สงวนนัน้	 มีพื้นที่บ�งส่วนที่สภ�พป่�เสือ่มโทรมลง	 และร�ษฎร 

ได้บุกรุกเข้�ไปจับจองและประกอบอ�ชีพอยู่จำ�นวนหนึ่ง	ทรงเห็นว่�	สภ�พดังกล่�วส�ม�รถที่จะพัฒน�ก�ร

เพ�ะเลี้ยงช�ยฝั่งและจัดตั้งสถ�นีเพ�ะพันธุ์สัตว์นำ้�	 เพื่อประโยชน์แก่ร�ษฎรและชุมชนโดยรอบได้อย่�งดี

ยิ่ง	จึงทรงมอบหม�ยให้จังหวัดจันทบุรี	กรมประมงและหน่วยง�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันสำ�รวจสภ�พ

พื้นท่ีและพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมด้�นต่�ง	ๆ 	เป็นก�รเบื้องต้น	เพื่อจัดทำ�เป็นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน� 

อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวต่อไป

หม่อมเจ้�จักรพันธ์เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์	ได้ประท�นสัมภ�ษณ์ร�ยก�รจ�กฟ้�สู่ดิน	ท�งสถ�นีวิทยุ

กระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒๑	เมษ�ยน	๒๕๒๖	เกี่ยวกับสภ�พพื้นที่ในระยะแรกว่�

 “...เป้�หม�ยที่สำ�คัญ	 ก็คือ	 โดยที่อ่�วนี้เป็นที่เหม�ะสมเหลือเกินที่จะพัฒน�และ 

	 ศึกษ�ในเรือ่งก�รประมง	 คือเพ�ะเลีย้งสัตว์นำ้�ต่�งๆ	 ทั้งนำ้�เค็มและนำ้�กร่อย	 เช่น	 



	 หอย	 ปู	 ปล�	 โดยเฉพ�ะปล�กะพงข�ว	 ก็เห็นควรทำ�เป็นโครงก�รนี้ที่อ่�วคุ้งกระเบน 

	 ขึ้นม�	 แต่ในโครงก�รใดก็แล้วแต่จะทิ ้งเส ียไม่ได้ในเรือ่งไร่น�	 เพร�ะเหตุที ่เร� 

	 รับประท�นข้�วกัน	 เป็นของบริโภคที่จำ�เป็น	 ก็จะมีก�รส่งเสริมก�รเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ	 

	 หมู	 เป็ด	 ไก่	 ก็คงจะดำ�เนินด้วย	 ก็แปลว่�เกษตรเบ็ดเสร็จ	 แต่หลักที่สำ�คัญ	 คือก�ร 

	 ประมงช�ยฝั่งทะเล...”

ก�รดำ�เนินก�รในระยะแรกนั้น	หม่อมเจ้�จักรพันธ์เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์	ทรงอธิบ�ยเพิ่มเติมว่�

 “...โครงก�รอ่�วคุ้งกระเบนนี	้ จะมีประโยชน์ม�กม�ยตรงที ่ว่�จะมีก�รพัฒน� 

	 ก�รประมงแผนใหม่เกิดขึน้	 ซึง่เป็นก�รส�ธิตและเป็นก�รฝึกที่ทำ�ให้ประช�ชนได้ม ี

	 วิธีก�รใหม่	ๆ	ที่ส�ม�รถจะทำ�ให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นดีขึ้นม�ก	แล้วสิ่งใหม่	ๆ	ที่ไม่เคยทำ�นั้น	 

	 เช่น	 หอยน�งรม	 ทำ�ที่อื่นม�แล้วนำ�ม�ทำ�ที่นี่ก็เกิดมีทำ�กันขึ้น	 ซึง่ก็เป็นร�ยได้ที ่ด ี

	 เหมือนกัน	 แล้ววธิีก�รเลีย้งหอยน�งรมที่ดีก็ได้เกิดขึ้น	 นอกจ�กนั้น	 จังหวัดใกล้เคียง 

	 ก็อ�จม�ดูวิธเีล้ียงหอยน�งรมได้ท่ีน่ี	 เป็นก�รส�ธติไปในตวั	 และเป็นก�รฝึกอบรมให้ด้วย	 

	 สำ�หรบัที่จะให้เข�ได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป	ส่วนท�งด้�นก�รเกษตรกจ็ะนำ�ควบคูกั่นไป...”
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•  พระรำชด�ำรใินกำรจัดต้ังศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมำจำก 
 พระรำชด�ำริ

เม่ือวันที่	๒๘	ธนัว�คม	๒๕๒๔	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงประกอบ

พธิเีปิดพระบรมร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จพระเจ้�ต�กสนิมห�ร�ช	จังหวัดจันทบุรี	ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแก่	

น�ยบุญน�ค	ส�ยสว่�ง	ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดจันทบุรี	สรุปได้ว่�

 “...ให้พิจำรณำหำพื้นที่ที่เหมำะสม จัดท�ำโครงกำรพัฒนำด้ำนอำชีพกำรประมง 

 และกำรเกษตร ในพื้นที่ดินชำยฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี...”

พร้อมกันน้ี	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวั

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 พระร�ชท�นเงินที ่

ร�ษฎรม�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ททูลเกล้�ทูล

กระหม่อมถว�ยเงินโดยเสด็จพระร�ชกุศลในโอก�ส

ที่เสดจ็พระร�ชดำ�เนินม�ครัง้นี	้จำ�นวน	๖๐๓,๐๖๐	

บ�ท	แก่น�ยบุญน�ค	ส�ยสว่�ง	ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวัด

จันทบุรีเป็นทุนริเริ่มดำ�เนินก�รอีกด้วย

ต่อม�	 ในวันที่	 ๓๐	 ธันว�คม	๒๕๒๔	

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัได้มีพระร�ชดำ�ริเพิ่ม

เติม	ณ	พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	กับน�ยเล็ก	

จินด�สงวน	 และน�ยสุหะ	 ถนอมสิงห์	 เกี่ยวกับ

โครงก�รพัฒน�ทีจ่ะจัดขึน้ในเขตจงัหวัดจันทบุร	ี

ส�ระโดยสรุปว่�

 “...ให้พิจำรณำจัดหำพื้นที่ป่ำสงวนเสือ่มโทรม หรือพืน้ทีส่ำธำรณประโยชน์  

 เพื ่อจัดตั ้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเช่นเดียวกับโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

 เขำหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำในเขตที่ดินชำยทะเล...”

ส่วนที่ชดัเจนย่ิงเก่ียวกับศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	นี	้เหน็จะได้แก่	พระร�ชดำ�รัสของ

พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยู่หัวในโอก�สที่ประธ�นคณะกรรมก�รพิเศษเพือ่ประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่ง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 นำ�ผู้เข้�ร่วมสัมมน�และบุคคลต่�ง	 ๆ	 ที่เกีย่วข้องเฝ้�ฯ	 เพื่อรับพระร�ชท�นพระบรม

ร�โชบ�ยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นในช่วงต่อไป	ณ	ศ�ล�ดุสิด�ลัย	เมื่อวันที่	๒๖	สิงห�คม	๒๕๓๑	ที่ว�่

 “...คุ้งกระเบนเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับชำยทะเล ต้นไม้ต่ำง ๆ ชำยทะเลและปลำ  

 กำรประมง...”



• กำรสนองพระรำชด�ำริ

ภ�ยหลังจ�กท่ีได้มีพระร�ชดำ�ริแล้ว	จงัหวัดจันทบุรไีด้ร่วมห�รือข้อเกี่ยวข้องต่�ง	ๆ 	และพจิ�รณ�

คว�มเหม�ะสม	 แล้วจึงจัดทำ�โครงก�รเร่งด่วนขึน้เกีย่วกับก�รศึกษ�	 ส�ธิตก�รพัฒน�ก�รเพ�ะเลี้ยงก�ร

ประมงช�ยฝ่ัง	รวมทั้งก�รพฒัน�ด้�นก�รเกษตรและด้�นสังคม	พร้อมกับกำ�หนดพื้นที่บริเวณอ่�วคุ้งกระเบน	

ตำ�บลคลองขุด	อำ�เภอท่�ใหม่	จังหวัดจันทบุรี	เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

จ�กน้ันหม่อมเจ้�จักรพนัธ์เพญ็ศิริ	จักรพนัธุ	์องคมนตรี	ได้เสด็จไปศึกษ�ร�ยละเอียดภูมิประเทศ

และสภ�พพื้นที่บริเวณที่จัดทำ�โครงก�ร	พร้อมด้วยคณะ	ทรงเห็นว่�พื้นที่ดังกล่�วเหม�ะสมที่จะพัฒน�ก�ร

เพ�ะเลีย้งช�ยฝั่งและจัดตั้งสถ�นีเพ�ะพันธุ์สัตว์นำ้�	 ซึ่งน�ยบุญน�ค	 ส�ยสว่�ง	 ได้เล่�ถึงเหตุก�รณ์เชิง

ประวัติศ�สตร์ถึงก�รสำ�รวจพื้นที่ครั้งนี้ด้วยว่�

	 “...ผมได้นำ�เสด็จหม่อมเจ้�จักรพนัธ์เพญ็ศิริ		จักรพนัธุ	์	องคมนตรี	 

ซึง่เป็นองค์ทีป่รกึษ�ของโครงก�รนี้	 พร้อมด้วย	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกลุ	

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ	หรือ	กปร.	 และเจ้�หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้องขึ้น	ฮ.	ดูสถ�นที่เพ�ะเลี้ยง

ปล�กะพงในอ่�วคุ้งกระเบนฯ	เพ�ะเล้ียงหอย	และเพ�ะเล้ียงกุ้งซ่ึงเป็นที่พอใจ...”

ในเดอืนสิงห�คม	๒๕๒๕	สำ�นักง�นเลข�นุก�ร	กปร.	ได้ทำ�ก�รสำ�รวจพื้นที่ในเขตโครงก�รบริเวณ

อ่�วคุ้งกระเบนฯ	 ศึกษ�สถ�นภ�พท�งเศรษฐกิจและสังคมของร�ษฎร	 เพื่อเป็นพื้นฐ�นในก�รว�งแนวท�ง

ก�รพัฒน�	พบว่�บริเวณอ่�วคุ้งกระเบน	 อำ�เภอท่�ใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นแหล่งทรัพย�กรธรรมช�ติที่

มีคว�มสำ�คัญหล�ยด้�น	 กล่�วคือ	 ในบริเวณอ่�วส่วนที่เป็นพื้นนำ้�และช�ยทะเลใกล้เคียงเป็นแหล่งประมง

ใหญ่แห่งหนึง่ของจังหวัดจันทบุรี	 บริเวณอ่�วมีป่�ช�ยเลนขึน้อยู่ในสภ�พค่อนข้�งดี	 กระจ�ยอยู่เป็นแนว

กว้�ง	 ประม�ณ	 ๑๕๐	 -	 ๓๐๐	 เมตร	 รอบริมอ่�วเป็นแหล่งเพ�ะพันธุ์และที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�หล�ย

ชนิดที่มีคุณค่�	 ซึ่งเป็นอ�ห�รของมนุษย์และเป็นแนวป้องกันช�ยฝั่งอีกด้วย	 พื้นที่ส่วนป่�ช�ยเลน	 จำ�นวน	

๑,๖๕๐	 ไร่	 อยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	 “ป่�คุ้งกระเบนและป่�อ่�วแขมหนู”	 ซึ่งกำ�หนดให้เป็นป่�สงวน 

แห่งช�ต	ิโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๕๗๙	(พ.ศ.	๒๕๑๖)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัตป่ิ�สงวนแห่งช�ติ	

พ.ศ.	๒๕๐๗	พื้นที่ส่วนที่อยู่ถัดจ�กป่�ช�ยเลนขึ้นไปจะเป็นเขตเกษตรกรรม	ร�ษฎรมีอ�ชีพทำ�น�	ทำ�สวน 

ทำ�ไร่	เพร�ะพื้นที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยภูเข�	ที่ร�บ	อ่�วและทะเล	ซึ่งเป็นทิวทัศน์และทำ�เลที่ตั้งสวยง�ม

โดยธรรมช�ติ	 แต่ในปัจจุบันธรรมช�ติเหล่�นีไ้ด้เสือ่มโทรมลงไปทุกด้�น	 เช่น	 แหล่งประมง	 ลดคว�ม 

สมบูรณ์ลง	เพร�ะมีก�รจับสัตว์นำ้�ในปริม�ณที่เกินระดับ

คว�มเหม�ะสมของก�รขย�ยพันธุ์	 ก�รทำ�น�ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กนำ้�ทะเลเข้�ไปท่วมพื้นที	่

เพร�ะป่�ช�ยเลนถูกบุกรุกแล้วถ�งตัดฟันไม้ไปใช้ประโยชน์	 พื้นที่ป่�ช�ยเลนบ�งแห่งได้แปรสภ�พเป็น 

บ่อปล�และบ่อกุ้ง	เป็นต้น
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• ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ที่ตั้ง

ตั ้งอยู่บริเวณช�ยฝั ่งทะเลท�งภ�คตะวันออกของประเทศ	 ครอบคลุมพื ้นที ่บ�งส่วนของ 

อำ�เภอท่�ใหม่และอำ�เภอน�ย�ยอ�ม	อยู่ห่�งจ�กอำ�เภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	ไปท�งทิศตะวันตก	ประม�ณ	

๓๐	กิโลเมตร	และห่�งจ�กกรุงเทพฯ	ไปท�งทิศตะวันออกเฉียงใต้	ประม�ณ	๒๓๐	กิโลเมตร	มีอ�ณ�เขต

ติดต่อพื้นที่รอบข้�ง	ดังนี้

ทิศเหนือ	 จรดเข�ใหญ่	เข�ป�กโกรก	บ้�นหนองเค็ม

ทิศใต้	 จรดอ่�วไทยที่เข�จ้�วหล�วและแหลมท้�ยร้�นดอกไม้

ทิศตะวันออก	 จรดทิวเข�ใหญ่	 เข�มือเหล็ก	 เข�ท่�ศ�ล�	 เข�ต�หม้อ	 เข�ร้อยรู	 เข�ต�เกิด	 

	 	 เข�หมูดุด	เข�อัมพว�

ทิศตะวันตก	 จรดอ่�วไทยที่เข�คุ้งกระเบน	แหลมหินคันละแหลมน้อยหน่�



สภำพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุม่นำ�้ขน�ดเล็ก	มีลักษณะเป็นทรงล่ิมแคบ	ๆ 	ท�งด้�นทิศตะวันออก	 

มีภูเข�ที่ทอดตัวไปต�มแนวเหนือใต้	 ย�วไปจรดอ่�วไทยเป็นแนวหินและเก�ะเล็ก	ๆ	 โดยมียอดสูงสุดที่เข�

หมูดุด	ซึ่งสูงจ�กระดับนำ้�ทะเลป�นกล�ง	๒๑๓	เมตร	ส่วนท�งด้�นทิศตะวันตกมีภูเข�เล็ก	ๆ	เริ่มตรงป�ก

อ่�วคุ้งกระเบนทอดตัวขน�นไปกับแนวช�ยฝั่งด้�นทิศเหนือ

บริเวณส่วนกล�งของพื้นที่อ่�ว	มีเนื้อที่ประม�ณ	๔,๐๐๐	ไร่	มีรูปทรงคล้�ยไต	เป็นอ่�วที่เกือบ

ถูกปิดล้อมโดยสันทร�ย	 มีท�งเข้�ออกของนำ้�ทะเลท�งเดียว	 ป�กอ่�วกว้�งประม�ณ	 ๖๕๐	 เมตร	 คว�ม

กว้�งของอ่�วประม�ณ	๒.๖	กิโลเมตร	ย�ว	๔.๖	กิโลเมตร	มีคว�มลึกสูงสุด	๘	เมตร	มีคลองส�ยสั้น	ๆ	

ไหลลงอ่�ว	๗	ส�ย

พื้นที่บริเวณรอบ	 ๆ	 อ่�วมีลักษณะเป็นที่ร�บ	 รอบอ่�วมีป่�ช�ยเลนขึน้กระจ�ยอยู่ค่อนข้�ง 

อดุมสมบรูณ์	 โค้งไปต�มขอบอ่�วเป็นแนวย�วประม�ณ	 ๕	 กโิลเมตร	 คว�มกว้�งของแนวป่�โดยเฉลีย่

ประม�ณ	 ๓๐	 -	 ๒๐๐	 เมตร	 ถัดจ�กป่�ช�ยเลนขึน้ไปเป็นพื้นที่เพ�ะเลีย้งกุ้งของร�ษฎรในโครงก�ร	 

ถัดจ�กบ่อเลีย้งกุ้งเป็นน�ข้�ว	 และถัดจ�กน�ข้�วจะเป็นเนินสูงขึน้ไปจนถึงภูเข�	 มีก�รทำ�สวนย�งและสวน

ผลไม้อยู่ต�มเชิงเข�ทั่ว	ๆ	ไป

บริเวณที่ร�บช�ยฝ่ังทะเลนอกพื้นทีอ่่�วเป็นห�ดทร�ยที่มีลักษณะสวยง�ม	ร่มร่ืนด้วยทวิสนทะเล

และสวนมะพร้�ว	 มีคว�มย�วต่อเนือ่ง	 ๖	 กิโลเมตร	 จึงเป็นสถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว 

ที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี

สภำพภูมิอำกำศ

เน่ืองจ�กพื้นท่ีศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	อยู่ในบริเวณตดิกับทะเลเปิดจึงได้รับอิทธพิล

จ�กลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง	โดยจัดอยู่ในลักษณะภูมิอ�ก�ศแบบร้อนชื้น

มีปริม�ณนำ้�ฝนเฉลี่ย	๒,๘๑๓.๕	มิลลิเมตร	อุณหภูมิเฉลี่ย	๒๖.๗	องศ�เซลเซียส

คว�มชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	๗๗.๑๙%

แบ่งลักษณะอ�ก�ศได้	๓	ฤดูก�ล	ดังนี้

-	 ฤดูฝน	เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภ�คมถึงเดือนตุล�คม	เป็นระยะเวล�ประม�ณ	๖	เดือน	มีฝนตก 

เฉลีย่ร�ยเดือนม�กกว่�	 ๒๕๐	 มิลลิเมตร	 และเฉลีย่ตกม�กที่สุดในเดือนมิถุน�ยน	 ประม�ณ	 ๕๑๒.๖	

มิลลิเมตร	อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนอยู่ในช่วง	๒๖.๖	-	๒๗.๗	องศ�เซลเซียส

-	 ฤดูหน�ว	 เริม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยนถึงต้นเดือนกุมภ�พันธ์	 ระยะเวล�ประม�ณ	๓	 เดือน		

มกร�คม	เป็นเดอืนที่มีอุณหภูมิเฉล่ียตำ�่ทีส่ดุ	คือประม�ณ	๒๔.๕	องศ�เซลเซียส	และมีปริม�ณนำ�้ฝนเฉลีย่

น้อยที่สุด	๑๒.๒	มิลลิเมตร
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-	 ฤดูร้อน	เริ่มตั้งแต่กล�งเดือนกุมภ�พันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภ�คม	ระยะเวล�ประม�ณ	๓	เดือน	

อ�ก�ศจะร้อนม�กในช่วงปล�ยเดือนเมษ�ยนถึงต้นเดือนพฤษภ�คม	 เดือนเมษ�ยนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงสุด	ถึง	๒๘.๐	องศ�เซลเซียส	และมีฝนตกเฉลี่ย	๑๑๑.๑	มิลลิเมตร

 ควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับแคนำดำ

เนื่องในโอก�สที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ทรงมีพระชนม�ยุ	๖๐	พรรษ�	รัฐบ�ลแคน�ด�	 

โดย	Canadian	International	Development	Agency	(CIDA)	ได้เสนอโครงก�รคว�มช่วยเหลือศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�อ่�วคุง้กระเบนฯ	ซ่ึงได้เร่ิมโครงก�รม�ตัง้แต่ปี	๒๕๓๓	ส้ินสุดลงในปี	๒๕๓๘	เป็นคว�มช่วยเหลือ 

ในด้�นต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และด้�นเทคนิควิช�ก�ร

 วัตถุประสงค์โครงกำร

๑.	ก�รยกระดับฐ�นะคว�มเป็นอยู่ของร�ษฎรบริเวณรอบอ่�วคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง 

โดยมุ่งเน้นพัฒน�ช่วยเหลือร�ษฎรที่มีฐ�นะย�กจน

๒.	พัฒน�ด้�นก�รประมงและก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง	เพื่อเป็นก�รเพิ่มผลผลิตของประเทศ	

และเป็นพื้นฐ�นของก�รพัฒน�ด้�นก�รประมง	ตลอดจนพัฒน�กิจกรรมท�งด้�นอื่น	ๆ	ควบคู่ไปด้วย

๓.	ก�รอนรัุกษ์สภ�พแวดล้อมและดลุยภ�พท�งธรรมช�ตใิห้คงลกัษณะพเิศษเฉพ�ะของพื้นที่เอ�ไว้

• องค์กรบริหำร

เพื่อให้ก�รสนองพระร�ชดำ�ริเป็นไปอย่�งมีประสิทธภิ�พและเกิดคว�มต่อเน่ืองในก�รดำ�เนินง�น	

จึงได้มีก�รแต่งตั้งองค์กรบริห�ร	ดังนี้

๑.	คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒.	คณะกรรมก�รว�งแผนแม่บทและติดต�มประเมินผล

๓.	 คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อันเน่ืองม�

จ�กพระร�ชดำ�ริ

๔.	 คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�รโครงก�รศนูย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบน

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

•  พื้นที่ด�ำเนินงำนในปัจจุบัน

พื้นที่เป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ได้แก่	พืน้ทีช่�ยฝ่ังทะเล	และพื้นที่

ใกล้เคียง	แบ่งออกเป็น



๑. พื้นที่ศูนย์กลำง	ได้แก่	บริเวณพื้นที่รอบอ่�วคุ้งกระเบน	ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำ�บลคลองขุด	อำ�เภอ

ท่�ใหม่	และบ�งส่วนของตำ�บลสน�มไชย	อำ�เภอน�ย�ยอ�ม	จังหวัดจันทบุรี	มีพื้นที่ประม�ณ	๔,๐๐๐	ไร่

๒. พื้นที่รอบนอก ได้แก่	พื้นที่ในเขตตำ�บลคลองขุด	ตำ�บลสน�มไชยและพื้นที่ใกล้เคียง	ซึ่งเป็น

เขตเกษตรกรรมและเขตหมู่บ้�นประมงตลอดแนวช�ยฝั่งทะเล	มีขอบเขตพื้นที่ประม�ณ	๓๒,๐๐๐	ไร่

นอกจ�กนี้	 ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนต่�ง	 ๆ	 เพื่อคว�มเหม�ะสมในก�รพัฒน�ต�มสภ�พ

แวดล้อมและทรัพย�กร	รวมทั้งเป้�หม�ยก�รพัฒน�เพื่อก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้	ดังนี้

๑. เขตพื้นที่สงวน	(Preservation	area)

เป็นสภ�พพืน้ที่ที่มีลักษณะเฉพ�ะของท้องถิน่ซึง่มีคุณค่�ท�งธรรมช�ติ	 ซึ่งอ�จสูญเสียไปห�ก 

ได้รับผลกระทบท�งใดท�งหน่ึง	บริเวณท่ีมีลักษณะดังกล่�วต้องดูแลรักษ�ไว้เป็นพเิศษ	ไม่พย�ย�มปรับปรุง

ใด	ๆ	นอกจ�กจะให้เป็นไปต�มกระบวนก�รพัฒน�ต�มธรรมช�ติเท่�นั้น

๒. เขตอนุรักษ์ (Conservation	area)

บริเวณพื้นที่ที่สภ�พแวดล้อมเดิมมีประโยชน์ต่อพื้นที่และชุมชนอยู่ต�มธรรมช�ติในบ�งด้�น 

อยู่แล้ว	เช่น	เป็นพื้นที่ป่�สงวนช�ยเลน	เป็นพื้นที่สีเขียวของชมุชน	(Green	belt)	เป็นแนวป้องกันช�ยฝ่ังหรือ

มีทิวทัศน์ภูมิประเทศงดง�มเหม�ะสมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 ก�รพัฒน�จึงจำ�เป็นที่จะต้องรักษ�ธรรมช�ติ 

ที่ดีไว้	และป้องกันมิให้เกิดผลเสียห�ยต่อทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่เดิม

๓. เขตพัฒนำ (Development	area)

บริเวณพื้นที่ที่มิได้มีก�รใช้ประโยชน์ให้เหม�ะสม	 เช่น	 เขตป่�เสื่อมโทรม	 พื้นที่รกร้�งว่�งเปล่�	

หรือบริเวณที่สภ�พดินมีปัญห�	พื้นที่เพ�ะปลูกที่นำ�้ทะเลเอ่อท่วมถึง	ก่อผลเสียห�ยต่อพชืผลท�งก�รเกษตร	 

โดยพื้นที่ดำ�เนินก�รของโครงก�รฯ	 จะเป็นพื้นที่ช�ยฝั่งทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงที่ลึกเข้�ไปในแผ่นดิน	

ประกอบด้วย	 หมู่บ้�นรอบศูนย์	 จำ�นวน	 ๑๕	 หมู่บ้�น	 ได้แก่	 เนินประดู่	 หมูดุด	 จ้�วหล�ว	 หัวแหลม	 

คุ้งกระเบน	 คลองขุดบน	 คลองขุด	 (ตำ�บลคลองขุด)	 หนองหงส์	 หนองโพรง	 คลองบอน	 ป�กตะโปน	 

สน�มชัย	สองพี่น้อง	ท่�แคลง	(ตำ�บลสน�มชัย)	น�ช�	(ตำ�บลกะแจะ)	เมื่อเดือนพฤษภ�คม	๒๕๔๐	ได้เพิ่ม

บ้�นอัมพว�	เป็นหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	อีก	๑	แห่ง	รวมเป็น	๑๖	หมู่บ้�น

• กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอนัเนือ่งมำจำก 
 พระรำชด�ำริ

นับแต่มีก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	เป็นต้นม�	มีก�ร 

ดำ�เนินง�นต�มแผนง�นเพื่อสร้�งร�ยได้	 และก�รใช้ทรัพย�กรท้องถิน่หล�ยกิจกรรม	 ซึง่ครอบคลุมถึง

85

ศูนย์ศึกษาการพัฒ
นา

อ่าวคุ้งกระเบนฯ



86

ก�รรักษ�สภ�พป่�โกงก�ง	 ก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์	 ที่สำ�คัญคือก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�อื่น	 ๆ	 

ก�รเลีย้งปล�และหอย	 เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร	 ก�รเพ�ะเลีย้งสัตว์นำ้�	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเลีย้งกุ้ง	 

ซึ่งเป็นที่แพร่หล�ยในเขตจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่บริเวณรอบ	ๆ	ศูนย์	ในช่วงเวล�ดังกล่�ว

ก�รดำ�เนินง�นของศนูย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	อยู่ภ�ยใต้แผนแม่บทท่ีหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	 

ได้ใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น	ซึ่งประกอบด้วยแผนง�นหลัก	๖	แผน	ดังนี้

๑.	แผนศึกษ�และพัฒน�ก�รประมงและเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง

๒.	แผนศึกษ�และพัฒน�ก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

๓.	แผนศึกษ�และพัฒน�ก�รเกษตรและปศุสัตว์

๔.	แผนศึกษ�และพัฒน�เศรษฐกิจ	สังคม	และคุณภ�พชีวิต

๕.	แผนบริก�รวิช�ก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยี

๖.	แผนบริห�รและก�รจัดก�ร

ทั้งนี้	สำ�นักง�น	กปร.	และหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้ว�งแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ	

ไว้	ดังนี้

๑.	ศึกษ�และวจิัยเกีย่วกบัก�รประมง	ก�รป่�ไม้	รวมทั้งก�รเกษตรและอุตส�หกรรมในลักษณะ

ผสมผส�นที่เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่

๒.	เพ่ือศกึษ�ก�รพฒัน�ด้�นก�รประมง	ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้และระบบนิเวศ	ก�รส่งเสริม 

คว�มก้�วหน้�ด้�นวิช�ก�ร	เพื่อเป็นร�กฐ�นท�งก�รศึกษ�และก�รพัฒน�ต่อไป

๓.	เป็นศูนย์กล�งก�รบริก�รด้�นข้อมูล	ก�รวิเคร�ะห์ตวัอย่�งในห้องปฏิบัตกิ�ร	รวมทั้งศูนย์กล�ง

ก�รส�ธิตแผนใหม่



๔.	เป็นศูนย์กล�งก�รอบรมพัฒน�อ�ชีพ	ทั้งท�งด้�นก�รประมง	ก�รป่�ไม้	ก�รเกษตร	และก�ร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ทรัพย�กรที่มีในท้องถิ่นเป็นหลักให้กับร�ษฎรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 เป็นศูนย์

บริก�รก�รพัฒน�

๕.	เพื่อยกระดับคว�มเป็นอยู่	 อ�ชีพและร�ยได้ของร�ษฎรในพื้นที่บริเวณอ่�วคุ้งกระเบนและ

ชุมชนโดยรอบ	 พย�ย�มให้ร�ษฎรที่มีฐ�นะย�กจนได้รับผลประโยชน์จ�กก�รพัฒน�ม�กที่สุดโดยก�ร 

ช่วยเหลือตนเอง

๖.	เพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ม�พัฒน�เป็นแบบอย่�งใช้กับโครงก�รพัฒน�อื่น	ๆ	ต่อไป

ซึ่งก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	มีผลดังนี้

๑. งำนประมง

	 ๑.๑	 ทำ�ก�รศึกษ�วิจัยเกีย่วกับก�รเพ�ะเลีย้งสัตว์นำ้� 

ช�ยฝั ่ง	 ก�รศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รเพ�ะเลีย้งสัตว์นำ้�ช�ยฝั ่ง	 

ก�รศกึษ�วจิัยด้�นโรคและพย�ธิของสตัว์นำ้�	 ก�รให้บรกิ�รวิช�ก�ร

ด้�นวิเคร�ะห์คุณภ�พนำ้�และดินในบ่อเลีย้งสัตว์นำ้�	 ด้�นคลินิก 

โรคสตัว์นำ้�	 ก�รให้บรกิ�รตรวจสอบไวรสัโรคกุ้งตัวแดงดวงข�ว 

ด้วยเทคนิค	 PCR	 ก�รให้บริก�รตรวจสอบย�ปฏิชีวนะตกค้�ง 

ในเนือ้กุ้งกุล�ดำ�	 นอกจ�กนี้	 ให้บริก�รฝึกอบรมและถ่�ยทอด

เทคโนโลยีด้�นก�รเพ�ะเลีย้งสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง	 ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ประมง	และก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่งอีกด้วย

	 ๑.๒	ดำ�เนินก�รพฒัน�และส่งเสรมิอ�ชพีร�ษฎรด้�นก�รประมง	โดยจัดสร้�งท่�เทียบเรือและ

เข่ือนกันคล่ืนสำ�หรับช�วประมงขน�ดเล็ก	ตลอดจนส�ธติและจัดห�เคร่ืองมือทำ�ก�รประมงให้แก่ช�วประมง

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ

๒. งำนป่ำไม้

	 ๒.๑	ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รเพื่ออนรัุกษ์พนัธุไ์ม้ป่�ช�ยเลนธรรมช�ตใินพื้นที่	ทำ�ก�รศึกษ� 

วิจัยควบคู่ไปกับก�รอนุรักษ์ป่�ไม้ช�ยเลน	 โดยทดลองปลกูพันธุ์ไม้ป่�ช�ยเลนในพืน้ทีห่�ดเลนบริเวณ 

อ่�วคุ้งกระเบน	 ศกึษ�กำ�ลงัผลิตของไม้ขน�ดเลก็เพือ่ใช้ทำ�เครือ่งมอืประมงพืน้บ้�น	 ปลกูไม้ใช้สอยชุมชน

ในพื้นที่ศูนย์ฯ	 ทดลองปลูกพันธุ์ไม้พรุพืน้ที่เสื่อมโทรม	 และสำ�รวจแมลงป่�ไม้ในเขตพื้นที่ศูนย์ก�รศึกษ� 

ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	 ตลอดจนก�รเผยแพร่และประช�สมัพันธ์ด้�นป่�ไม้ในรูปศนูย์ส่งเสรมิ 

ก�รศึกษ�ธรรมช�ติป่�ไม้ช�ยเลนและป่�ช�ยห�ด	 เพื่อเป็นก�รปลูกจิตสำ�นึกเย�วชนและประช�ชนทั่วไป	 

ในด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติป่�ไม้
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	 ๒.๒	ดำ�เนินก�รรวบรวมพนัธุไ์ม้ป่�ช�ยเลนในประเทศนำ�ม�ปลูกไว้ในพื้นที่	เพื่อให้เป็นท่ีศึกษ�

ระบบนิเวศด้�นป่�ช�ยเลน	ทำ�ก�รเพ�ะชำ�กล้�ไม้เพื่อแจกจ่�ยให้แก่เกษตรกร	และประช�ชนทั่วไป	รวมทั้ง

หน่วยง�นของรัฐและภ�คเอกชน	ตลอดจนอนุรักษ์พื้นที่ป่�ช�ยเลนไว้เพื่อทำ�ก�รศึกษ�วิจัย

	 ๒.๓		จัดทำ�โครงก�รเพื่อก�รบริห�รทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ตลอดจนฟื้นฟูและพัฒน�สภ�พ

แวดล้อมที่เสือ่มโทรมกลับคนืสู่สภ�พที่ดีดังเดิม	 โดยจดัทำ�โครงก�รปลกูและบำ�รงุป่�สองข้�งถนน	 คลอง

และแม่นำ้�	 โครงก�รป้องกันและรักษ�ป่�	 อีกทั้งทำ�ก�รตรวจปร�บปร�มก�รกระทำ�ผิด	 พ.ร.บ.ป่�สงวน 

แห่งช�ติในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ

	 ๒.๔	จัดทำ�โครงก�รเพื่ออนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติบริเวณพื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	

ทำ�ก�รคุ้มครองสัตว์ป่�และแหล่งอ�ศัยของสัตว์ป่�	ให้ส�ม�รถดำ�รงชวิีตได้อย่�งปลอดภัยและแพร่ขย�ยเพิ่ม

ม�กขึ้นและป้องกันก�รบุกรุกธรรมช�ติและอ�ศัยก�รจัดก�รเพิ่มเติม

๓. งำนส่งเสริมกำรเกษตร

	 จัดทำ�โครงก�รส่งเสริมก�รจัดไร่น�สวนผสมและฝึกอบรมเกษตรกร	เพือ่เป็นก�รส่งเสรมิและ

ส�ธิตก�รปลูกพืชเพื่อเป็นอ�ชีพและเป็นก�รสนับสนุนก่อนจัดตั้งสถ�บันเกษตรกร	ส่งเสริมอ�ชีพนอกภ�ค

ก�รเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมและบทบ�ทของแม่บ้�น	 จัดตั้งกลุ่มแม่บ้�น	 จัดฝึกอบรมแปรรูปผลผลิต

ก�รเกษตร	เช่น	ก�รหมักนำ้�ปล�	ก�รทำ�กะปิ	ก�รทำ�ขนมต่�ง	ๆ	ซึ่งใช้พืชและสัตว์เป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นก�ร

พัฒน�คุณภ�พในเขตพื้นที่อำ�เภอท่�ใหม่ให้ดีขึ้น

๔. งำนส่งเสริมสหกรณ์ 

	 จัดทำ�โครงก�รเพื่อเผยแพร่คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเร่ืองอุดมก�รณ์	หลักก�รและวิธกี�รสหกรณ์

มีก�รรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน	 จำ�กัด	 ปัจจุบันมีสม�ชิก	 ๑๘๘	 ร�ย	 เพื่อช่วยเหลือและ

สนับสนุนสม�ชิก	 โดยจัดห�และจำ�หน่�ยวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภค	 ส่งเสริมธุรกิจสินเชื่อ	 รับ

ฝ�กเงินออมทรัพย์และรับฝ�กประจำ�	ตลอดจนส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ

๕. งำนพัฒนำที่ดิน

	 จัดทำ�โครงก�รเพื่อสำ�รวจและศึกษ�ทดลองอนุรักษ์และบำ�รุงรักษ�ดินให้มีคุณภ�พเหม�ะสม 

ต่อก�รเพ�ะปลูกพืชเศรษฐกิจในสภ�พดินช�ยทะเล	 ตลอดจนจัดห�แหล่งนำ้�จืดเพื ่อก�รบริโภคและ

ก�รเกษตรในพื้นที่ศูนย์ฯ	 ทำ�ก�รอบรมเผยแพร่คว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร	 จัดทำ�แปลงส�ธิตป้องกันก�รชะล้�ง 

พงัทล�ยของดิน	ส่งเสริมให้เกษตรกรรูจั้กก�รป้องกันก�รชะล้�งพงัทล�ยของดิน	จัดทำ�แปลงส�ธิตปุ๋ยหมัก	 

ส่งเสริมก�รผลิตปุ๋ยหมัก



๖. งำนปศุสัตว์

	 จัดทำ�โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพด้�นปศุสัตว์	 โดยฝึกอบรมเกษตรกรด้�นก�รเลีย้ง

สัตว์ปีก	เช่น	ก�รเลี้ยงไก่	ก�รเลี้ยงนกกระท�	ก�รเลี้ยงเป็ดเทศ	ตลอดจนก�รพัฒน�สุขภ�พสัตว์

๗. งำนพัฒนำชุมชน

	 จัดทำ�โครงก�รเพื ่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนให้บรรลุเกณฑ์ต�มคว�มจำ�เป็น 

ข้ันพื้นฐ�นและประส�นง�นกับพฒัน�ชมุชนระดับตำ�บล	ระดมคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ช่วยเหลือ

แก้ไขปัญห�ของประช�ชน	 โดยจัดสร้�งถังเก็บนำ้�ฝนคอนกรีต	 สร้�งถนน	คสล.	 จัดทำ�โครงก�รฝึกอบรม 

ด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดล้อม	 โครงก�รช่วยเหลือต่อเนือ่งเป็นก�รสนับสนุน 

ค่�ตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	จัดห�อ�ห�รกล�งวันสำ�หรับเด็ก	และจัดห�อ�ห�รเสริม	(นม)	แก่เด็กในศูนย์พัฒน�

เด็กเล็ก

๘. งำนวิชำกำรเกษตร

	 จัดทำ�โครงก�รต่�งๆ	 เพื ่อศึกษ�วิจ ัยและ

ทดลองห�พนัธุพ์ชืที่เหม�ะสมต่อพืน้ที่	ทำ�ก�รส่งเสริมพร้อม

ขย�ยผลไปสู่ร�ษฎรทั้งในและนอกพื้นที่โครงก�รปลูกพืช

เพื่อเพิ่มร�ยได้ของครอบครัว	 ง�นศึกษ�และทดสอบก�ร

ปลกูมะม่วงหิมพ�นต์	 ง�นผลติพันธุ์หลกั	 ขย�ยพันธุ์ไม้ผล	 

ไม้ดอก	-	ไม้ประดับ	ง�นทดสอบพืชสมุนไพร	ง�นทดสอบ

ก�รเพ�ะเหด็ชนิดต่�ง	ๆ 	โครงก�รวิจัยและทดสอบก�รเกษตร

แบบผสมผส�นเพื่อเป็นต้นแบบ	 ได้ทำ�ก�รทดสอบในแปลง

เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงก�รและพืน้ที่ใกล้เคียง	 โดยเฉพ�ะ

โครงก�รทฤษฎีใหม่และผลก�รศึกษ�วิจัยต่�ง	ๆ 	ง�นวิช�ก�ร

เกษตรได้ขย�ยผลไปสู่เกษตรกรโดยก�รส�ธติ	ฝึกอบรมและ

ถ่�ยทอดเทคโนโลย	ี นอกจ�กนี้	 ยังมุ่งส่งเสริมพัฒน�ก�ร 

ปลูกข้�วของเกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์อีกด้วย

๙. งำนชลประทำน

	 จัดทำ�โครงก�รเพื่อจดัห�แหล่งนำ้�อุปโภคให้แก่หน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ในเขตพื้นที่โครงก�ร 

อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 สนบัสนนุโครงก�รจดัทำ�ระบบคนักัน้นำ้�เคม็	 และดำ�เนนิก�รก่อสร้�งและ

ซ่อมแซมบำ�รุงรักษ�ท�งลำ�เลียงผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่
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๑๐. งำนป้องกันและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

	 ๑๐.๑	สถ�นีอน�มัยตำ�บลคลองขุด	 จัดทำ�โครงก�รเพื่อจัดตั้งและพัฒน�ศูนย์ส�ธ�รณสุข

มูลฐ�น	 ให้ก�รสนับสนุนส�ธ�รณสุขในหมู่บ้�นและควบคุมคุณภ�พสิง่แวดล้อมในชุมชน	 จัดทำ�โครงก�ร

อบรมผูป้ระกอบก�รร้�นอ�ห�รแถบช�ยทะเลและโครงก�รส่งเสริมและพฒัน�อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�

ครัวเรือนเพื่อให้ร�ษฎรในเขตพื้นทีต่ำ�บลคลองขุดทกุครัวเรือน	มีคว�มรู้ในด้�นสุขอน�มยัทีด่	ีและส�ม�รถ

ถ่�ยทอดไปยังชุมชนใกล้เคียงด้วย

	 ๑๐.๒	สถ�นีอน�มัยตำ�บลสน�มไชย	 ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รเพื่อจัดตั้งและพัฒน�

ศูนย์ส�ธ�รณสุขมูลฐ�น	 ให้ก�รสนับสนุนส�ธ�รณสุขในหมู่บ้�นและควบคุมคุณภ�พสิง่แวดล้อมในชุมชน	

จัดทำ�โครงก�รรณรงค์สุขอน�มัยอ�ห�รในชนบท	 โครงก�รรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ	 โครงก�รป้องกัน 

และควบคุมไข้เลือดออก

๑๑. งำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

	 จัดทำ�โครงก�รเพื ่อต้องก�รช่วยเหลือและสนับสนุนร�ษฎรใน

โครงก�ร		เพื่อให้ร�ษฎรมีฐ�นะและคว�มเป็นอยู่ดีข้ึนกว่�ที่เป็นอยู่	ได้จัดทำ�โครงก�ร

ศึกษ�วิจัยเรื่องก�รผลิตก�รตล�ดกุ้งกุล�ดำ�ปี	๒๕๓๙	กรณีศึกษ�ในพื้นที่โครงก�ร

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ

๑๒. งำนกำรศึกษำ

	 ๑๒.๑		โรงเรียนบ้�นจ้�วหล�ว	 จัดทำ�โครงก�รและดูแลรักษ�สวน

พฤกษศ�สตร์ในโรงเรียนบ้�นจ้�วหล�ว	ตำ�บลคลองขุด	อำ�เภอท่�ใหม่	จังหวัดจันทบุรี	 เป็นโครงก�รต�ม

แนวพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�ร	ีเพื่อให้ครูและนักเรียนที่อยูใ่นเขตพื้นที่ 

โครงก�รฯ	 ร่วมกิจกรรมก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกในก�ร

อนุรักษ์พนัธุพ์ชืชนิดต่�ง	ๆ 	ที่มอียู่ในท้องถ่ิน	ซ่ึงนักเรียนจะได้เรียนรู้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทย�ศ�สตร์	ประโยชน์

ของพชืแต่ละชนิด	รวมท้ังก�รเจริญเตบิโต	อีกทัง้ให้เหน็คุณค่�ของธรรมช�ตแิละเข้�ใจในระบบนิเวศม�กย่ิง

ขึ้น	โดยก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	นอกจ�กนี้	โรงเรียนประถมศึกษ�จำ�นวน	๖	แห่ง	ในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ	ยังได้

ร่วมกันจัดตั้งชมรมรักษ์คุ้งกระเบน	 โดยครูและนักเรียนร่วมทำ�กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

รักษ�สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

	 ๑๒.๒		โรงเรียนมธัยมท่�แคลง	จัดทำ�โครงก�รและดูแลรักษ�สวนพฤกษศ�สตร์ในโรงเรียน	

มัธยมท่�แคลง	 ตำ�บลสน�มไชย	 อำ�เภอน�ย�ยอ�ม	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นโครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	เพื่อให้อ�จ�รย์และนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงก�รฯ	 

ร่วมกิจกรรมก�รอนรุักษ์พันธุ์พืชชนิดต่�ง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในท้องถิน่	 ซึง่นกัเรียนจะได้เรียนรู้ชื่อพืน้เมือง	 



ชื่อวิทย�ศ�สตร์	 ประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด	 รวมทั้งก�รเจริญเติบโต	 อีกทั้งให้เห็นคุณค่�ของธรรมช�ติ 

และเข้�ใจในระบบนิเวศม�กยิ่งขึ้น	โดยก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑๓. งำนโยธำ

	 	 ดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัก�รออกแบบและควบคมุก�รก่อสร้�งต�มแผนง�นก�รก่อสร้�งต่�ง	 ๆ	

ภ�ยในเขตพ้ืนทีศู่นย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	ซ่ึงในปี	๒๕๔๑	ท�งสำ�นักง�นโยธ�ธกิ�รได้ออกแบบ

และควบคุมก�รก่อสร้�งต่�ง	ๆ	ในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	จำ�นวน	๕	ร�ยก�ร	คือ	โรงเรือน

ปุ๋ยหมัก	ขน�ด	๘	x	๒๐	เมตร	๑	หลัง	บ่อเก็บนำ้�	คสล.	๑๕	x	๒๐	x	๑.๕๐	เมตร	๑	บ่อ	สะพ�นท�งเดิน 

ศึกษ�ธรรมช�ติป่�ช�ยเลน	 โรงปฏิบัติง�นอเนกประสงค์	 ขน�ด	 ๑๘๐	 ต�ร�งเมตร	 ง�นปรับปรุงบ่อดิน

ทดลองเลี้ยงสัตว์นำ้�	ขน�ด	๑,๐๐๐	ต�ร�งเมตร	พร้อมระบบส่งนำ้�ระบ�ยนำ้�

๑๔. งำนประชำสัมพันธ์

  ดำ�เนนิง�นเผยแพร่ประช�สัมพันธ์โครงก�รพระร�ชดำ�รศินูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุง้กระเบนฯ	

สู่ส�ธ�รณชน	ตลอดจนก�รจัดทำ�สื่อต่�ง	ๆ	เพื่อเผยแพร่และประส�นง�นสื่อมวลชนต่�ง	ๆ	

๑๕. งำนโครงกำรชลประทำนน�้ำเค็มเพื่อกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล

	 	 ในปัจจุบันก�รเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่�วคุ้งกระเบนยังไม่ประสบปัญห�ที่รุนแรงจนสม�ชิก 

ไม่ส�ม�รถเล้ียงกุ้งทะเลได้	แต่ในอน�คตก�รเล้ียงกุ้งทะเลรอบอ่�วคุง้กระเบนอ�จประสบปัญห�คว�มเส่ือม 

ของคุณภ�พนำ�้ในอ่�ว	เน่ืองจ�กมีก�รเลีย้งกุ้งทะเลเป็นเวล�น�น	ศูนย์ฯ	จึงได้ว�งแผนและดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

ระบบชลประท�นนำ้�เค็มเพื่อก�รเลี้ยงกุ้งทะเล	 โดยดำ�เนินก�รจัดระบบนำ้�เข้�และออกให้แยกจ�กกันอย่�ง

เด็ดข�ด	 นำ้�ที่ใช้เลีย้งกุ้งทะเลจะสูบจ�กทะเลเปิดแล้วจ่�ยเข้�ไปในพื้นที่เลีย้ง	 ส่วนนำ้�ที่ผ่�นก�รเลีย้งจะถูก

รวบรวมแล้วผ่�นก�รบำ�บัด	 โดยก�รเติมอ�ก�ศและวิธีชีวภ�พต�มที่ศูนย์ฯ	 ดำ�เนินก�รอยู่ในปัจจุบันแล้ว

ระบ�ยลงสู่อ่�วคุ้งกระเบนต่อไป

๑๖. งำนจัดท�ำแผนแม่บทปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖

	 	 ในปี	๒๕๔๒	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพเิศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระ

ร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	กปร.)	 ผู้แทนจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและหัวหน้�ง�นด้�นต่�ง	ๆ	 ของศูนย์	 ได้ร่วม

กันพิจ�รณ�จัดทำ�แผนแม่บทประจำ�ปี	 ๒๕๔๒	 -	 ๒๕๔๖	 ขึ้น	 โดยมีคว�มครอบคลุมในส�ระสำ�คัญของ 

พระร�ชดำ�รแิละมีคว�มชดัเจนย่ิงข้ึน	ก�รพิจ�รณ�จดัทำ�แผนแม่บทคร้ังน้ีได้ใช้ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศและข้อมูล	

GIS	 ประกอบก�รพิจ�รณ�ว�งแผนก�รใช้พื้นที่และกำ�หนดโครงก�รพัฒน�ด้�นต่�ง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับ

สภ�พพื้นที่เป็นสำ�คัญ	ซึ่งประกอบด้วยแผนหลัก	๖	แผนคือ
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๑.	แผนศึกษ�และพัฒน�ก�รประมงและก�รเพ�ะเลี้ยงช�ยฝั่ง

๒.	แผนศึกษ�ก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

๓.	แผนศึกษ�และพัฒน�ก�รเกษตรและปศุสัตว์

๔.	แผนศึกษ�พัฒน�เศรษฐกิจ	สังคมและคุณภ�พชีวิต

๕.	แผนบริก�รวิช�ก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยี

๖.	แผนก�รบริห�รและก�รจัดก�ร

•		ผลส�ำเรจ็ท่ีได้รบัและควำมเปล่ียนแปลงท่ีพงึประสงค์ 
 ของกำรพัฒนำพื้นทีบ่ริเวณศูนย์ฯ และเกษตรกร 
 รอบศูนย์ฯ

สภ�พเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณอ่�วคุ ้งกระเบน	 เป็น

ตวัอย่�งที่แสดงให้เหน็ถึงก�รเปล่ียนแปลงต่�ง	ๆ 	ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีบริเวณ

ช�ยฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี	 และส�ม�รถเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นถึง 

แนวโน้มก�รเปลีย่นแปลงของพืน้ทีช่�ยฝั่งทะเลในบรเิวณอืน่	 ๆ	 ตลอด

ช�ยฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีได้เป็นอย่�งดี

ประชำกรในพื้นที่โครงกำร

ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	ครอบคลุมอ�ณ�เขตบรเิวณตำ�บลคลองขุด	ตำ�บลสน�มไชย

และตำ�บลกระแจะ	รวม	๑๖	หมู่บ้�น	โดยจำ�นวนประช�กรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ได้เพิ่มขึ้นจ�ก	๕,๕๔๘	 

ในปี	๒๕๓๗	เป็น	๕,๗๓๗	ในปี	๒๕๓๙	โดยมีส�เหตุม�จ�กธรรมช�ติและก�รโยกย้�ย	

ดัชนีคุณภ�พชีวิตของคนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	จ�ก	๐.๖๕๗	ในปี	๒๕๓๕	เป็น	๐.๖๗๓	ในปี	

๒๕๓๗	และเป็น	๐.๗๐	ในปี	๒๕๓๙	ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภ�พชีวิตระดับกล�ง	ต�มแนวท�งของ	UNDP	

ที่กำ�หนดให้	HDI	=	๐.๕๐๐	–	๐.๗๙๙	=	ระดับกล�ง

กำรประกอบอำชีพ

ประช�กรหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	มีอ�ชีพหลัก	ดังนี้	ร้อยละ	๑๘.๕๖	

ทำ�ก�รประมงและเลีย้งสัตว์	 รองลงม�ร้อยละ	 ๑๓.๓๘	 รับจ้�งแรงง�น	

ร้อยละ	๙.๓๕	ทำ�สวน	ทำ�ไร่	ร้อยละ	๖.๑๙	มีอ�ชีพค้�ข�ย	และร้อยละ	

๔.๔๖	ทำ�น�	นอกจ�กนี้	ประช�กรเหล่�นี้ไม่ได้ประกอบอ�ชีพเพียงอ�ชีพ

เดียว	แต่มีอ�ชีพรองควบคู่ไปด้วย	โดยร้อยละ	๒๙.๕๐	มีอ�ชีพรองด้วย

ก�รทำ�สวน	ทำ�ไร่



กำรถือครองที่ดิน

เกษตรกรในพื้นที่ให้คว�มสำ�คัญและถือว่�กรรมสิทธิ์ในก�รถือครองที่ดินเป็นสิง่ที่มีคว�ม

จำ�เป็น	ร้อยละ	๗๙.๕๐	ของประช�กรในพื้นที่มีเอกส�รสิทธิ์ในครอบครอง	ในส่วนก�รถือครองที่ดินนั้น	 

ร้อยละ	 ๗๖.๗๑	 มีที่ดินเป็นของตนเอง	 ร้อยละ	 ๑๑.๘๐	 เป็นที่ดินของพ่อแม่	 แต่ละครอบครัวจะมทีีด่นิ 

เฉลี่ยประม�ณ	๙.๒๔	ไร่

กำรใช้ที่ดินท�ำกำรเกษตร

ลักษณะก�รใช้ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือน	 ร้อยละ	๒๒.๓๖	 เป็นที่อยู่อ�ศัย	 ร้อยละ	๔๕.๙๖	

เป็นที่ดินทำ�กิน	 ร้อยละ	 ๒๗.๖๔	 เป็นที่อยู่อ�ศัยและที่ทำ�กิน	 ร้อยละ	 ๑.๒๔	 เป็นที่ดินให้เช่�และ 

ร้อยละ	๒.๘๐	เป็นที่ทิ้งว่�งเปล่�

ในส่วนของก�รเปล่ียนแปลงและใช้ประโยชน์ที่ดินน้ัน	มีเพยีงร้อยละ	๓๒.๑๐	ทีม่กี�รเปลีย่นแปลง

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดยร้อยละ	๔๑.๑๐	ได้เปลี่ยนจ�กที่ดินว่�งเปล่�ม�ทำ�ก�รเกษตรผสมผส�น	ร้อยละ	

๓๒.๘๘	เปลี่ยนจ�กก�รทำ�น�	ทำ�ไร่	พืชสวน	ม�เป็นไม้ผล	และร้อยละ	๔.๑๑	เปลี่ยนจ�กก�รปลูกพืชไร่

และไม้ผลชนิดหนึ่งม�ปลูกพืชไร่ไม้ผลชนิดอื่นแทน

แหล่งน�้ำเพำะปลูกและอุปโภค-บริโภค

สภ�พนำ้�ดื่มนำ้�ใช้ของครัวเรือนในระยะ	๕	ปี	ร้อยละ	๗๔.๖๙	เห็นว่�นำ้�มีคว�มเพียงพอในเรื่อง

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พนำ้�ดื่มนำ้�ใช้	ร้อยละ	๕๘.๖๔	เห็นว่�เหมือนเดิม	ร้อยละ	๓๕.๑๙	เห็นว่�ดีขึ้น	มีเพียง

ร้อยละ	๖.๑๗	ที่เห็นว่�เลวลงกว่�เดิม

นำ้�เพื่อก�รเกษตร	ร้อยละ	๖๑.๑๑	เห็นว่�นำ้�เพียงพอ	ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พนำ้�เพื่อก�รเกษตร

ร้อยละ	๔๕.๖๘	เห็นว่�เหมือนเดิม	ร้อยละ	๒๖.๕๔	เห็นว่�เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

รำยได้และหนี้สิน

ที่ม�ของร�ยได้ต่อครัวเรือนม�จ�กก�รประมง	เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�	 เป็นเงิน	๕๙,๓๓๕.๕๗	บ�ท	 

รองลงม�คอืร�ยได้	จ�กก�รเพ�ะปลูก	เป็นเงิน	๑๗,๕๖๘.๙๑	บ�ท	จ�กก�รค้�ข�ย	๑๐,๑๖๓.๕๘	บ�ท	โดยมี 

ร�ยได้เฉล่ีย	๑๐๙,๓๙๗.๑๗	บ�ท	ต่อครัวเรือนต่อปี	ซ่ึงร้อยละ	๓๘.๘๙	มีคว�มเหน็ว่�	เป็นก�รเปล่ียนแปลง

ร�ยได้ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	๒๑.๖๐	มีร�ยได้เท่�เดิม	มีเพียงร้อยละ	๕.๕๖	ลงคว�มเห็นว่�ร�ยได้ตำ่�ลงม�ก

มีก�รกู้ยืมเงินร้อยละ	 ๕๘.๖๔	 ของประช�กรทั้งหมด	 เพื่อม�ลงทุนในก�รประกอบอ�ชีพ	 

โดยเฉลี่ยกู้เงินม�ครัวเรือนละ	๑๙,๔๓๖.๘๔	บ�ท

93

ศูนย์ศึกษาการพัฒ
นา

อ่าวคุ้งกระเบนฯ



94

• จำรึกประวัติศำสตร์กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎร เพื่อทรง 
 สดับตรับฟังทุกข์สุขของพสกนิกรในภำคอีสำน

หลังจ�กที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จขึน้เถลิงถวัลยร�ชสมบัติแล้ว	

ทรงมีพระร�ชประสงค์ที่จะเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมร�ษฎรในทุกภูมิภ�คทั่วประเทศ	เพื่อพระองค์ 

จะได้ทอดพระเนตรภูมิประเทศ	และเป็นก�รรู้ถึงทุกข์สุขของแผ่นดินว่�ผู้คนทั้งหล�ยมีคว�มเป็นอยู่เช่นไร

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นภูมิภ�คแรกที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนิน 

ไปทรงเยี่ยมร�ษฎร	ระหว่�งวันที่	๒	 -	๒๐	พฤศจิก�ยน	๒๔๙๘	ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พระมห�กษัตริย์ 

ไทยเสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมหัวเมืองอีส�นอย่�งทั่วถึง	จึงเป็นที่ปล�บปลื้มปีติของพสกนิกรทั้งหล�ยยิ่งนัก

วันที่	๒	พฤศจิก�ยน	๒๔๙๘	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรม

ร�ชินีน�ถ	 เสด็จโดยรถไฟพระที่นัง่	 จ�กสถ�นีรถไฟจิตรลด�	 ผ่�นจังหวัดอยุธย�	 สระบุรี	 นครร�ชสีม�	 

ซึ่งในแต่ละเมืองนั้น	ทรงแวะเยี่ยมร�ษฎรในทุกแห่งอย่�งทั่วถึง

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ต�ำบลนำนกเค้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร



หลังจ�กนัน้ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปถึงจังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดเลย	 และถึงจังหวัดอุดรธ�น	ี 

มุ่งหน้�ต่อไปยังจังหวัดหนองค�ย	 พร้อมกับเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปในพื้นที่ต่�ง	 ๆ	 ของจังหวัดสกลนคร	 

ซึ่งเป็นที่ประทับแรมของทั้งสองพระองค์ด้วย

ในก�รเสดจ็พระร�ชดำ�เนินครั้งนี้	 ทำ�ให้ทรงประสบปัญห�ทุกข์ย�กของประช�ชนภ�คอีส�นว่�	

แร้นแค้นยิ่งนัก	อีกทั้งก�รคมน�คมหล�ยแห่งทุรกันด�ร

• จำรกึประวัตศิำสตร์พระรำชด�ำรท่ีิเกดิข้ึน สืบเนื่องจำกกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ 
 เยี่ยมรำษฎรภำคอีสำนครั้งนี้

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 พระร�ชท�นสัมภ�ษณ์แก่ผู้บริห�ร

ระดับสูงของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพเิศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ(สำ�นักง�น	

กปร.)	 ประกอบด้วย	 น�ยสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 น�ยมนูญ	 มุกข์ประดิษฐ์	 และน�ยพิมลศักดิ	์ สุวรรณทัต		 

ถึงก�รเสด็จครัง้นัน้และทำ�ให้เกิดแรงดลพระร�ชหฤทัยที่จะทำ�โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริหล�ย

ประก�ร	ดังคว�มตอนหนึ่งว่�
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 “...ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ เพรำะว่ำไปภำคอีสำน ภำคอีสำนตอนนั้นหน้ำแล้ง เดือน  

 พฤศจกิำยนท่ีไป มเีมฆแล้วกอี็สำนแล้ง กเ็ลยม ี๒ อย่ำง เกดิควำมคดิเรือ่ง “เช็คแดม”  

 (Check Dam) เพรำะว่ำตอนนั้นเกดิควำมคดิจำกนครพนม ผ่ำนสกลนคร ข้ำมไปกำฬสินธ์ุ  

 ลงไปสหสัขันธ์ ท่ีเดี๋ยวนี้เป็นอ�ำเภอสมเดจ็ ไปจอดท่ีนั่น ข้ำงหนึ่งกุฉินำรำยณ์  อีกข้ำงหนึ่ง 

 สหัสขันธ์ ไปเยี่ยมรำษฎรมันแล้ง มีฝุ่น

	 ถามเขา  ปีนี้เป็นอย่ำงไร

	 เขาบอก  แย่

	 ถามเขา	  มันแล้ง หรือไม่มีฝน

	 เขาบอก  น�้ำท่วม กลับตรงกันข้ำม

 ตรงนั้นเรำจ�ำเอำไว้ น�้ำท่วมจำกตรงนั้นที่เป็นน�้ำพุงเดี๋ยวนี้ ลงมำก็มีป่ำ 

 มอีะไรทำงชนัควรจะท�ำเชค็แดม (Check Dam) แล้วกห็น้ำฝน พอน�ำ้ลงมำกเ็ชค็แดมตดั 

 เอำไว้ไม่ให้น�้ำท่วม หน้ำแล้งก็ปล่อยลงมำ...”

ในแต่ละจังหวัดที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินผ่�นไปและทรงเยีย่มร�ษฎรนัน้	 ล้วนแล้วแต่มีปัญห� 

แห้งแล้งทั้งสิ้น	อ�ทิ

เมื ่อวันอังคำรที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยีย่มร�ษฎรที ่

ศ�ล�กล�งจังหวัดมห�ส�รค�ม	หลวงอนุมัติร�ชกิจ	ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดมห�ส�รค�ม	กร�บบังคมทูลถว�ย

ร�ยง�นว่�	จังหวัดน้ีมีพื้นแผ่นดินแห้งแล้ง	ฝนไม่พอทำ�น�ม�	๓	ปีแล้ว	ร�ษฎรอัตคัดข�ดแคลน	แต่ปล�บปล้ืม

ปีติยินดีที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ถึง

เม่ือถึงจังหวัดร้อยเอด็ในวันเดียวกันน้ัน	ขุนอักษรส�รสิทธ	ิผูว่้�ร�ชก�รจังหวัดร้อยเอด็นำ�ร�ษฎร

เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทพร้อมกับกร�บบังคมทูลร�ยง�นคว�มเป็นอยู่ของร�ษฎรช�วร้อยเอ็ดว่�



 “...จังหวัดร้อยเอ็ดมี	๙	อ�าเภอ	มีจ�านวนพลเมือง	๕๔๐,๐๐๐	คน	พื้นภูมิประเทศ 

	 ตั้งอยู่บนที่ราบสูง	 ราษฎรประกอบอาชีพท�ามาหาเลีย้งชีพในการท�านา	 ท�าไร่	 และเลีย้ง 

	 สัตว์พาหนะกับปศุสัตว์เป็นส่วนตัว	 แต่การประกอบอาชีพของราษฎรดังกล่าวท�า 

	 แล้วไม่ใคร่จะประสบผลดีเสมอต้นเสมอปลาย	 ทั ้งนีเ้นือ่งจากการอัตคัดขาดแคลน 

	 น�้าใช้และน�า้บริโภคอยู่เป็นอาจิณ	 การท�าไร่นาก็ได้แต่อาศัยน�า้ฝนเป็นส่วนใหญ	่ 

	 ปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	 ราษฎรก็ต ้องประสบกับความอัตคัดขาดแคลน 

	 ข้าวบริโภคและน�้า	เป็นความเดือดร้อนเสมอมา...”

ในก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยีย่มร�ษฎรที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 เมื่อวันที ่ ๑๖ พฤศจิกำยน 

๒๔๙๘	 ขณะที่รถยนต์พระที่นัง่หยุดประทับหน้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอธวัชบุรี	 ซึ่งมีน�ยชัชว�ล	 สุวรรณพงษ์	 

น�ยอำ�เภอ	นำ�ร�ษฎรเข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท

โอก�สนี้	 ได้เสด็จฯ	 เยีย่มร�ษฎรและไต่ถ�มทุกข์สุขโดยทั่วกัน	 ได้ทรงหยุดรถยนต์พระที่นัง่ 

เป็นระยะ	 ๆ	 ถึงบ้�นหนึง่	 ห่�งจ�กอำ�เภอธวัชบุรี	 ประม�ณ	 ๓๐๐	 เส้น	 มีช�ยคนหนึง่นำ�ของม�ถว�ย	 

ทรงโปรดให้หยุดรถพระที่นั่งและทรงถ�มทุกข์สุข	รับสั่งถ�มถึงก�รทำ�อ�ชีพ	และทรงแนะนำ�ให้ทำ�สวนครัว	

เลี้ยงสัตว์ประกอบกับก�รทำ�น�ด้วย

หลังจ�กนัน้ได้เสด็จฯ	 ไปทรงเยีย่มร�ษฎร	 ณ	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	 สุรินทร์	 และศรีสะเกษ	 

ในวันที่	๑๙ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘	ซึ่งนับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้ทรงรับทร�บถึงคว�มแร้นแค้นทุกข์ย�กของ

ผู้คนถิ่นนี้	 โดยน�ยกิติ	 ธก�รี	 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดศรีสะเกษ	 กร�บบังคมทูลร�ยง�นว่�	 จังหวัดศรีสะเกษ	

ประสบคว�มทุกข์ย�กลำ�บ�กในก�รห�เลีย้งชีพ	 ซึง่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 มีพระร�ชดำ�รัสว่� 

ได้ทรงทร�บถงึคว�มทุกข์ย�กของร�ษฎรในจงัหวดัศรสีะเกษมอีปุสรรคน�น�ประก�รในก�รทำ�ม�ห�กิน	 

ทรงเป็นห่วงและทรงขอให้ทุกคนมีคว�มม�นะบ�กบัน่ในก�ร 

ห�เลีย้งชีพ	 และจะได้ขอให้รัฐบ�ลเพิ่มคว�มช่วยเหลอืแก่ร�ษฎร

ม�กขึ้น

ถงึวันที่ ๒๐ พฤศจกิำยน ๒๔๙๘	เสด็จพระร�ชดำ�เนิน

ไปทรงเยีย่มร�ษฎรที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งสุดท้�ย	 แล้วเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินกลับกรุงเทพมห�นคร	 เป็นอันสิน้สุดก�รเดินท�ง

ภ�คอีส�น	ซึ่งมีระยะท�งทั้งสิ้น	๒,๒๗๒	กิโลเมตร	

และถอืได้ว่�ก�รน้ีทำ�ให้ทรงได้รับข้อมลูพืน้ฐ�นเบื้องต้น

ที่สำ�คัญด้�นก�รพัฒน�	 และเป็นร�กฐ�นสู่ก�รพัฒน�ศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริในเวล�ต่อม�
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• พระต�ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ : เพื่อเสด็จพระรำชด�ำเนินใกล้ชิดประชำชน

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้สร้�งพระตำ�หนัก 

ภูพ�นร�ชนิเวศน์	เพื่อให้เป็นสถ�นที่ที่เชื่อมโยงพสกนกิรของพระองค์ได้มีโอก�สเข้�เฝ้�ทลูละอองธุลีพระบ�ท

อย่�งใกล้ชดิม�กย่ิงขึ้น	โดยเฉพ�ะก�รนี	้ทำ�ให้ทรงอุทิศพระวรก�ยและพระร�ชท�นเวล�ส่วนพระองค์ในก�ร

เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมร�ษฎรได้อย่�งเต็มที่	ทำ�ให้ทรงทร�บถึงปัญห�ทุกข์ย�กของผู้คนทั้งหล�ย	

อันเป็นที่ม�ของโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริน�นัปก�ร	เพื่อประโยชน์สุขของทวยร�ษฎรทั้งมวล

ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	ให้สำ�รวจพื้นที่ท�ง

ภ�คอีส�น	 เพื่อสร้�งพระตำ�หนักสำ�หรับแปรพระร�ชฐ�น	 เพื่อทรงเยี่ยมเยียนร�ษฎรในท้องถิ่นทุรกันด�ร	

เมือ่ทรงพิจ�รณ�ร�ยละเอยีดของเทือกเข�ภูพ�นจ�กแผนที่ท�งอ�ก�ศและจ�กข้อมลูของคณะผู้สำ�รวจฯ	

พื้นที่ใกล้เขตป่�สงวนนำ้�ตกต�ดโตน	 ซึง่มีสภ�พพื้นที่เป็นที่ร�บเชิงเข�	 มีธ�รนำ้�ไหลผ่�น	 เหม�ะที่จะสร้�ง

พระตำ�หนักและเป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�เพื่อฟื้นฟูสภ�พป่�ได้ในอน�คต

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	และสมเด็จพระเทพรัตน

ร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	เสด็จพระร�ชดำ�เนินแปรพระร�ชฐ�นม�ประทับแรม	ณ	พระตำ�หนักภูพ�น

ร�ชนิเวศน์	เป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๙	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๙

นับตั้งแต่นัน้เป็นต้นม�	 ได้ทรงเยีย่มเยียนร�ษฎรอย่�งใกล้ชิดทั่วถึงทุกพื้นที่ในภ�คอีส�น	 และ 

ทรงรับทร�บปัญห�ในพื้นที่ภูมิภ�คอย่�งละเอียดถีถ่้วนม�กขึน้เป็นลำ�ดับ	 และมีวิธีในก�รแก้ไขปัญห� 

โดยใช้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริเป็นแหล่งสรรพวิช�	 ทั้งก�รศึกษ�	 ค้นคว้� 

ทดลอง	และบริก�รประช�ชน	จึงบังเกิดขึ้นต�มม�

• จุดก�ำเนิดศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื ่องมำจำก 
 พระรำชด�ำริ

จ�รึกประวัติศ�สตร์เกีย่วกับต้นเหตุปัญห�ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

ภูพ�นอนัเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจ�กเอกส�รข้อมูลส่วนพระองค์	ที่ทรงพระกรุณ�

โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นแก่สำ�นักง�น	กปร.	มีคว�มตอนหนึ่งว่�

 “... ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำน อ�ำเภอเมอืง จงัหวัดสกลนคร 

เดิมเป็นป่ำโปร่ง คนไปตัดไม้ส�ำหรับเป็นฟืนและใช้พืน้ทีส่�ำหรับท�ำ 

 เกษตรกรรม ป่ำไม้ท่ีอยูเ่หนอืพื้นท่ีถกูท�ำลำยไปมำก จงึไม่มนี�้ำในหน้ำแล้ง น�้ำไหลแรง 

 ในหน้ำฝน ท�ำให้มีกำรชะล้ำง (Erosion) หน้ำดิน (Top Soil) บำงลง และเกลือที่อยู่ 

 ข้ำงใต้จะขึ้นเป็นหย่อม ๆ ...”



พร้อมกันน้ี	ได้พระร�ชท�นข้อมูลเก่ียวกับปัญห�ของดินบริเวณศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ภูพ�นฯ	ว่�

 “...เป็นดินทรำย เดินเค็ม ขำดน�้ำ....”

นอกจ�กนี้	สภ�พปัญห�ต่�ง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในภ�คอีส�นที่มีส�เหตุม�จ�ก	

ปัญหำเกี่ยวกับดิน	:	สภ�พภูมิศ�สตร์โดยทั่วไปข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กร	อันได้แก่	

ป่�ไม้	ดิน	นำ�้และแร่ธ�ตตุ่�ง	ๆ 	โดยเฉพ�ะดินท่ีมีคุณภ�พตำ�่	เป็นดินทร�ยอุ้มนำ�้ได้น้อยและมีคว�มเค็มของดิน

ปัญหำด้ำนแหล่งน�้ำป่ำไม้	 :	 แหล่งนำ้�ต�มธรรมช�ติมีไม่เพียงพอ	ทำ�ให้ผืนดินข�ดคว�มชุ่มชื้น	

ส่งผลให้ก�รเพ�ะปลูกพืชและก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมอืน่	 ๆ	 ได้ผลผลิตไม่ดีเท่�ที่ควร	 ประช�ชน

จึงประสบปัญห�ร�ยได้ตำ่�	ย�กไร้	และมีคุณภ�พชีวิตตำ่�	เป็นผลให้ประช�ชนเหล่�นี้	เริ่มบุกเบิกแผ้วถ�งป่�

เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ	 ผลกระทบที่ต�มม�ก็คือ	 วงจรของคว�มแห้งแล้ง	 อันสืบเนือ่งจ�กก�รข�ดแคลน

ทรัพย�กรธรรมช�ติและป่�ไม้	ซึ่งเป็นต้นกำ�เนิดของแหล่งนำ้�ลำ�ธ�ร	รวมทั้งระบบนิเวศวิทย�ที่หล�กหล�ย

และสัมพันธ์กันอย่�งเชื่อมโยง

ปัญหำด้ำนวิทยำกำร	 :	นอกจ�กปัญห�ปัจจัยก�รผลิตก�รเกษตรข้�งต้นที่ไม่พร้อมแล้ว	วงจร

ปัญห�ดังกล่�วเป็นผลม�จ�กก�รข�ดคว�มรู้พื้นฐ�นที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต	โดยเฉพ�ะเทคนิควิทย�ก�ร 
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เกษตรท่ีถูกต้อง	 ก�รปรับปรุงรักษ�คุณภ�พของปัจจัยก�รผลิตอย่�งมีหลักวิช�	 อ�ทิ	 เรือ่งป่�ไม้	 ก�รใช้

ประโยชน์จ�กท่ีดิน	ฯลฯ	ตลอดจนก�รข�ดคว�มรู้เร่ืองก�รตล�ด	กลไกร�ค�	อันมีผลต่อก�รผลิตและร�ยได้ 

ของเกษตรกร

ปัญห�ทั้งส�มประก�รท่ีกล่�วม�ข้�งต้นนัน้	 นับเป็นข้อมูลที่สำ�คัญในก�รพัฒน�พื้นที่ภ�คอีส�น	

โดยมีศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ภูพ�นอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิเป็นรูปแบบก�รพฒัน�แบบเบ็ดเสร็จ	สำ�หรับ

เป็นตัวอย่�งให้ร�ษฎรนำ�ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้

• พระรำชด�ำริก่อนจัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน  
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ นับแต่สร้ำงพระต�ำหนัก 
 ภูพำนรำชนิเวศน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมำ

วันอ�ทติย์ที่	๒๑	พฤศจิก�ยน	๒๕๑๙	เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงลำ�นำ�้อูน	

แล้วทรงพระร�ชดำ�เนินต�มคนัน�ไปทอดพระเนตรฝ�ยก้ันนำ�้	ซ่ึงร�ษฎรได้สร้�ง

ขึน้เพือ่กกัเก็บนำ้�สำ�หรบัใช้ในก�รเกษตรกรรมแต่ได้ถกูนำ้�ป่�พัดพังทล�ยไป 

ในโอก�สนีไ้ด้พระร�ชท�นกระแสพระร�ชดำ�รสัแก่	 น�ยสมพร	 กลิน่พงษ� 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสกลนคร	 น�ยพูน	 เจริญผล	 น�ยอำ�เภอกุดบ�ก	 และ 

น�ยรุ่งเรือง	 จุลช�ติ	 น�ยช่�งหัวหน้�โครงก�รเขือ่นนำ้�อูน	 เกีย่วกับก�ร 

ช่วยเหลือร�ษฎร	 โดยก�รสำ�รวจเขือ่นนำ้�อูนและห้วยอีด่อน	 เพื่อพิจ�รณ� 

คว�มเหม�ะสมของก�รสร้�งฝ�ยนำ้�ล้นในบริเวณที ่ซึ่งส�ม�รถจะกักนำ้� 

ได้เป็นจำ�นวนม�ก	เพื่อใช้ในก�รเกษตรกรรม

ต่อม�ในวนัที่	 ๒๓	 พฤศจกิ�ยน	 ๒๕๑๙	 ได้เสดจ็พระร�ชดำ�เนิน 

ไปทรงเย่ียมร�ษฎรที่เข่ือนนำ�้อูน	อำ�เภอพงัโคน	ก่อนทอดพระเนตรแผนที่ของ

ภูมิภ�คและเสด็จฯ	เข้�เรอืนรับรอง	ได้ทรงมพีระร�ชปฏิสันถ�รกับน�ยรุ่งเรือง	

จุลช�ติ	น�ยช่�งหัวหน้�โครงก�รเขื่อนนำ้�อูนและข้�ร�ชก�รส่วนต่�ง	ๆ	เกี่ยวกับโครงก�รชลประท�นต่�ง	ๆ	

ในจังหวัดสกลนคร	ซึ่งจะดำ�เนินก�รเป็นขั้นตอน	เพื่อคว�มเจริญของท้องถิ่น

สำ�หรับพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งศูนย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ภพู�นอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิก่อนที่

จะมีพระร�ชดำ�รัสให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษ�ฯ	นัน้	ได้เคยเสด็จพระร�ชดำ�เนนิทอดพระเนตรหล�ยคร้ัง	กล่�วคือ

วันท่ี ๘ พฤศจกิำยน ๒๕๒๐	เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้�งอ่�งเก็บนำ�้ห้วยต�ดไฮใหญ่ 

และอ่�งเก็บนำ�้ห้วยเดียก	พร้อมทั้งทรงเย่ียมร�ษฎรบริเวณบ้�นห้วยย�ง	ตำ�บลห้วยย�ง	อำ�เภอเมือง	จังหวัด

สกลนคร	 ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแก่อธิบดีกรมชลประท�น	 และพลเอก	 เปรม	 ติณสูล�นนท์	 ผู้ช่วย 

ผู้บัญช�ก�รทห�รบก	ว่�	



 “..ตำมท่ีกรมชลประทำนจะสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยตำดไฮใหญ่ท่ีพัก 482 UD 985900  

 แผนที่มำตรำส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวำง 5843 III นั้นเหมำะสมแล้ว แต่ให้พิจำรณำ 

 สร้ำงอ่ำงเกบ็น�้ำห้วยยำง (ภไูม้รวก) ขนำดสูง ประมำณ ๑๐ เมตร ท่ีพกิดั 48Q UD 979890  

 แผนที่มำตรำส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวำง 5843 III อีกแห่งหนึ่ง เก็บน�้ำได้ประมำณ  

 ๑ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซ่ึงจะเป็นอ่ำงเกบ็น�้ำแฝดกบัอ่ำงเกบ็น�้ำห้วยตำดไฮใหญ่ เพื่อส่งน�้ำ 

 ให้กับพื้นทีเ่พำะปลูกได้เพิ่มขึน้ ในกำรออกแบบอ่ำงทั้งสองให้พิจำรณำเก็บน�้ำเต็มที ่

 และให้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�ำ้ท้ังสองโดยด่วน โดยก่อสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยยำง 

 เป็นอันดับแรก และก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยตำดไฮใหญ่เป็นอันดับต่อไป...”

ในวันที ่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๒๓	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทอดพระเนตรโครงก�รอ่�ง 

เก็บนำ�้ห้วยเวียนไพร	ตำ�บลห้วยย�ง	อำ�เภอเมืองสกลนคร	ซ่ึงกรมชลประท�นดำ�เนินก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

ในก�รกำ�หนดแนวสำ�หรับสร้�งเข่ือนดินปิดก้ันห้วยเวียนไพร	ตลอดจนแนวว�งท่อส่งนำ�้จ�กอ่�งเก็บนำ�้ไปยัง 

คูส่งนำ้�ด�ดคอนกรีต	ซึ่งจะส่งนำ้�ต่อไปยังบ่อจ่�ยนำ้�ต�มจุดต่�งๆ	อีกทอดหนึ่ง	โครงก�รนี้จะส�ม�รถส่งนำ้�

เพื่อก�รเพ�ะปลูก	ก�รอุปโภคบริโภคได้	๑,๕๐๐	ไร่ตลอดทั้งปี

อีกครัง้หนึง่ในวันที ่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๒๔	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทอดพระเนตรบริเวณ

หัวง�นโครงก�รอ่�งเก็บนำ้�ห้วยเดียกต�มพระร�ชดำ�ริ	 ตำ�บลห้วยย�ง	 อำ�เภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่ง

กรมชลประท�นกำ�ลังดำ�เนินก�รสำ�รวจเพื่อเตรียมง�นก่อสร้�งเขื่อนปิดกัน้ลำ�ห้วยเดียก	 และจะส�ม�รถ 

ส่งนำ้�ให้กับพื้นที่เพ�ะปลูกของร�ษฎรในเขตอำ�เภอเมืองสกลนคร	 ได้เป็นเนือ้ที่ประม�ณ	 ๒,๕๐๐	 ไร	่ 

ตลอดจนมีนำ้�เพื่อก�รอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
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ต่อม�เมื่อวันที ่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๒๕	 พระร�ชท�นพระบรมร�ชวโรก�สให้หม่อมเจ้� 

จักรพันธ์เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์	องคมนตรี	และน�ยสุนทร	เรืองเล็ก	อธิบดีกรมชลประท�น	พร้อมด้วยน�ยเล็ก	 

จินด�สงวน	เข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท	ณ	กรมร�ชองครักษ์	สวนจิตรลด�	ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ

เก่ียวกับศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ภูพ�นฯ	เป็นครั้งแรก	โดยทรงให้พจิำรณำวำงโครงกำรจดัหำน�้ำสนับสนุน

โครงกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนตำมพระรำชด�ำร ิจงัหวัดสกลนคร โดยมวัีตถปุระสงค์เพื่อศกึษำ

ทดลองงำนพัฒนำแบบเบ็ดเสร็จ อันได้แก่ กำรพัฒนำป่ำไม้ กำรเกษตรต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

รวมทัง้กำรด�ำเนินงำนด้ำนเกษตรอุตสำหกรรม ส�ำหรับเป็นตัวอย่ำงให้รำษฎรน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่

ของตนเองได้ อันจะน�ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองได้ต่อไป และได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้

กรมชลประท�นพิจ�รณ�ว�งโครงก�รก่อสร้�งอ่�งเก็บนำ้�ห้วยต�ดไฮใหญ่	ที่พิกัด	48Q	UD	961909	แผนที่

ม�ตร�ส่วน	๑	:	๕๐,๐๐๐	ระว�ง	5843	III	เพื่อจัดห�นำ้�สนับสนุนศูนย์ฯ	พื้นที่โครงก�รประม�ณ	๑,๘๐๐	

ไร่	ให้ส�ม�รถส่งนำ้�ใช้ทำ�ก�รศึกษ�และทดลองได้ตลอดปี

หลังจ�กน้ันวันท่ี ๒๑ ธันวำคม ๒๕๒๕ น�ยสุเมธ	ตนัตเิวชกลุ	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเลข�นุก�ร	

กปร.	 พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ได้ประชุมและเข้�สำ�รวจพื้นที่ในเขตส่งนำ้�ของโครงก�รอ่�งเก็บนำ้�ห้วยเดียก	 

เพื่อศึกษ�ก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ร่วมกับคณะหน่วยง�นร�ชก�รต่�ง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 

น�ยเล็ก	 จินด�สงวน	 ผู้ช่วยอธิบดกีรมชลประท�น	 ผู้แทนกรมป่�ไม้	 ผู้แทนกรมพัฒน�ที่ดิน	 และผู้แทน 



กรมที่ดิน	ได้ร่วมกันจัดทำ�ร�ยง�นเบ้ืองต้นเก่ียวกับศูนย์ฯ	ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	โดยแบ่งพื้นท่ีดำ�เนินง�นโครงก�ร

ออกเป็น	๒	ส่วนคือ

ส่วนที่	๑	-	เนื้อที่ประม�ณ	๖๐๐	ไร่	จะได้รับนำ้�จ�กคลองส่งนำ้�ส�ยใหญ่ฝั่งขว�ของอ่�งเก็บนำ้�

ห้วยเดียก

ส่วนที่	๒	-	เน้ือที่ประม�ณ	๑,๒๐๐	ไร่	อยู่ในเขตพื้นที่โครงก�รอ่�งเก็บนำ้�ห้วยต�ดไฮใหญ่	สภ�พ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่�ไม้เบญจพรรณ	โดยมีพื้นที่ประม�ณ	๑๐๐	ไร่	อยู่ในเขตพื้นที่จัดสรรของกรมที่ดิน

และประม�ณ	๑,๑๐๐	ไร่	อยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติป่�ภูล้อมข้�วและป่�ภูเพ็ก

เมื่อนำ�ร�ยง�นเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงก�รจัดห�นำ้�สนับสนุนศูนย์ฯ	ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เมื่อวันที่	๒๕	

ธนัว�คม	๒๕๒๕	และได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�รัสว่�	ตรงต�มพระร�ชประสงค์แล้ว	โดยมลัีกษณะง�นดังน้ี	

พืน้ทีโ่ครงก�รส่วนที่	 ๑	 -	 เนือ้ที่ประม�ณ	 ๖๐๐	 ไร่	 อยู่ในเขตส่งนำ้�ของโครงก�รอ่�งเก็บนำ้� 

ห้วยเดียกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิสภ�พพื้นที่เป็นป่�ไม้เบญจพรรณและเป็นพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่จดัสรร

ของกรมที่ดินทั้งหมด	ปัจจุบันมีร�ษฎรบุกรุกเข้�ไปจับจองไว้บ�งส่วน

พื้นที่โครงก�รส่วนที่	 ๒	 -	 พื้นที่ประม�ณ	 ๑,๒๐๐	 ไร่	 จะพิจ�รณ�โครงก�รและก่อสร้�งอ่�ง 

เก็บนำ�้ห้วยต�ดไฮใหญ่พร้อมระบบส่งนำ�้	สภ�พพืน้ทีเ่ป็นป่�ไม้เบญจพรรณ	พืน้ทีส่่วนหน่ึงประม�ณ	๑๐๐	ไร่	

อยู่ในเขตพ้ืนที่จัดสรรของกรมที่ดิน	พื้นที่ส่วนที่เหลือประม�ณ	๑,๑๐๐	ไร่	อยู่ในเขตป่�สงวนของกรมป่�ไม้
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ดังนัน้ในเดือนพฤศจิก�ยน	 ๒๕๒๖	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ได้เสด็จฯ	 ทอดพระเนตร

ตรวจสภ�พพื้นที่บริเวณบ้�นน�นกเค้�และเสด็จพระร�ชดำ�เนินเข้�ไปถึงพื้นที่บริเวณที่จะสร้�งอ่�งเก็บนำ้� 

ต�ดไฮใหญ่	 ทรงเห็นว่�สภ�พพื้นที่ดินเป็นป่�โปร่ง	 ห�กแต่มีร�ษฎรเข้�ไปตัดไม้เพื่อใช้ทำ�ฟืนและอ�ศัย 

พื้นที่สำ�หรับทำ�เกษตรกรรม	 ตลอดจนป่�ไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำ�ล�ยไปม�ก	 จึงทำ�ให้ไม่มีนำ้�ในหน้�แล้ง 

อีกทั้งจะมีนำ�้ไหลแรงในหน้�ฝน	ทำ�ให้มีก�รชะล้�ง	(Erosion)	และดินผวิ	(Top	Soil)	บ�งลง	รวมทั้งช้ันเกลอื

ที่อยู่ข้�งใต้จะขึ้นเป็นหย่อม	 ๆ	 ประกอบกับทรงศึกษ�สภ�พพื้นที่และปัญห�ของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	

และทรงเห็นว่�ภ�คอีส�นเป็นภ�คที่มีสภ�พภูมิประเทศและทรัพย�กร	 ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่แตกต่�งไปจ�กภ�คอื่น	 จึงควรจะมีก�รศึกษ�ถึงปัญห�สภ�พท้องถิน่หรือวิถีชีวิตของร�ษฎร	 เพื่อจัดห� 

รูปแบบก�รพฒัน�ที่เหม�ะสมกับภ�คอีส�น	โดยคำ�นึงถึงคว�มผส�นสอดคล้องระหว่�งสภ�พท�งภูมิศ�สตร์	

อันได้แก่	ทรัพย�กรในท้องถิ่นและสภ�พภูมิสังคม	และประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	จึงพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ

 ให้พิจำรณำน�ำน�้ำจำกอ่ำงเกบ็น�้ำตำดไฮใหญ่มำสนบัสนนุพื้นท่ีกำรเกษตรบรเิวณ 

 บ้ำนนำนกเค้ำ และทรงคดัเลือกพื้นทีจั่ดตั้งศนูย์ฯ ณ บรเิวณบ้ำนนำนกเค้ำ ต�ำบลห้วยยำง  

 อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นพื้นทีต่ัวแทนของภูมิภำค 

 ทัง้หมด ด้วยพื้นทีน่ี ้มีลักษณะสภำพธรรมชำติแวดล้อมและวงจรทำงชีวภำพที่ 

 คล้ำยคลึงกับภูมิภำคโดยทั่วไปของภำคอีสำน

ดังนั้น	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 จึงถือกำ�เนิดขึน้เพื่อเป็นแบบ

จำ�ลองของภ�ค	 เป็นพื้นที่ส่วนย่อที่สอดคล้องกับก�รแก้ปัญห�	 และศึกษ�วิธีก�รพัฒน�ของภูมิภ�คนี ้

ได้อย่�งเหม�ะสม



• ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ลักษณะที่ตั้ง

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ตั้งอยู่เส้นรุ้ง	 (Latitude)	ที่	๑๗๐	๐๔	

ถึง	๑๗๐	๐๗	เหนือ	และเส้นแวง	(Longtitude)	ที่	๑๐๔๐	๐๐	ถึง	๑๐๔๐	๐๔	ตะวันออก

มีพื้นที่ทั้งหมด	๑๓,๓๐๐	ไร่	ในเขตป่�สงวนแห่งช�ตป่ิ�ภูล้อมข้�ว	 

ภูเพ็ก	และป่�โครงก�รไม้กระย�เลยนำ้�พุง	 (ลน.	๙)	ตอนที่	๑	 ในท้องที่

ตำ�บลห้วยย�ง	อำ�เภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

ลักษณะภูมิประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นเนินเข�เตี้ย	 ๆ	 มีคว�ม 

ล�ดชันประม�ณ	๑๐	 -	๔๕	 เปอร์เซ็นต์	 สูงจ�กระดับนำ้�ทะเลป�นกล�ง	

๑๘๐	-	๔๒๐	เมตร	มีจุดสูงสุดจ�กระดับนำ้�ทะเลประม�ณ	๔๒๐	เมตร	

รองลงม�	คือ	บริเวณตอนกล�งของพื้นที่	(ท�งเหนือของภูไม้รวก)	สูงกว่�

ระดับนำ�้ทะเลประม�ณ	๓๙๗	เมตร	และบริเวณภูโป่งแดง	สูงจ�กระดับนำ�้

ทะเลประม�ณ	๓๕๙	เมตร	ต�มลำ�ดับ	และจุดตำ�่สุดอยู่บริเวณห้วยต�ดไฮ

ใหญ่ตอนล่�ง	สูงจ�กระดับนำ�้ทะเลป�นกล�งประม�ณ	๑๘๐	เมตร	มีลำ�ธ�ร

ส�ยหลัก	คือ	ห้วยต�ดไฮใหญ่	ห้วยย�ง	ห้วยเดียก	และห้วยต�ดไฮน้อย

ลักษณะภูมิอำกำศ

ลักษณะอ�ก�ศบริเวณศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ส�ม�รถแบ่งลักษณะภูมิอ�ก�ศได้ดังนี้

ฤดูฝน		 :	 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภ�คมถึงตุล�คม

ฤดูหน�ว	 :	 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยนถึงกุมภ�พันธ์	มีอ�ก�ศหน�วจัด

ฤดูร้อน		 :	 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ถึงเมษ�ยน	มีอ�ก�ศร้อนจัด

ทั้งนี้	อุณหภูมิเฉลี่ยประม�ณ	๒๖.๔	องศ�เซลเซียส	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประม�ณ	๓๗.๙	องศ�

เซลเซียส	อุณหภูมิตำ่�สุดเฉลี่ยประม�ณ	๑๒.๑	องศ�เซลเซียส

ปริม�ณนำ�้ฝนเฉล่ีย	๓๖๒.๑	มิลลิเมตร	โดยมีปริม�ณนำ�้ฝนเฉล่ียตำ�่สุดประม�ณ	๐.๗	มิลลิเมตร	

จำ�นวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย	๑๓๖.๘	วัน/ปี

มีคว�มชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตำ่�สุดคิดเป็นร้อยละ	 ๖๒.๖	 ในเดือนมีน�คม	 และสูงสุดคิดเป็นร้อยละ	

๘๑.๒	ในเดือนสิงห�คม	โดยมีปริม�ณคว�มชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีคิดเป็นร้อยละ	๗๒.๙
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นอกจ�กนี้	 ในฤดูหน�วถึงฤดูร้อนจะมีหมอกหน�ในตอนเช้�	 ระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยนถึงเดือน

เมษ�ยน		ซ่ึงจะทำ�ให้เหน็ได้ไกลไม่เกิน	๑	กิโลเมตร	ส่วนในตอนกล�งวันจะมีฟ้�สลัวปกคลมุท่ัวไป	ทศันวิสัย

จะเห็นไกลประม�ณ	๖	-	๗	กิโลเมตร

ลักษณะดินและหิน

ลักษณะท�งธรณีวิทย�	โดยทั่วไปเป็นหินทร�ย		ชนิดหินกรวดมนและหินดินด�น		ส่วนชั้นลึก 

ลงไปเป็นหินดินด�น	หินทร�ย	และหินปูน	ซึ่งแบ่งลักษณะดิน	ได้ดังนี้

ทรัพยำกรดิน ดินบน ดินล่ำง
สภำพพื้นที่ 

และกำรใช้ประโยชน์

ดินชุดร้อยเอ็ด -	 เป็นดินร่วนปนทร�ย 

	 หรือทร�ยปนดินร่วน	 

	 ม ีส ีเ ท �อ ่ อน 	 หร ือ 

	 นำ้�ต�ลปนเท�	 มีจุด 

	 ประเป็นสเีหลืองปนแดง 

	 สีนำ้�ต�ลแก่	

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดแก่ถึงกรดจัด

-	 เป็นดินร่วนปนทร�ย 

	 หร ือร ่วนเหน ียวปน 

	 ทร�ย	 บ�งแห่งเป ็น 

	 ดินเหนียว	 มีสีเท�ปน 

	 ชมพ	ูมีจุดประสีนำ�้ต�ล 

	 แก่	แดงปนเหลือง

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดเลก็น้อยถึงกรดแก่

-	 สภ�พพื ้นที ่ค ่ อนข ้ � ง 

	 ร�บเรียบ	ดินลกึ	ระบ�ยนำ�้ 

	 ได้ไม่ดี

-	 ส่วนใหญ่ใช้ทำ�น�

ดินชุดโคร�ช -	 เป็นดินร่วนปนทร�ย 

	 หรือทร�ยปนดินร่วน 

	 มีสีนำ้�ต�ลปนเท�เข้ม 

	 จนถึงสนีำ�้ต�ลเข้ม

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดป�นกล�งถึงกรดแก่

-	 เป็นดินร่วนปนทร�ย 

	 ถึงร่วนเหนยีวปนทร�ย

	 มีสีนำ�้ต�ลถึงนำ�้ต�ลเข้ม

-	 ปฏิกิริย�เป็นกรดแก่ถึง 

	 กรดจดั	

-	 สภ�พพื ้นที ่ค ่ อนข ้ � ง 

	 ร�บเรียบ	ดินลกึ	ระบ�ยนำ�้ 

	 ได้ดี

-	 ส่วนใหญ่ใช้ทำ�ไร่มัน

 สำ�ปะหลงั	ฝ้�ย	และป่�เตง็รัง

ดินชุดสันป่�ตอง -	 เป็นดินร่วนปนทร�ย 

	 ถงึดนิทร�ยมีสีนำ้�ต�ล 

	 ปนเท�ถึงนำ้�ต�ลเข้ม

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดเล็กน้อยถึงกรด 

	 ป�นกล�ง

-	 เป ็นดนิทร�ยปนดิน 

	 ร่วน	มสีีเท�ปนสชีมพู

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดแก่

-	 สภ�พพื้นที ่เป็นลูกคลืน่ 

	 ลอนล�ด	ดินลกึ	อุ้มนำ�้ได้ 

	 ไม่ดี	

-	 ส่วนใหญ่ใช้ปลูก

	 มันสำ�ปะหลัง	ฝ้�ย	และ

	 ป่�เต็งรัง



• พระรำชด�ำริเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน 
 ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน  
 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

เม่ือศนูย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ภูพ�นฯ	ได้ก่อเกิด 

ขึน้เป็นสถ�นศึกษ�ทดลองง�นพัฒน�แบบเบ็ดเสร็จ	

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงสนพระร�ชหฤทัย

และเสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรในพื ้นที ่

บริเวณโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	อย่�ง

ต่อเนื่อง	 มีพระร�ชประสงค์ให้ก�รดำ�เนินง�นของ

ศูนย์ฯ	 สัมฤทธิผลและได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ

เกี่ยวกับง�นศึกษ�และพัฒน�อย่�งสมำ่�เสมอ

คร้ังหน่ึง	เม่ือเดือนพฤศจิก�ยน	๒๕๒๗	มี

พระร�ชประสงค์ให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ภูพ�นฯ	ดำ�เนินง�นในลักษณะย่อส่วนภูมิประเทศ	เป็นพพิธิภัณฑ์

วิทย�ศ�สตร์ที่มีชีวิต	 ที่มีก�รศึกษ�ตั้งแต่เริม่ใช้ที่ดินปลูกพืชเก็บผลผลิตม�แปรสภ�พเป็นสินค้�เกษตร

อุตส�หกรรม	เช่น	วุ้นเส้น	เป็นต้น	ก�รพัฒน�ก�รประมงให้เหม�ะสมกับลักษณะภูมิประเทศ	ก�รพัฒน�

หมู่บ้�นด้วยระบบสหกรณ์	 ก�รพัฒน�ป่�ไม้เพื่อป้องกันก�รบุกรุกและก�รพังทล�ยของดิน	 ก�รปลูกป่�	

๓	 อย่�ง	 และก�รส่งเสริมก�รเกษตรโดยให้ทดลองก�รปลูกย�งพ�ร�	 ไม้ผลพันธุ์ดีที่เหม�ะสมกับท้องถิ่น	 

ตลอดจนก�รพัฒน�ป่�ไม้ด้วยนำ้�ชลประท�นแบบง่�ย	ๆ	เช่น	ก�รต่อท่อนำ้�ด้วยไม้ไผ่	ฯลฯ

ทรัพยำกรดิน ดินบน ดินล่ำง
สภำพพื้นที่ 

และกำรใช้ประโยชน์

ดินชุดบรบือ -	 เป็นดินร่วนปนทร�ย 

	 หรือทร�ยปนดินร่วน	 

	 มีสีนำ�้ต�ลปนเท�เข้ม

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดป�นกล�งถึงกรดแก่

-	 เป็นดินร่วนปนเหนียว 

	 ปนกรวด	มีสีนำ�้ต�ลแก่	 

	 ลึกลงไปเป็นลูกรัง

-	 ปฏิกิริย�ของดินเป็น 

	 กรดแก่

-	 ส ภ � พ พื้ น ที่ ล � ด ชั น 

	 เชิงซ ้อน	 เป ็นล ูกคลืน่ 

	 ล อนล � ดถ ึง ล ูก ค ล ืน่ 

	 ลอนชนั	ดินตื้นมีหนิทั่วไป	 

	 ระบ�ยนำ�้ดี
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ในปีต่อม�	 เมื่อวันที่	๑๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๘	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ได้เสด็จฯ	ทอด

พระเนตรก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ	 และพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเกีย่วกับระบบก�รจัดก�รของศูนย์ฯ	

โดยให้ร�ษฎรเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น	 และเมือ่ได้ผลผลิตให้นำ�ส่วนหนึง่ไว้เป็นส่วนกล�ง	 เพื่อสนับสนุน 

แก่เกษตรกรใกล้เคียงต่อไป	 และให้พ�ณิชย์จังหวัดเข้�ม�ช่วยเหลือเรื่องตล�ด	 ทั้งนี้	 ให้ศูนย์ฯ	 จัดก�ร 

ด้�นก�รผลิต	ก�รซ้ือ	และจำ�หน่�ยให้มรีะบบหมนุเวียนม�กข้ึน	เพือ่เป็นก�รส�ธติบริห�รก�รเงิน	เป็นตวัอย่�ง 

ให้ร�ษฎรด้วย	และวันที่	๓๐	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๘	ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้ส่งเสริมก�รปลูกหม่อน

เลีย้งไหม	 โดยให้มีโรงเรือนเลี้ยงไหมขน�ดเล็กที่ร�ค�ไม่แพง	 ให้ร�ษฎรนำ�ไปปฏิบัติในครัวเรือนได้	 และ 

ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริด้�นก�รพัฒน�ปศุสัตว์	 โดยให้ร�ษฎรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	 และเมื่อ 

ได้ผลดีก็ขย�ยเป็นสหกรณ์ต่อไป

อีกคร้ังหน่ึงที่ทำ�ให้ผนืดินที่แห้งแล้งได้ชุม่ชื่น	เมื่อ

วนัที	่๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๓๒	ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ

ให้ทำ�ระบบก�รทำ�ฟ�ร์มแบบไร่น�สวนผสม	 นอกพื้นที่เขต

ชลประท�น	 คือในพื้นที่ไม่มีชลประท�นหรือเกษตรนำ้�ฝน	

โดยขุดลอกปรับปรุงหนองบึงต�มธรรมช�ต	ิให้ส�ม�รถเก็บ

นำ้�ได้ม�กขึ้น	เพื่อบรรเท�ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�	

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้�งและลึก	 ทรงให้ศึกษ�

ห�ต้นไม้ที่ส�ม�รถปลูกบนล�นหินต�มรอยแตกของหิน	

เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุแก่พื้นที่บริเวณนั้น	มิเพียงแค่นั้น	ทรง

ห่วงใยปัญห�สิ่งแวดล้อม	 ก�รแก้ไขปัญห�มลภ�วะ	 โดย

วิธีธรรมช�ติแก้ไขธรรมช�ติ	 โดยให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ภูพ�นฯ	 ศึกษ�ปริม�ณออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิตออกม�	 เพื่อห�ท�งลดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และบรรเท�

ปัญห�เรือนกระจก	(Greenhouse	Effect)

นำ้�พระร�ชหฤทัยที่เห็นทุกข์ของร�ษฎรเป็นทุกข์ของพระองค์	 ทุกครัง้ที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินไป

เยีย่มเยียนร�ษฎร	 ทรงสอบถ�มถึงปัญห�คว�มเดือดร้อนทุกข์ย�กของร�ษฎรเสมอ	 และทรงศึกษ�ห�

แนวท�งช่วยเหลือเสมอม�

ในโอก�สทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยู่หัว	 สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 พร้อมด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 เสด็จฯ	 แปรพระร�ชฐ�นไปประทับ	 ณ	 พระตำ�หนัก 

ภูพ�นร�ชนิเวศน์	เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิก�ยน	๒๕๓๓	ทรงทอดพระเนตรสภ�พดินลูกรังที่มีอยู่จำ�นวนม�ก

ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 จึงพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้พิจ�รณ�แก้ไขปัญห�ดินลูกรังโดยเร็ว	 โดยให้

กระทุ้งชั้นดินลูกรังและนำ�ดินชั้นล่�งขึ้นม�ผสมกับดินลูกรังข้�งบนแล้วไถกลบ	เชื่อว่�ภ�ยใน	๒	ปี	ส�ม�รถ



ปลูกพืชได้	และพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้พิจ�รณ�ห�สัตว์ที่มีคว�มแข็งแรงและอดทน	ซึ่งควรจะเป็นเป็ด	

ถ้�เป็นโค	 ควรเป็นพันธุ์ลูกผสม	 และควรขย�ยพันธุ์แท้สุกรเหมยซ�นให้ม�กขึ้น	 ทรงเน้นก�รใช้วิธีที่ง่�ย 

ไม่ต้องลงทุนสูง	เพื่อให้เกษตรกรส�ม�รถดูแลและทำ�เองได้	เพร�ะ

 “...ถ้ำมีอะไรผิดปกติไปหน่อย จะล่มจนเป็นหนี้ เป็นหนี้แล้วเสร็จเลย ปีหนึ่ง 

 ก็ปลดหนี้เขำไม่ได้ แต่ถ้ำแจกชำวบ้ำนที่พื้น ๆ ต้องให้อะไรง่ำยที่สุด เพรำะอันตรำย 

 เรื่องเศรษฐกิจ...”

• กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื ่อง 
 มำจำกพระรำชด�ำริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ครอบคลุมพื้นที่

ทั้งหมดประม�ณ	๑๓,๓๐๐	ไร่	แบ่งเป็นพื้นที่พัฒน�เกษตรกรรมประม�ณ	๒,๓๐๐	

ไร่	และพื้นที่เขตปริมณฑลเพื่อก�รพัฒน�ป่�ไม้ประม�ณ	๑๑,๐๐๐	ไร่	ซึ่งอยู่ในเขต

ป่�สงวนแห่งช�ติมีชื่อว่�	ป่�ภูล้อมข้�วและป่�ภูเพ็ก

พื้นที่ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ตอนบน	 ส�ม�รถรับนำ้�จ�ก 

อ่�งเก็บนำ้�ต�ดไฮใหญ่	และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งได้รับนำ้�จ�กอ่�งเก็บนำ้�ห้วยเดียก

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 เริม่ดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 ซึ่ง

มีอนุกรรมก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ทำ�ง�นร่วมกัน	 โดยมีกรมชลประท�นเป็นหน่วยง�นหลัก	 

ร่วมกับกรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เพื่อก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ	เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	สอดคล้อง

และเหม�ะสมกับสภ�พข้อเท็จจริงของท้องถิน่	 และส�ม�รถนำ�ผลก�รศึกษ�และทดลองต่�ง	 ๆ	 ไปใช้ 

ปฏิบัติในพื้นที่ของร�ษฎรได้อย่�งทั่วถึง	จึงได้กำ�หนดกิจกรรมก�รพัฒน�ไว้	ดังนี้	

๑. งำนชลประทำน

	 สร้�งแหล่งเก็บกักนำ้�และระบบส่งนำ้�	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ดำ�เนินก�รศึกษ�	 ทดลอง

ง�น	พัฒน�เกษตรต่�ง	ๆ	ตลอดจนส่งเสริม	แนะนำ�เกษตรกรให้รู้วิธีก�รใช้ประโยชน์จ�กนำ้�ในท�งเกษตร 

ม�กยิ่งขึ้น	ได้แก่

	 -	 อ่�งเก็บนำ�้ต�ดไฮใหญ่	พร้อมระบบส่งนำ�้	ขน�ดคว�มจุ	๙๐๐,๐๐๐	ลูกบ�ศก์เมตร	ส�ม�รถ

ส่งนำ้�สนับสนุนพื้นที่กิจกรรมต่�ง	ๆ	ภ�ยในศูนย์ฯ	รวมทั้งพื้นที่ก�รเกษตรของร�ษฎรบ้�นน�นกเค้�	รวม

เป็นพื้นที่	๑,๖๐๐	ไร่	รวมทั้งเสริมให้กับพื้นที่พัฒน�ป่�ไม้ประม�ณ	๑,๐๐๐ไร่

	 -	 อ่�งเก็บนำ�้ภูไม้รวก	พร้อมระบบส่งนำ�้	ขน�ดคว�มจุ	๗๒๐,๐๐๐	ลูกบ�ศก์เมตร	ส�ม�รถ

ส่งนำ้�สนับสนุนพื้นที่เกษตรของร�ษฎรครอบคลุมพื้นที่	๗๐๐	ไร่
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	 -	 อ่�งเก็บนำ้�ห้วยเวียนไพร	พร้อมระบบท่อส่งนำ้�ขน�ดคว�มจุ	๓๓๓,๐๐๐	ลูกบ�ศก์เมตร	

ส�ม�รถส่งนำ้�ให้กับพื้นที่จัดสรรของสม�ชิกหมู่บ้�นป่�ไม้ประม�ณ	๑๑๐	ไร่

	 -	 ก่อสร้�งฝ�ยต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	จำ�นวน	๖๕	แห่ง	เพื่อเพิ่มคว�มชุ่มชื้นให้กับพื้นที่พัฒน�ป่�ไม้

ด้วยนำ้�ชลประท�นอีกประม�ณ	๑,๐๐๐	ไร่

 ทัง้นี	้เพื่อบำ�รงุรกัษ�ฝ�ยต้นนำ�้ลำ�ธ�ร	ตลอดจนสนบัสนนุระบบส�ธ�รณปูโภค	ไฟฟ้�	และประป�

๒. งำนศึกษำและพัฒนำหมู่บ้ำนตัวอย่ำง

	 จัดต้ังและพัฒน�องค์กรประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	เพื่อพฒัน�สตรี	เย�วชน	เพื่อจัดระเบียบ

ชุมชนและพัฒน�คุณภ�พชีวติของประช�ชนต�มเกณฑ์คว�มจำ�เป็นพืน้ฐ�น	 อ�ทิ	 ก�รจดัตัง้ธน�ค�รข้�ว	 

ศูนย์ส�ธิตก�รตล�ด	และสนับสนุนกลุ่มอ�ชีพต่�ง	ๆ	ได้แก่	ด้�นก�รเกษตร	หัตถกรรม	และอุตส�หกรรม

๓. งำนศึกษำและพัฒนำเกษตรกรรม

	 ศึกษ�	 ค้นคว้�	 ทดลอง	 รูปแบบต่�งๆ	 ท�งด้�นก�รเกษตร

และเทคโนโลยแีบบใหม่ต�มคว�มเหม�ะสม	 เพือ่เพิ่มผลผลติและร�ยได้แก่

เกษตรกร	โดยทำ�ก�รศึกษ�ในด้�นต่�ง	ๆ	ดังนี้

 -  กจิกรรมข้าว ศึกษ�และทดสอบได้ข้�วพนัธุดี์ทีเ่หม�ะสมกับ

สภ�พท้องถ่ิน	และเป็นที่นิยมของเกษตรกร	โดยทั่วไปข้�วพนัธุเ์หม�ะสมคือ	

กข	๖	และข้�วดอกมะลิ	๑๐๕	สำ�หรับข้�วไร่	ได้แก่	ซิว	แม่จัน	และสกลนคร	๖๙

 - กิจกรรมพืชไร่	 ศึกษ�ห�พันธุ์ดี	 ก�รกำ�จัดวัชพืช	 วิธีก�ร

ปลูก	 และก�รใช้ปุ๋ยเพื่อเพิม่ผลผลติ	 โดยส�ม�รถปลกูถัว่เหลอืง	 ถัว่เขียว

และข้�วโพดฝักสด	ด้วยก�รลดก�รใช้ส�รเคมีจนได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

 - กิจกรรมพืชสวน ศึกษ�และทดสอบพันธุ์ไม้ผลที่เหม�ะสมกับภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือ	ได้พันธุ์พืชสวนที่เหม�ะสมหล�ยชนิด	เช่น	มะม่วงแก้ว	น้อยหน่�	ลิ้นจี่พันธุ์	นพ.	๑	และพันธุ์ฮงฮวย	 

เง�ะโรงเรียน	 ลำ�ไยพันธุ์อีดอและพันธุ์สีชมพู	 นอกจ�กนี้	 ยังส�ม�รถผลิตพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดีแจกจ่�ยแก่

ร�ษฎรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	เป็นจำ�นวนกว่�	๒๐,๐๐๐	ต้นต่อปี

 - กจิกรรมหม่อนไหม	ส่งเสริมก�รปลูกหม่อนเล้ียงไหมพนัธุ	์และจัดสร้�งโรงเล้ียงไหมแบบ

ประหยัดข้ึน	เพือ่เป็นตวัอย่�งให้ร�ษฎรนำ�ไปจัดสร้�งเองได้	โดยส�ม�รถขย�ยพนัธุป์ลูกสร้�งสวนหม่อนของ

เกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	จำ�นวน	๑๖	ไร่	และนอกหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	อีก	๕ไร่



 - กจิกรรมเพาะเหด็	ศึกษ�และทดสอบห�วัสดุที่เหม�ะสมในท้องถ่ินม�ทำ�ก�รเพ�ะเหด็และ

ฝึกอบรมส�ธติก�รทำ�เชื้อเพ�ะเหด็แก่ผูท้ี่สนใจ	จนกระทั่งปัจจุบันส�ม�รถปรับปรุงวิธกี�รเพ�ะเหด็เศรษฐกิจ	

ได้แก่	เห็ดน�งรม	น�งนวล	น�งฟ้�	เห็ดหอม	เห็ดฟ�ง	รวมทั้งเห็ดสมุนไพร	ได้แก่	เห็ดหลินจือและหัวลิง

- กิจกรรมยางพารา	 ศึกษ�และทดสอบห�ย�งพันธุ์ดีที่เหม�ะสมกับสภ�พดินและลักษณะ 

ภูมิอ�ก�ศของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้ย�งพันธุ์ดี	๓	พันธุ์	คือ	PR	225	RRIM	600	และ	GT1	ซึ่งให้

ผลผลิตนำ�้ย�งเทยีบเท่�ผลผลิตนำ�้ย�งของภ�คใต้คือ	๒๒๘,	๑๘๙	และ	๓๑๒	กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี	ต�มลำ�ดับ

- กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 แนะนำ�เกษตรกรในก�รแปรรูปถัว่เขียวเป็น

ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น	และนำ้�ซีอิ๊ว	เพื่อก�รบริโภคและจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้เสริม	

- กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน	จัดสร้�งรูปแบบวิธีก�รจัดระบบเกษตร

แบบผสมผส�นในสภ�พพื้นที่เกษตรอ�ศัยนำ้�ฝน	และพื้นที่ในเขตชลประท�น	อันได้แก่	ระบบก�รปลูกข้�ว	

พืชไร่	ก�รเลี้ยงสัตว์	และก�รเลี้ยงปล�

๔. งำนสำธิตส่งเสริมและพัฒนำแหล่งน�้ำเพื่อประมง

	 ศกึษ�และพฒัน�ประมงนำ�้จืดให้เหม�ะสมกับพื้นที่ภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 เผยแพร่ให้คว�มรู้ในก�รเลีย้งสัตว์นำ้�และก�รจับสัตว์นำ้�

ให้ถูกวิธี	 และส่งเสริมก�รเลีย้งปล�ในบ่อเพื่อช่วยให้ร�ษฎรมีร�ยได้เพิ่ม

ขึ้น	 ตลอดจนจัดทำ�รูปแบบก�รเลีย้งปล�แบบผสมผส�นร่วมกับสุกรและ

ก�รเลี้ยงปล�ดุกเทศร่วมกับไก่ไข่ในบ่อครัวเรือน	 นอกจ�กนี้	 ยังผลิตพันธุ ์

สัตว์นำ้�และฝึกอบรมเกษตรกรให้ม ีคว�มรู้ เร ือ่งก�รเพ�ะพันธุ ์ปล� 

และก�รเล้ียงปล�	ท้ังยังแจกจ่�ยพนัธุป์ล�ได้จำ�นวนปีละกว่�	๔๐๐,๐๐๐	ตวั

๕. งำนส่งเสริมอำชีพอุตสำหกรรมในครัวเรือน

	 ให้บริก�รจัดฝึกอบรมอ�ชพีอุตส�หกรรมในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือร�ษฎรให้ใช้เวล�ว่�งให้

เป็นประโยชน์	โดยนำ�คว�มรู้ด้�นอ�ชพีอุตส�หกรรมไปผลิตผลิตภณัฑ์ไว้ใช้ภ�ยในครอบครัว	หรือจำ�หน่�ย

เป็นร�ยได้เสริม

	 โดยดำ�เนินก�รฝึกอบรมอ�ชีพอุตส�หกรรมในครัวเรือนให้กับร�ษฎรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ

ได้แก่	 ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์กระด�ษอัด	 ก�รตัดเย็บเสื้อผ้�ขั้นต้นและขั้นกล�ง	 ก�รย้อมสีเคมี	 ก�รทอผ้�ด้วย 

ก่ีกระตกุ	ก�รบัดกรีโลหะแผ่น	ก�รทำ�ผ้�มัดย้อม	ก�รทำ�ผ้�บ�ตกิ	ก�รทำ�เคร่ืองเรือนไม้ไผ่	ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์

จ�กเส้นใยพืช	 ก�รตีเหล็ก	 ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์	 ก�รเชื่อมโลหะ	 และก�รเชื่อมเครือ่งยนต์ขน�ดเล็ก	

เป็นต้น	โดยมีร�ษฎรสนใจเข้�รับก�รฝึกอบรมในหลักสูตรต่�ง	ๆ	ประม�ณปีละ	๑๒๐	คน
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๖. งำนศึกษำและพัฒนำด้ำนปศุสัตว์

	 ศึกษ�ห�พันธุ์ดีในก�รเลี้ยงสัตว์	อ�ห�รสัตว์	และก�รจัดก�รด้�นก�รเลี้ยงสัตว์แก่ร�ษฎรใน

หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	เพ่ือเป็นร�ยได้เสริมแก่ร�ษฎรและพร้อมที่จะขย�ยผลคว�มสำ�เร็จของก�รศึกษ�สู่ร�ษฎร

ทั่วไป	โดยส่งเสริมก�รเลี้ยงเป็ดเทศ	ไก่พันธุ์พื้นเมือง	โดยเฉพ�ะก�รเลี้ยงสุกรเหมยซ�นให้แก่หมู่บ้�นรอบ

ศูนย์ฯ	จำ�นวน	๕	หมู่บ้�น	ทั้งยังส่งเสริมส�ธิตก�รเลี้ยงสัตว์ได้ประม�ณปีละกว่�	๘๐๐	ตัว

๗. งำนศึกษำและพัฒนำปรับปรุงบ�ำรุงดิน

	 ศกึษ�และพัฒน�แนวท�งก�รปรับปรุงบำ�รุงดนิ	 เพื่อเพิม่ผลผลติก�รปลกูพืชด้วยอ�ศัย

เทคนิควิธีง่�ย	ๆ	ที่เกษตรกรส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้ในไร่น�	 โดยดำ�เนินก�รศึกษ�	ทดสอบก�รปรับปรุง

บำ�รุงดินโดยใช้ระบบปลูกพืชตระกูลถัว่	 และก�รส่งเสริมก�รใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด	 ตลอดจนดำ�เนิน 

ก�รปลูกแฝกต�มร่องหิน	เพื่อป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน	และเพิ่มหน้�ดิน	รวมทั้งก�รพัฒน�ปลูก

พืชในดินลูกรังในระบบไร่น�สวนผสม	 ทั้งนี้	 ดำ�เนินก�รส่งเสริมในพื้นที่หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 และส่งเสริม 

ก�รทำ�ปุ๋ยหมักได้ปีละกว่�	๑,๐๐๐	ตัน

๘. งำนศึกษำและพัฒนำป่ำไม้

	 อนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้	 อนุรักษ์พื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	 ปลูกและบำ�รุงรักษ�ป่�ธรรมช�ติ	 ส่ง

เสริมก�รปลูกป่�ทดแทน	 รวมทั้งควบคุมและป้องกันไฟป่�	 โดยดำ�เนินก�รดูแลป้องกันรักษ�ป่�บนพื้นที	่

๑๑,๐๐๐ไร่	 บำ�รุงรักษ�ป่�ธรรมช�ติ	 และป่�ต้นนำ้�ลำ�ธ�รเนื้อที่	 ๒,๐๐๐ไร่	 รวมทั้งยังส่งเสริมก�รปลูก

พืชเกษตรควบคู่กับก�รปลูกต้นไม้แบบผสมผส�น	 นอกจ�กนี้	 ยังศึกษ�เปรียบเทียบก�รเจริญเติบโตของ

ไม้กระถินยักษ์	 ย�งพ�ร�	 ยูค�ลิปตัส	 และสบู่ดำ�	 ตลอดจน 

ส่งเสริมก�รเพ�ะเลีย้งครัง่	 และก�รขย�ยพันธุ์กล้�ไม้ต่�ง	 ๆ	

เพื่อแจกจ่�ยแก่ร�ษฎร	จำ�นวนกว่�	๕๐๐,๐๐๐	กล้�/ปี

๙.  งำนส่งเสริมกำรเกษตร

	 นำ � ค ว � ม ร ู้ ที ่ง � น ศ ึก ษ � แ ล ะ พั ฒ น �

เกษตรกรรม	 ดำ�เนินก�รศึกษ�และทดลองจนมีผลที ่น่�

พอใจแล้วนำ�ไปส่งเสริมส�ธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้และ

ทดลองทำ�ด้วยตนเอง	 โดยดำ�เนินก�รส่งเสริมก�รเพ�ะเห็ด 

โรงเร ียน	 และสร้�งสวนไม้ผลพันธ์ ุด ี	 โดยมีโรงเร ือน 

ส่งเสริมก�รเพ�ะเห็ด	 และปลูกสวนมะม่วงพันธุ์ด	ี มะข�ม

หว�นพนัธุสี์ทอง	ขนุนจำ�ป�กรอบและก�รจัดไร่น�ผสมผส�น



๑๐. งำนบริหำรส่วนกลำง

	 	 ดำ�เนินก�รประส�นง�นอำ�นวยก�รและให้บรกิ�รคว�มสะดวกแก่กิจกรรมภ�ยในศูนย์ฯ	ให้

ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้

๑๑. งำนส่งเสริมสำธำรณสุข

	 	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประช�ชนส�ม�รถพึ่งพ�ตนเอง	 โดยใช้กลวิธีส�ธ�รณสุขมูลฐ�น	 อัน

จะนำ�ไปสู่ก�รมีสขุภ�พดีถ้วนหน้�และคุณภ�พชวีติที่ดีของประช�ชน	โดยปรับปรุงสขุ�ภิบ�ลส่ิงแวดล้อมและ

ก�รจัดห�นำ�้สะอ�ดทำ�ให้ร�ษฎรมีนำ�้สะอ�ดด่ืมเพยีงพอคิดเป็นร้อยละ	๙๗	และประช�ชนผ่�นเกณฑ์เคร่ือง 

ชี้วัดสุขภ�พดีร้อยละ	๘๕

	 	 นอกจ�กนี้	 ดำ�เนินก�รจัดฝึกอบรมหมอพื้นบ้�น	 เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้สมุนไพร 

ตลอดจนจัดส�ธิตปรับปรุงและสวนสมุนไพรและก�รขย�ยพันธุ์

๑๒. งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

	 	 ถ่�ยทอดคว�มรู้จ�กง�นต่�ง	ๆ 	ที่ศึกษ�จนได้ผลแล้วไปสู่ร�ษฎรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	และ

ร�ษฎรจ�กจังหวัดต่�ง	 ๆ	 ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อมุ่งให้ร�ษฎรได้เรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงนำ�

ไปสู่ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น	โดยดำ�เนินก�รฝึกอบรมเกษตรกรให้มีคว�มรู้ในก�รประกอบอ�ชีพ

ท�งก�รเกษตรในด้�นก�รปลูกพืช	ก�รประมง	ก�รเลี้ยงสัตว์	ก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน	ฯลฯ	โดยเปิดโอก�ส

ให้ร�ษฎรเข้�รับก�รอบรมจำ�นวนกว่�	๑,๐๐๐	ร�ย/ปี

	 	 ทัง้ยังมีก�รประเมินผลผูเ้ข้�รับก�รฝึกอบรมในหลักสูตรต่�ง	ๆ 	โดยใช้แบบทดสอบอย่�งง่�ย 

ซึง่ผลเปรียบเทียบของคะแนนเฉลีย่ช่วงก่อนและหลังก�รฝึกอบรมได้ผลดังนีค้ือ	 ก่อนฝึกอบรมมีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ	๕๖	และหลังฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ	๗๙	แสดงว่�ผูเ้ข้�รับก�รฝึกอบรม 

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กขึ้นและส�ม�รถนำ�ไปใช้ปฏิบัติได้

แนวทำงกำรขยำยผลกำรพัฒนำไปสู่รำษฎร

ส�ม�รถนำ�รูปแบบก�รพัฒน�แบบผสมผส�นไปขย�ยผลสู่ร�ษฎร	ได้แก่

- รปูแบบทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั โดยให้เกษตรกรท่ี 

เป็นเจ้�ของที่ดินทำ�กินจำ�นวนน้อยผลิตข้�วบริโภคได้เพียงพอต่อก�รเลีย้งครอบครัวและมีนำ้�สำ�รองไว้ใช้

หน้�แล้ง

- การด�าเนินการส่งเสรมิแก่ราษฎรท�างานแบบเป็นทีม ง�นพฒัน�ในด้�นพชื	ประมง	ปศสัุตว์	

ป่�ไม้	และพฒัน�ที่ดินจะทำ�ง�นร่วมกันไปพร้อม	ๆ 	กัน	มีก�รประส�นง�นกันอย่�งใกล้ชดิ	และจะดำ�เนินง�น 
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ภ�ยใต้กรอบและแผนง�นเดียวกัน	โดยเฉพ�ะ 

ฝ่�ยศึกษ�ทดลองกับฝ่�ยส่งเสริมและพัฒน�	

จะต้องห�รือกันอย่�งใกล้ชิด	 และกำ�หนด

แผนก�รดำ�เนินง�นร ่วมกัน	 เป ิดโอก�ส

ให้เกษตรกรกำ�หนดท�งเลือกด้วยตัวของ

เกษตรกรเอง	 ทั้งนี้	 เพื ่อให้เกิดประโยชน์

โดยตรงต่อร�ษฎรม�กขึ้น

- เน้นการพัฒนา “คน” ก่อน

ที่จะส่งเสริมรูปแบบก�รพัฒน�เกษตรแบบ 

ผสมผส�นต�มแนวท�งทฤษฎีใหม่นั้น	ต้องมีก�รเตรียมง�นให้พร้อมเสียก่อน	ดังนั้น	จึงให้คว�มสำ�คัญต่อ

ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ร�ษฎรเป็นลำ�ดับแรก		โดยมีก�รนำ�ร�ษฎรเข้�ม�ศึกษ�ดูง�นในศูนย์ศึกษ� 

ก�รพฒัน�ฯ	ปีละกว่�	๑๐,๐๐๐	คน	ตลอดจนก�รนำ�ร�ษฎรเข้�ม�ฝึกอบรมให้คว�มรู้เบ้ืองต้น	และก�รเข้�ไป 

ส่งเสริมร�ษฎรในพื้นที่ของร�ษฎรจำ�นวนกว่�	๒,๐๐๐	คนอีกด้วย

• ผลส�ำเร็จที่ได้รับและควำมเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำพื้นที่

เมือ่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 สภ�พภูมิศ�สตร์โดยทั่วไปของพื้นที่บริเวณบ้�นน�นกเค้�	 ตำ�บลห้วยย�ง 

อำ�เภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 ส่วนใหญ่สภ�พพื้นที่ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กร	 อันได้แก่	 

ป่�ไม้	ดิน	และนำ้�

ป่ำไม้ 	 -	 สภ�พพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่�ไม้เบญจพรรณ	 แต่ร�ษฎรได้บุกรุกแผ้วถ�งป่�เพื่อก�ร 

เพ�ะปลูก	และก�รเลี้ยงสัตว์	ทำ�ให้เกิดคว�มแห้งแล้ง	ดินปร�ศจ�กคว�มชุ่มชื้น

ดิน	-	เป็นดินลูกรัง	มีคุณภ�พตำ่�	คือเป็นเนื้อดินทร�ยหน�	อุ้มนำ้�ได้น้อย	ดินเค็มและมีดินเหนียว

อยู่ชั้นล่�ง

น�้ำ	 -	 แหล่งนำ้�เพื่อก�รเกษตรอ�ศัยนำ้�ฝนเป็นหลัก	 	 ซึง่ขึน้อยู่กับคว�มแปรปรวนของฤดูก�ล	 

จึงประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�อยู่เป็นประจำ�		และทำ�ให้พื้นดินข�ดคว�มชุ่มชื้น

ก�รประกอบก�รเกษตรในภูมิภ�คนี้	จึงได้ผลไม่ดีเท่�ที่ควร		โดยเฉพ�ะพืชหลัก	อันได้แก่	ข้�ว

และมันสำ�ปะหลัง	ประกอบกับประสบปัญห�แมลงศัตรูพืช	โรคพืช	และโรคระบ�ดในสัตว์	ได้แก่	โค	กระบือ	

เป็ด	ไก่	และสุกร

ผลกระทบที่ต�มม�	 ก็คือ	 ร�ษฎรมีร�ยได้ตำ่�	 	 โดยมีร�ยได้เฉลีย่ต่อครัวเรือนเพียงประม�ณ	

๑๓,๐๐๐	บ�ทต่อปี	ทำ�ให้ร�ษฎรประสบคว�มย�กไร้	ข�ดคว�มรู้	ก�รศึกษ�ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต	และ



ข�ดสุขลักษณะที่ถูกต้องด้�นสุข�ภิบ�ลในครัวเรอืน	เป็นผลให้มีสุขภ�พอน�มัยที่ไม่ดี	คุณภ�พชวิีตจึงอยู่ใน

เกณฑ์ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น	

แต่หลังจ�กได้จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 และเริม่ดำ�เนินก�รต�มแนวคิดก�รพัฒน� 

เพื่อช่วยเหลือร�ษฎรในเขตภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยมีหน่วยง�นเข้�ม�ปฏิบัติร่วมกัน	 ผลปร�กฏ

ประจักษ์เป็นรูปธรรมชัดเจน	คือ

- กำรส่งเสริมให้มีกำรบ�ำรุงรักษำและพัฒนำป่ำไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ	 ด้วยระบบ

ชลประท�น	โดยก่อสร้�งอ่�งเก็บนำ้�จำ�นวน	๔	อ่�ง	รวมคว�มจุทั้งสิ้น	๕,๙๕๐,๐๐๐	ลูกบ�ศก์เมตร	พร้อม

ระบบส่งนำ�้ครอบคลุมพื้นที่	๒,๓๐๐	ไร่	และสร้�งฝ�ยต้นนำ�้ลำ�ธ�ร	เพื่อส�ม�รถเก็บกักนำ�้ไว้ใช้ในก�รอุปโภค	

บริโภค	ใช้สอยและประกอบเกษตรกรรม			ทั้งนี้	จ�กสภ�พคว�มแห้งแล้งข�ดคว�มชุ่มชื้น	ปัจจุบันกลับ

กล�ยเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยป่�ไม้และคว�มสมบูรณ์ของต้นนำ้�ลำ�ธ�รธรรมช�ติ

-  กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจและน�ำผลผลิตมำแปรรูปเป็นสินค้ำเกษตร

อุตสำหกรรม  โดยก�รพฒัน�ปรบัปรุงบำ�รุงดิน	ได้แก้ไขปัญห�ดินลูกรัง	ด้วยก�รทดลองปรับปรุงดนิ	โดย

ทำ�	Deep	Cultivation	อ�ศัยเคร่ืองจักรไถกลบหน้�ดิน	นำ�ดินชั้นล่�งข้ึนม�ผสมกับดินชั้นบน	แล้วดำ�เนินก�ร 

ใช้อินทรียวัตถุ	อ�ทิ	ปุ๋ยคอก	เพื่อบำ�รุงดินให้ส�ม�รถเพ�ะปลูกพืชต่�ง	ๆ 	ได้		ควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมพันธุ์

พชืทีด่ทีีส่�ม�รถเจริญเตบิโตและพฒัน�ถึงข้ันเกษตรอุตส�หกรรม	(Agro-Industry)	ได้	ทัง้นี	้จ�กสภ�พดิน

ที่ไม่ส�ม�รถเพ�ะปลูกพืชอื่น	ๆ	ได้	ทำ�ให้ส�ม�รถเพ�ะปลูกพืชผลได้น�น�ชนิด	ทั้งข้�ว	ข้�วโพด	ถั่ว	ฯลฯ	

และก�รปลูกพืชสวน	ได้แก่	ไม้ผล	เช่น	มะม่วง	ขนุน	มะข�ม	ลิ้นจี่	ลำ�ไย	เง�ะ	ฯลฯ	รวมทั้งย�งพ�ร�ได้ 

อีกด้วย

- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ เช่น

ก�รปศุสัตว์และก�รประมง	 	 โดยก�รเลี้ยงสัตว์	 ได้ส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์

พันธุ์ดี	 ที่ส�ม�รถทนต่อสภ�พภูมิประเทศ	 แข็งแรง	 ไม่เป็นโรคง่�ยและ 

ไม่ต้องลงทุนสูง	โดยส่งเสริมส�ธิตก�รเลี้ยงโคนม	โคเนื้อ	สุกรเหมยซ�น	

เป็ดเทศ	 และไก่พื้นเมือง	 โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์ในเขต

หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 รวม	 ๖๐	 กลุ่ม	 	 อย่�งไรก็ต�ม	 ได้ทดลองก�รเลี้ยง

ปล�ผสมผส�นร่วมกับก�รเล้ียงสัตว์	ได้แก่	ไก่พนัธุพ์ื้นเมือง	และสุกรพนัธุ์ 

เหมยซ�น	เป็นต้น	

- กำรเป็นศูนย์ศึกษำและทดลองงำนพัฒนำกำรเกษตรทุกรูปแบบ พร้อมทัง้ถ่ำยทอด 

ควำมรู้วิทยำกำรเทคโนโลยีแผนใหม่ตำมควำมเหมำะสม ที่จะก่อคุณประโยชน์แก่ร�ษฎรทั่วทั ้ง 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยก�รส�ธิตเผยแพร่คว�มรู้	 ก�รศึกษ�วิจัยที่ได้ผลดีแล้วเพื่อเป็นตัวอย่�ง 

ให้ร�ษฎรนำ�ไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง
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น่ันคือ	ร�ษฎรมีท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชพีได้หล�กหล�ยม�กข้ึน	เป็นก�รลดคว�มเส่ียง	คว�ม

แน่นอนของร�ยได้จ�กก�รประกอบอ�ชพี	ซ่ึงจ�กก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อปี	๒๕๓๔	พบว่�	ร�ษฎร

ที่เข้�รับก�รอบรมถ่�ยทอดเทคโนโลยีร้อยละ	๖๐.๖	มีคว�มเห็นว่�	ก�รเข้�รับก�รอบรมเป็นประโยชน์ม�ก	

ขณะที่ร�ษฎรหลังจ�กได้รับก�รอบรมแล้วนำ�ไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนร้อยละ	๕๑.๑	ก่อให้เกิดร�ยได้ที่

เพิ่มสูงขึ้น	โดยร�ษฎรร้อยละ	๓๕.๐	มีร�ยได้เพิ่มสูงขึ้นครัวเรือนละ	๑๐๐	–	๙,๐๐๐	บ�ทต่อปี

จะเหน็ได้ชดัเจนว่�	ร�ษฎรได้รบัประโยชน์ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	โดยมีร�ยได้เฉล่ียต่อครัวเรือน

เพิ่มสูงขึ้นจ�ก	๑๓,๐๐๐	บ�ท/ปี	ในปี	๒๕๒๖	เป็น	๒๑,๐๐๐	บ�ท/ปี			ในปี	๒๕๒๙	และในปี	๒๕๓๙	

มีร�ยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประม�ณ	๓๖,๕๒๒		บ�ท/ปี		นอกจ�กนี้	ร�ษฎรยังได้รับคว�มสะดวกสบ�ย

ทั้งในด้�นส�ธ�รณูปโภคและส�ธ�รณูปก�ร	รวมทั้งสุขภ�พอน�มัยและสขุ�ภิบ�ลที่ถูกสุขลักษณะ		อันนำ�ไป

สู่ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตที่สูงขึ้น		ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงของก�รพัฒน�ต�มแนวคิดที่

เน้นคว�มสมบูรณ์ของทรัพย�กรพื้นฐ�น	อันได้แก่	ป่�ไม้	ดิน	และนำ้�		ซึ่งเป็นร�กฐ�นในก�รประกอบอ�ชีพ

และก�รดำ�รงชีวิตอย่�งพึ่งพ�อ�ศัยกัน	

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 นับเนือ่งได้ถึงกว่�	 

๑๐	ปีแล้ว	ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้�นง�นศึกษ�วิจัยเพื่อพฒัน�ก�รเกษตรอันเป็นอ�ชพีหลักของร�ษฎร

ในพื้นที่ที่ตั้งของศูนย์	และเผยแพร่ไปสู่ร�ษฎรพื้นที่บริเวณใกล้เคียง	รวมทั้งนักวิช�ก�ร	ซึ่งได้เข้�เยี่ยมชม

ง�นด้�นต่�ง	ๆ 	ของศูนย์ฯ	อยู่ตลอดเวล�	ส่งผลให้ประช�ชนมีร�ยได้เพิ่มขึ้น		ทั้งยังมีโอก�สก�รศึกษ�เรียน

รู้และนำ�ไปใช้ในก�รประกอบอ�ชพีในพื้นที่ดินของตน	ต�มวิถีท�งของก�รพฒัน�ที่อยู่บนพื้นฐ�นของคว�ม

ส�ม�รถพึ่งตนเองได้

ผลของก�รพัฒน�ของ	“ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”	ดังกล�่ว	

ได้พลิกผนืดินที่เคยแห้งแล้ง	ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	ให้กล�ยเป็นผนืดินท่ีอุดม

ด้วยคุณประโยชน์ท�งชวีภ�พที่หล�กหล�ยและพร้อมด้วยคุณภ�พชวิีตที่ดข้ึีน	สมดังพระร�ชปณิธ�นที่จะให้

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 	 เปรียบเสมือน	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต” 

และเป็น	“แม่แบบก�รพัฒน�ของภ�คอีส�น”	อย่�งแท้จริง
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• จำรึกกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรภำคเหนือครั้งแรก

เม่ือวันที	่๒๗	กุมภ�พนัธ์	๒๕๐๑	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวัเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยม

ร�ษฎรภ�คเหนือ	โดยพระร�ชพ�หนะรถไฟพระที่น่ังจ�กสถ�นีรถไฟหลวงจติรลด�	ผ่�นอยุธย�	ลพบุรี	ต�คลี	

นครสวรรค์	พิจิตร	และพิษณุโลก	ซึ่งแต่ละสถ�นีผ่�นต�มระยะท�ง	มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	ข้�ร�ชก�ร	และ

พสกนิกรในจังหวัดที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินผ่�นม�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทอย่�งเนืองแน่นทุกแห่ง

เมือ่เสด็จถึงจังหวัดพิษณุโลก	 หลังจ�กที่ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ข้�ร�ชก�รและร�ษฎร

ที่ม�รอรับเสด็จได้เข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทแล้ว	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินโดยรถยนต์พระที่นัง่ไปยัง 

วัดพระศรีมห�ธ�ตุ	 ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสมโภชพระพุทธชินร�ช	 ทอดพระเนตรโบร�ณสถ�นต่�ง	 ๆ	

แล้ว	ทรงเยี่ยมร�ษฎรที่รอเฝ้�รับเสด็จอย่�งล้นหล�ม

จ�กนั้นได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินต่อไปยังจังหวัดสุโขทัย	ทอดพระเนตรโบร�ณสถ�นที่ศรีสัชน�ลัย	

ทรงประกอบพธิถีว�ยร�ชสักก�ระพ่อขุนร�มคำ�แหงมห�ร�ชแล้ว	เสด็จเย่ียมร�ษฎร	จ�กน้ันเสด็จไปประทับ

แรมที่จังหวัดต�ก

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่



ตลอดระยะเวล�ที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินผ่�น	 มีร�ษฎรม�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทรับเสด็จเป็น

จำ�นวนม�กม�ย	 ซึง่ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้รถยนต์พระที่นั่งหยุดหล�ยครัง้	 เพื่อทั้งสองพระองค ์

ได้เสด็จลงทรงทักท�ยไต่ถ�มทุกข์สุขกับร�ษฎรทั้งหล�ย	 โอก�สนีไ้ด้ทรงรับของที่มีผู้นำ�ม�ทูลเกล้�ฯ 

ถว�ยพร้อมกับได้พระร�ชท�นเงินก้นถุงให้เป็นที่ระลึกด้วย

วันที่	๔	มีน�คม	๒๕๐๑	เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทอดพระเนตรก�รก่อสร้�งเขื่อนภูมิพลที่อำ�เภอ

ส�มเง�	จังหวัดต�ก	โดยได้ประทับรถจีป๊ท่ีกรมชลประท�นจัดถว�ยในก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตร

ก�รก่อสร้�งและทรงพระม�ล�	ซึ่งเป็นหมวกแบบที่น�ยช่�งชลประท�นใช้สวมขณะปฏิบัติง�นดังกล่�ว

จ�กจงัหวัดต�ก	เสด็จพระร�ชดำ�เนินเย่ียมร�ษฎรที่ลำ�ป�ง	ลำ�พนู	เร่ือยไปถึงจังหวัดเชยีงใหม่	ได้

เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงนมัสก�รพระพทุธรูปพระเจ้�เก้�ตือ้	ท่ีวัดสวนดอก	ทรงว�งพวงม�ล�ท่ีอนุส�วรีย์

พระร�ชวงศ์เชียงใหม่	ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลสมโภชพระบรมธ�ตุดอยสุเทพ	เมื่อเสด็จลงจ�กดอยสุเทพ

ได้ทรงมีพระร�ชปฏิสนัถ�รกับพสกนิกรทั้งหล�ย	ซ่ึงมีช�วไทยภูเข�ม�รอเฝ้�รับเสด็จ	อยู่ด้วยหล�ยเผ่�	อ�ท	ิ

แม้ว	กะเหรี่ยง	และย�ง	จนหน�แน่นบริเวณเชิงดอยสุเทพ	ช�วเข�หล�ยเผ่�หล�ยคนเข้�ยื้อยุดพระกรอย่�ง

ดีอกดีใจ	ที่ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�ฯ	ให้เข้�เฝ้�อย่�งใกล้ชิดในครั้งนี้

สำ�หรับท่ีจังหวัดเชยีงใหม่น้ี	ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมร�ษฎรในอำ�เภอต่�ง	ๆ 	อย่�งทั่วถึง

ต่อจ�กนัน้ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังจังหวัดเชียงร�ย	 แล้วย้อนลงม�ลำ�ป�ง	 แพร่	 และน่�น	

จนถึงวันที่	๑๗	มีน�คม	๒๕๐๑	จึงเสด็จพระร�ชดำ�เนินกลับกรุงเทพมห�นคร

ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินภ�คเหนือในครั้งแรกนี้	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ได้ทรงรับรู้ทุกข์

สุขของพสกนิกรม�กย่ิงข้ึนเป็นลำ�ดับ	และได้ทรงพระดำ�เนินในเวล�ต่อม�อีกหล�ยคร้ังหล�ยคร�	โดยเฉพ�ะ 

สิ่งสำ�คัญที่ทรงพบ	คือ	ปัญห�ในก�รประกอบอ�ชีพของช�วเข�

เมื ่อมีพระร�ชประสงค์ที ่จะพระร�ชท�นเวล�ในก�รเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินม�ทรงเย่ียมร�ษฎรในภูมิภ�คล้�นน�ได้ม�กเตม็พระกำ�ลัง

ยิง่ขึน้	จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	ให้สร้�งพระตำ�หนักภูพงิคร�ชนิเวศน์

ขึน้ทีด่อยบวกห้�	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยเสดจ็แปรพระร�ชฐ�นประทบัแรม

ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๐๕	เป็นต้นม�

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรง

เย่ียมร�ษฎรช�วเข�ในพื้นที่ต่�ง	ๆ 	ในเขตจังหวัดภ�คเหนือ	ได้ทอดพระเนตรก�รทำ�ล�ยป่�ต�มยอดเข�เพื่อ

ปลูกฝิ่นและทำ�ไร่เลื่อนลอย	 ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รละเมิดกฎหม�ยแล้ว	 ยังเป็นก�รทำ�ล�ยป่�ต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	

อันเป็นบ่อเกิดของแม่นำ้�ส�ยสำ�คัญโดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์อีกด้วย	 ฉะนัน้	 ถ้�ไม่ห�ท�งหยุดยัง้ก�รทำ�ล�ยป่�

แล้ว	ผลเสียห�ยที่เกิดขึ้นต�มม�ในอน�คตจะมีม�กม�ยเกินค�ดได้
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พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	ทรงเล็งเห็นถึงปัญห�ที่เกิดขึ้น	จึงทรงห�มรรควิธีที่จะแก้ไขปัญห�

ดังกล่�ว	จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	ตั้งโครงก�รพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์ช�วเข�ขึ้นใน	พ.ศ.	๒๕๑๒	ซึ่ง

มีพระร�ชดำ�รัสว่�	

 “..ผลอีกอย่ำงหนึ่งซึง่ส�ำคัญมำก ก็คือ ชำวเขำตำมทีรู่้ เป็นผู้ท�ำกำรเพำะปลูก  

 โดยวิธีทีจ่ะท�ำให้บ้ำนเมืองของเรำไปสู่หำยนะได้ โดยทีถ่ำงป่ำและปลูกโดยวิธีที ่

 ไม่ถูกต้อง ถ้ำพวกเรำทุกคนไปช่วยเขำ ก็เท่ำกับช่วยบ้ำนเมืองให้มีควำมดี ควำมอยู่ด ี

 กินดี และปลอดภัยได้อีกท่ัวประเทศ เพรำะถ้ำสำมำรถท�ำโครงกำรนี้ได้ส�ำเรจ็ ให้ชำวเขำ 

 อยู ่เป็นหลักเป็นแหล่งทีจ่ะสำมำรถมีควำมอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุน 

 นโยบำยท่ีจะรกัษำป่ำไม้ รกัษำดนิให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยนืมำก...”

ต่อม�	 ได้มีก�รเปลีย่นชื่อโครงก�รนีใ้ห้เหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์เป็นโครงก�รหลวงพัฒน� 

ช�วเข�โครงก�รหลวงภ�คเหนือ	ต�มลำ�ดับ

• บันทึกประวัติศำสตร์กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี ่ยมรำษฎรและ 
 พระรำชทำนพระรำชด�ำริบำงประกำรในกำรพัฒนำพื้นที่ภำคเหนือ ก่อนกำร 
 จัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในวันที่  
 ๑๑ ธันวำคม ๒๕๒๒



วันที่	๕	มกร�คม	๒๕๑๕	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบ้�นป�งคว�ย	

ตำ�บลแม่งอน	 อำ�เภอฝ�ง	 ทอดพระเนตรพืชผลที่ได้จ�กไร่ของช�วเข�	 ได้พระร�ชท�นกระแสพระร�ชดำ�ริ

แก่	น�ยเย้�เฟือย	แซ่เจ�	หัวหน้�พัฒน�ก�รช�วเข�	 เกี่ยวกับก�รเพ�ะปลูก	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

ทรงห่วงใยเรือ่งก�รใช้นำ้�	 	 ทรงกำ�ชับให้ระมัดระวัง	 ควรใช้นำ้�ให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งช�วเข�และร�ษฎรที่

อยู่ในที่ลุ่ม

วันที่	 ๕	มกร�คม	๒๕๑๖	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังบ้�นขุนกล�ง	หมูที่	 ๑๓	ตำ�บลบนหลวง	

อำ�เภอจอมทอง	 จงัหวดัเชียงใหม่	 ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�รแิก่ผู้ใหญ่บ้�นให้เร่งทำ�ก�รปลกูต้นไม้ต�ม

บริเวณสันเข�และแหล่งนำ้�	 	 เพื่อเป็นก�รป้องกันก�รกร่อนและทำ�ล�ยของดิน	 ทั้งยังเป็นก�รเก็บรักษ�นำ้�

และคว�มชุ่มชื้นอีกด้วย

วนัที	่๒๘	มกร�คม	๒๕๑๗	เสด็จพระร�ชดำ�เนิน

ไปทรงเยีย่มร�ษฎรบ้�นพุย	 อำ�เภอแม่แจ่ม	 จังหวัด

เชยีงใหม่	ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรบ่อพกันำ�้

ทีน่ำ�ม�จ�กห้วยโดยก�รต่อท่อ		ได้มีพระร�ชดำ�รสัแนะนำ�

ให้น�ยอนันต์	 อิสระเสรีย์	 อ�จ�รย์คณะเกษตรศ�สตร	์

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	ให้พย�ย�มปลูกต้นไม้ต�มลำ�ธ�ร	

เพื่อเป็นตัวอย่�งแก่ร�ษฎรในก�รที่จะเริม่ปลูกต้นไม ้

เพื่ออนุรักษ์ดิน

วันที่	 ๒๔	 มกร�คม	 ๒๕๒๐	 ขณะเสด็จ

พระร�ชดำ�เนินถึงโครงก�รทดลองพัฒน�ต้นนำ้�	 หน่วย

ที่	๑๔	ป�งหินฝน	ตำ�บลห้วยพับ	อำ�เภอแม่แจ่ม	จังหวัด

เชียงใหม่นั้น		เสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรแปลงทดลองปลูกป่�ทดแทนและโรงเพ�ะต้นกล้�	และได้

มีพระร�ชดำ�ริกับน�ยอุทัย	จันทร์ผก�	หัวหน้�กองอนุรักษ์ต้นนำ้�	และน�ยเดช�	ชุมเกษียร	ว่�	

 “..กำรปลูกป่ำทดแทนจะต้องท�ำอย่ำงมีแผน  โดยกำรด�ำเนินกำรไปพร้อมกับ 

 กำรพัฒนำชำวเขำ  ในกำรน้ีเจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้ ชลประทำน และฝ่ำยเกษตร จะต้องร่วมกนั 

 ส�ำรวจต้นน�ำ้ในบรเิวณพ้ืนท่ีรบัผดิชอบ เพือ่วำงแผนปรบัปรงุต้นน�ำ้และพฒันำอำชีพ 

 รำษฎรได้อย่ำงถูกต้อง  ส�ำหรับต้นไม้ที่จะปลูกป่ำทดแทนป่ำไม้ที่ถูกท�ำลำยนั้น  ควร 

 ใช้ต้นไม้โตเร็วท่ีมปีระโยชน์หลำย ๆ  ทำงคละกนัไป  และควรปลูกพชืคลุมแนวร่องน�้ำ 

 ต่ำง ๆ เพื่อยึดผิวดินและให้เก็บรักษำควำมชุ่มชื้นไว้
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นอกจำกนั้น จะต้องสร้ำงฝำยเล็กเพื่อหนนุน�้ำส่งไปตำมเหมอืง ไปใช้ในพื้นท่ีเพำะปลกู

ทั้ง ๒ ด้ำนซึ่งจะท�ำให้น�้ำค่อย ๆ แผ่ขยำยออกไปท�ำควำมชุ่มชื่นให้บริเวณนั้นด้วย

ในกำรน้ี จะต้องอธบิำยให้รำษฎรรูว่้ำ กำรท่ีปรมิำณน�้ำตำมแหล่งธรรมชำตลิดลงน้ัน 

ก็เพรำะมีกำรท�ำลำยป่ำต้นน�้ำโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ด้วย...”

วันพุธที่	 ๒๖	 มกร�คม	 ๒๕๒๐	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงหน้�โครงก�รจัดก�รลุ่มนำ้�แม่ล�	 

ตำ�บลโป่งแยง	อำ�เภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	มีพระร�ชกระแสว่�	

 “...กำรปลูกป่ำทดแทนตำมไหล่เขำ จะต้องปลูกต้นไม้หลำย ๆ ชนิด เพื่อให้ได ้

 ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้ส�ำหรับก่อสร้ำง และไม้ส�ำหรับท�ำฟืน ซึ่ง 

 รำษฎรจะต้องใช้เป็นประจ�ำ ซ่ึงเมื่อตดัไปใช้แล้วกป็ลูกทดแทนเพื่อหมนุเวียนทันที...”

วันที่	 ๒๘	 มกร�คม	๒๕๒๐	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังบ้�นใหม่ลีซอ	 ตำ�บลเมืองแหง	 อำ�เภอ

เชียงด�ว	ทรงมีพระร�ชดำ�รัสว่�

 “..กำรปลูกป่ำทดแทนจะต้องรีบปลูกต้นไม้คลุมแนวร่องน�้ำเสียก่อน เพื่อให ้

 ควำมชุ่มชืน้แผ่ขยำยออกไป ท�ำให้ปริมำณน�้ำเพิ่มขึน้ส�ำหรับรำษฎรใช้ในกำร 

 ชลประทำน...”

วันพุธที่	 ๑๖	 กมุภ�พันธ์	 ๒๕๒๐	 เสด็จพระร�ชดำ�เนนิไปยัง

โครงก�รหมู่บ้�นสหกรณ์สันกำ�แพง	ตำ�บลดอนใต้	อำ�เภอสันกำ�แพง	จังหวัด

เชียงใหม่	ฯพณฯ	น�ยประกอบ	หุตะสิงห์	ประธ�นคณะกรรมก�รโครงก�ร

สหกรณ์สันกำ�แพงเฝ้�ฯ	รับเสด็จ	ซึ่งได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริว่�	

 “...ส�ำหรับกำรบ�ำรุงรักษำแหล่งน�ำ้และกำรจัดหำ 

 น�้ำมำใช้ในระบบชลประทำนของโครงกำรนั้น กรมป่ำไม้และ 

 กรมชลประทำนจะต้องร่วมมอืกนัในกำรส�ำรวจแหล่งน�้ำ และ 

 ปลูกป่ำทดแทนทัง้ในและนอกเขตโครงกำรฯ โดยเริ่มปลูก 

 ต้นไม้ปกคลุมบริเวณต้นน�้ำก่อน ในขณะเดียวกันก็สร้ำง 

 เขื่อนเล็ก ๆ กั้นร่องน�้ำ เพื่อให้เป็นอ่ำงเก็บย่อย ส�ำหรับใช้ 

 บ�ำรงุป่ำไม้ในบรเิวณนั้นให้ชุ่มช้ืนข้ึน ซ่ึงเป็นลักษณะให้ควำม 

 ชุ่มชืน้ซึง่กันและกัน เพรำะอัตรำกำรระเหยของน�้ำในอ่ำง 

 จะน้อย หำกมีป่ำไม้คลุมอยู่...”



พระร�ชดำ�ริ	 ณ	 บริเวณหมู่บ้�นสหกรณ์สันกำ�แพงนี	้ มีลักษณะพื้นที่และสภ�พดินใกล้เคียง	 

มีอ�ณ�เขตที่ใกล้ชิดติดกับศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ซึง่นับว่�มีพระร�ชดำ�ริเกีย่วกับฝ�ยชะลอ

คว�มชุ่มชื้นหรือ	 Check	 Dam	 ม�ตั้งแต่ต้นเป็นระยะๆ	 ซึง่ต่อม�ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับ	 

Check	Dam	อีกครั้งในระยะใกล้เคียงและในวันที่	๒๘	กุมภ�พันธ์	๒๕๒๐	ที่บ้�นน�จร	ตำ�บลแม่น�จร	

อำ�เภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ว่�

 “...ควรสร้ำงฝำยเล็ก ๆ บริเวณเหนือฝำยเดิมขึ้นไปเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อท�ำให้ 

 เกิดสระน�้ำขนำดเล็ก ส�ำหรับช่วยท�ำควำมชุ่มชื้นให้กับป่ำไม้ ซึง่ค่อนข้ำงแห้งแล้ง 

 ให้ค่อย ๆ คืนสภำพเดิม และในขณะเดียวกันก็เป็นกำรอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธำรด้วย....”

สำ�หรับบนัทึกเชิงประวตัิศ�สตร์ในก�รเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปทรงเยีย่มร�ษฎรเมือ่วนัที่	 ๒๓	

กุมภ�พันธ์	๒๕๔๓	ณ	อ่�งเก็บนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	ซึ่งอยู่ในเขตหมู่บ้�นสหกรณ์ที่	๔	ตำ�บลแม่โปร่ง	อำ�เภอ

ดอยสะเก็ด	ซ่ึงอ่�งเก็บนำ�้แห่งน้ีได้กล�ยม�เป็นที่ม�แห่งน�มเรียกข�น	“ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”	ในเวล�ต่อม�

ซึ่งจ�กบันทึกพระร�ชกรณียกิจในขณะนั้น	มีคว�มว่�	

 “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมโครงกำร 

 บ้ำนสหกรณ์สันก�ำแพง และทรงเยี่ยมรำษฎรอ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ครัน้เสด็จพระร�ชดำ�เนินถึงอ่�งเก็บนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	 ซึง่อยู่ในเขตหมู่บ้�นสหกรณ์ที	่ ๔	 ตำ�บล 

แม่โปร่ง	อำ�เภอดอยสะเก็ด	ได้เสด็จเข้�พลับพล�เพื่อทอดพระเนตรแผนที่แสดงง�นโครงก�รหมูบ้่�นสหกรณ์

สันกำ�แพง	และบริเวณโครงก�รอ่�งเก็บนำ�้ห้วยฮ่องไคร้	ซ่ึงสำ�นักง�น	ร.พ.ช.	ได้ดำ�เนินก�รก่อสร้�งอ่�งเก็บนำ�้	

ซ่ึงคำ�นวณว่�จะเก็บกักนำ�้ได้ประม�ณ	๒	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	และจะส�ม�รถส่งนำ�้ให้พื้นท่ีโครงก�รเพ�ะปลูก

ได้ประม�ณ	๑,๐๐๐	ไร่	ตลอดจนส�ม�รถส่งนำ�้ให้ร�ษฎรนอกเขตโครงก�รได้ด้วย	ในก�รนี	้พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	 มีพระร�ชดำ�ริกับคณะกรรมก�รโครงก�รฯ	 คว�มว่�	 เนือ่งจ�กพื้นที่โครงก�รฯ	 มีลักษณะ

ค่อนข้�งแห้งแล้ง	จึงควรทำ�ก�รสำ�รวจลำ�ห้วยต่�ง	ๆ 	ที่ส�ม�รถจะกั้นฝ�ย	เพื่อนำ�นำ้�ม�สนับสนุนอ่�งเก็บนำ้� 

ในโครงก�รฯ	 ตลอดจนส่งนำ้�ไปใช้ในแปลงเพ�ะปลูกและทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์	 โดยสร้�งบ่อพักนำ้�เป็นระยะๆ	

สำ�หรับสำ�รองนำ้�ไว้จ่�ยออกไปรอบบ่อพักนำ้�	และยังเป็นวิธีก�รใช้นำ้�อย่�งประหยัดอีกด้วย	สำ�หรับพื้นที่ที่

ไม่ส�ม�รถจะใช้ประโยชน์ในก�รเพ�ะปลูก	ก็อ�จปรับปรุงเป็นทุ่งหญ้�เลี้ยงปศุสัตว์”

จุดน้ีนบัว่�	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั	ได้ทอดพระเนตรและศึกษ�สภ�พพืน้ที่อันเป็นที่ตั้งของ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ม�ล่วงหน้�ในเบื้องต้นแล้ว
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ในปีถัดม�	เม่ือวนัที่	๒๓	กุมภ�พนัธ์	๒๕๒๔	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวั	ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนิน

ไปทอดพระเนตรโครงก�รชลประท�น	ในเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	มีพระร�ชดำ�ริกับเจ้�หน้�ที่

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจ�กส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง	คว�มว่�	

 “...เนื่องจำกพื้นทีด่ินบริเวณร่องอ่ำงเก็บน�้ำ มีลักษณะมีน�้ำสำมำรถซึมออกได ้

 จึงควรพิจำรณำสร้ำงพนังกั้นน�้ำใต้ดินในบริเวณที่ต้องกำร เช่น บริเวณสวนป่ำเพื่อ 

 เป็นกำรเพิ่มควำมชุ่มชื้นให้แก่บริเวณนั้น ซึ่งโครงกำรท�ำนองนี้ก็ได้ด�ำเนินกำรได้ผล 

 มำแล้วในภำคอีสำน นอกจำกนั้น ควรส�ำรวจแหล่งน�้ำในตอนบนของโครงกำร เพื่อ 

 พิจำรณำสร้ำงฝำยเพิ่มควำมชุ่มชืน้ รำคำถูก ซึ่งจะช่วยขยำยควำมชุ่มชืน้ให้แผ ่

 ออกไป และจะช่วยให้ป่ำไม้ค่อย ๆ คืนสู่สภำพเดิม...”

จะเหน็ได้ว่�	ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินในพื้นท่ีรอบบริเวณท่ีตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ

นี้	ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งที่มีพระร�ชดำ�ริม�ก่อน	เช่น	Check	Dam	และก�รปลูกป่�	เป็นต้น	จึงม�ดำ�เนิน

ก�รในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	จนถึงปัจจุบัน

ข้อเท็จจรงิท�งประวตัิศ�สตร์ก�รจดัตั้งศนูย์ศกึษ�ก�ร

พัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอดอยสะเก็ด	

จังหวัดเชยีงใหม่น้ัน	ที่ชดัเจนเหน็จะได้จ�กเอกส�รข้อมลูที่พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 พระร�ชท�น

เมื่อวันที่	๑๙	มิถุน�ยน	๒๕๔๐	ณ	พระร�ชวังไกลกังวล	อำ�เภอ 

หัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	คว�มว่�

 “...เรื่องเดิม เมื่อ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๔ 

ไปตรวจเขื่อนห้วยฮ่องไคร้ตอนล่ำง ซึ่งสร้ำงขึ้นส�ำหรับ

ช่วยรำษฎรในบริเวณสหกรณ์สันก�ำแพง ได้ปรึกษำกับ

นำยทินกร คมกฤตผูเ้ช่ียวชำญปศสัุตว์ เรื่องลู่ทำงท่ีจะใช้ 

 บรเิวณเหนอืเขือ่นส�ำหรบักำรเล้ียงโคนม เขำบอกว่ำมแีต่หนิ อำจเล้ียงได้สักสองสำมตวั 

 เท่ำนั้น ไม่คุ้มค่ำลงทุน

 ครั้งนั้นได้คิดว่ำถ้ำได้พื้นที่นั้นมำ จะสำมำรถท�ำให้คนอิจฉำภำยในห้ำปี...”

 “...ถึงวันที ่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๒๕ ได้ขอใช้บริเวณลุ่มน�้ำห้วยฮ่องไคร้ทั้งลุ่ม 

 เป็นศนูย์ศกึษำกำรพฒันำ ซ่ึงมปีระมำณ ๘,๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นท่ีป่ำเส่ือมโทรม เนื่องจำก 

 กำรลักลอบตัดไม้และจำกไฟไหม้ป่ำ และดินนั้นถูกชะล้ำงเป็นส่วนใหญ่ เหลือเป็น 

 หินลูกรังและกรวด...”



สำ�หรับพื้นที่ศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ทรงวิเคร�ะห์

ดินในพื้นที่นี้ว่�

“. . .ศูนย ์ศึกษำ

กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ : 

หิน กรวด แห้งแล้ง…”

สำ�หรับต้นเหตขุองปัญห�

นั้น	มีพระร�ช�ธิบ�ยว่�	

 “...มกีำรตดัป่ำ ในฤดฝูนจะมกีำรชะล้ำง เนื่องจำกน�้ำเซำะจนเหลอืแต่ หนิ กรวด...” 

ในก�รพัฒน�ระยะแรกของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้นั้น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นร�ยละเอียดว่�

“...ก) ส่วนล่ำงของพื้นที่ มีอ่ำงเก็บน�้ำห้วยฮ่องไคร้ นอกจำกนั้น ร่องห้วยต่ำง ๆ แห้งหมด 

ต้องสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำและฝำย เพื่อกลับคืนควำมชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ และพัฒนำคุณภำพของดิน

ข) เริ่มด้วยกำรผันน�้ำจำกห้วยน�้ำแม่ลำย และปล่อยน�้ำลงมำเก็บไว้ในอ่ำงน�้ำเล็ก ๆ ทีไ่ด้

สร้ำงลดหลั่นลงมำจำกยอดของพื้นที่จนถึงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยฮ่องไคร้ นอกจำกนี้ ได้สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ 

(Check Dams) ในร่องห้วยเล็ก ๆ  และได้ผนัจำกอ่ำงน�้ำเล็ก ๆ  ลงไปในร่องห้วยเล็ก ๆ  นั้น เมื่อระบบน�้ำ 

เริ่มท�ำงำน ต้นไม้ที่ถูกท�ำลำยก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นจนเป็นป่ำสมบูรณ์ โดยไม่ต้องปลูกขึ้นใหม่มำกนัก 

ส่วนทีม่ีควำมลำดชันน้อยและใกล้อ่ำงเก็บน�้ำห้วยฮ่องไคร้ ก็สำมำรถปลูกพืชไร่ ในอ่ำงเก็บน�้ำ 

ฮ่องไคร้ก็สำมำรถเล้ียงปลำ กำรสร้ำงระบบน�้ำ กระท�ำระหว่ำงปี ๒๕๒๗ 

กับปี ๒๕๓๒

ค) เมื่อมีระบบน�้ำแล้ว จึงแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขต ๆ 

๑. ในที่สูงและที่ที่เคยเป็นป่ำสมบูรณ์ ได้ส่งเสริมให้เป็นป่ำไม้ 

โดยแบ่งเป็นเขตต่ำง ๆ 

๑) ส่วนที่มีน�้ำเลี้ยงจำกระบบตลอดเวลำ ฝำย (Check Dam)

เหมืองที่มีน�้ำหล่อเลี้ยง

๒) ส่วนที่มีห้วยแห้ง แต่รับน�้ำเป็นครั้งครำว มี Check dam  

ที่รับน�้ำฝน หรือจำกระบบเป็นครั้งครำว
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๓) ส่วนที่มีห้วยแห้งที่รับน�้ำตำมธรรมชำติมี Check Dam ที่รับแต่น�้ำฝน

๔) ส่วนที่มีห้วยแห้งที่รับน�้ำตำมธรรมชำติไม่มี Check Dam ที่รับน�้ำฝน

ใน ๔ กรณีนี้ ให้มีกำรปลูกต้นไม้เสริมบ้ำง ไม่ปลูกเสริมบ้ำง

๒. นอกจำกนี้ ให้ท�ำกำรฟื้นฟูดินซึง่ส่วนมำกเป็นหิน กรวด ทรำย หินและดินลูกรัง  

ให้สำมำรถท�ำเป็นทุ่งหญ้ำส�ำหรับปศุสัตว์บ้ำง ปลูกพืชไร่บ้ำง พืชสวนบ้ำง 

๓. ที่ใกล้อ่ำงเก็บน�้ำห้วยฮ่องไคร้ ให้ท�ำนำข้ำว

๔. ในอ่ำงเก็บน�้ำห้วยฮ่องไคร้ ให้เลีย้งปลำ โดยตั้งเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์กำรประมง  

หลังจำกด�ำเนินกำรมำประมำณห้ำปี กเ็ริม่เหน็ผลของกำรปฏบิตั ิหลังจำกด�ำเนนิกำรมำประมำณสิบปี  

ก็ได้เห็นผลของกำรปฏิบัติยิง่ชดัยิง่ขึน้อกี กำรอนุรักษ์ดินโดยใช้น�ำ้และหญ้ำแฝกควบกันจะสำมำรถ

ท�ำให้พื้นที่นี้มีควำมสมบูรณ์เต็มที่...”

• ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำก 
 พระรำชด�ำริ

ที่ตั้ง

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 

ตั้งอยู่	ณ	ตำ�บลป่�เม่ียง	และตำ�บลแม่โป่ง	อำ�เภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	



ห่�งจ�กตัวเมืองเชียงใหม่ไปท�งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 บนถนนหลวงเส้นท�งที่	 ๑๑๘	 ส�ยเชียงใหม่	 -	

เชียงร�ย	ระยะท�งประม�ณ	๒๗	กิโลเมตร	โดยอยู่ท�งขว�มือห่�งจ�กถนนประม�ณ	๒	กิโลเมตร

ชนิดดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

จ�กก�รสำ�รวจจำ�แนกดินในพื้นที่ลุ่มนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	 พบว่�	 ดินส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจ�กก�ร 

ผุสล�ยตัวของหินภูเข�ไฟ	 หินชั้น	 และหินตะกอน	 ก�รจำ�แนกชนิดดินและก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที ่

ลุ่มนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	แบ่งเป็น	๕	ประเภท	ได้แก่

๑.	เป็นดินที่เกิดจ�กก�รผุสล�ยของภูเข�ไฟ	มีคว�มอุดมสมบูรณ์ป�นกล�ง	เหม�ะสำ�หรับปลูก

ไม้ผลและปลูกป่�

๒.	 เป็นดินที่เกิดจ�กก�รผุสล�ยของหินชั ้นและหินตะกอน	 คว�มอุดมสมบูรณ์ป�นกล�ง	 

เหม�ะสำ�หรับปลูกป่�

๓.	เป็นดินทีเ่กิดจ�กก�รผสุล�ยของหนิชัน้และหนิตะกอน	คล้�ยข้อ	๒	แต่มีหน้�ดินลึกกว่�	เหม�ะ

สำ�หรับปลูกไม้ผล

๔.	 เป็นดนิทีเ่กดิจ�กก�รผุสล�ย	 เช่นเดียวกบัข้อ	 ๒	 และ	 ๓	 แต่มคีว�มอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

สูงกว่�	เหม�ะสำ�หรับปลูกพืชอ�ห�ร

๕.	 เป็นดินท่ีเกิดจ�กก�รผุสล�ย	 เช่นเดียวกับข้อ	 ๒,	 ๓	 และ	 ๔	 แต่หน้�ดินตื้นกว่�ม�ก	 

เหม�ะสำ�หรับทำ�ทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์

ดินในพื้นที่ลุ่มนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	ส่วนใหญ่เหม�ะสำ�หรับก�รพัฒน�ใช้ประโยชน์พื้นที่	เพื่อผลิตผล

ในหล�ย	ๆ	รูปแบบรวมกัน	แต่ไม่เหม�ะที่จะเปิดหน้�ดินเพื่อทำ�กสิกรรมแต่เพียงอย่�งเดียว	เมื่อได้ผลจ�ก

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว	ได้กำ�หนดกิจกรรมที่จะศึกษ�ก�รพัฒน�	ดังนี้

๑)	กิจกรรมก�รพัฒน�ป่�ไม้

๒)	กิจกรรมก�รทดสอบไม้ผลชนิดต่�ง	ๆ	

๓)	กิจกรรมก�รทดสอบสังคมพืช

๔)	กิจกรรมก�รพัฒน�ทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์

๕)	กิจกรรมก�รพัฒน�ก�รประมง

กำรจัดหำแหล่งน�้ำที่เหมำะสมในเขตโครงกำร

พืน้ทีใ่นเขตโครงก�รส่วนใหญ่	 สมควรพัฒน�และอนรุักษ์ป่�ไม้ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ	์ ดังนั้น	

ก�รจัดห�แหล่งนำ้�ในเขตพื้นที่โครงก�รที่เหม�ะสม	จึงมีแนวท�งดำ�เนินก�ร	ดังนี้
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๑.	สร้�งฝ�ยเก็บกักนำ�้ต�มลำ�ห้วยฮ่องไคร้และลำ�นำ�้ส�ข�	โดยมีขน�ดคว�มสูงไม่ม�กนัก	เพื่อเก็บ

นำ้�ให้เกิดคว�มชุ่มชื้นในเขตพื้นที่ต้นนำ้�

๒.	เมื่อมีก�รสร้�งถนนในเขตพื้นที่	มีคันถนนที่ตัดผ่�นโตรกและร่องนำ้�จำ�นวนม�ก	จึงสร้�งให้

เก็บกักนำ้�ได้	 อีกทั้งร่องนำ้�ขน�ดเล็กจำ�นวนม�กในบริเวณที่เหม�ะสมก็สร้�งคันดินเก็บกักนำ้�	 เพื่อให้พื้นที่

ทั่วไปเกิดคว�มชุ่มชื้นตลอดปี

• พระรำชด�ำริเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 
 ห้วยฮ่องไคร้ฯ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 อำ�เภอดอกสะเก็ด	 จังหวัด

เชียงใหม่	แห่งนี้	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ	เมื่อวันที่	๑๑	ธันว�คม	๒๕๒๕	

ให้พิจ�รณ�จัดตั้งขึน้บริเวณป่�ขุนแม่กวง	 อำ�เภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ขอบเขตพื้นที่โครงก�ร

ประม�ณ	 ๘,๕๐๐	 ไร่	 โดยมีพระร�ชประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์กล�งในก�รศึกษ�	 ทดลอง	 วิจัย	 เพื่อห� 

รูปแบบก�รพฒัน�ด้�นต�่ง	ๆ 	ทีเ่หม�ะสมกับสภ�พพืน้ทีภ่�คเหนอื	และเผยแพร่แก่ร�ษฎรใหส้�ม�รถนำ�ไป

ปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป	โดยทำ�ก�รศึกษ�พัฒน�ป่�ไม้	๓	อย่�ง	๓	วิธี	เพื่อประโยชน์	๔	อย่�ง	คือ	มีไม้

ใช้สอย	ไม้ผล	ไม้เชื้อเพลิง	ซึ่งจะอำ�นวยประโยชน์ในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	ตลอดจนคงคว�มชุ่มชื้นเอ�ไว้

เป็นประโยชน์อย่�งที่	 ๔	 และพื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รให้ได้ผลอย่�งสมบูรณ์เป็นหลัก	 โดยต้นท�งเป็นก�รศึกษ�

สภ�พพื้นที่ป่�ไม้ต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	และปล�ยท�งเป็นก�รศึกษ�ด้�นก�รประมงต�มอ่�งเก็บนำ้�ต่�ง	ๆ	ผสมกับ

ก�รศึกษ�ด้�นก�รเกษตรกรรม	 ด้�นปศุสัตว์และโคนม	 และด้�นเกษตรอุตส�หกรรม	 เพื่อให้เป็นศูนย์ที่



สมบูรณ์แบบ	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร�ษฎรที่จะเข้�ม�ศึกษ�กิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในศูนย์ฯ	 แล้วนำ�ไปใช้

ปฏิบัติอย่�งได้ผลต่อไป	ดังมีพระร�ชดำ�ริว่�	

 “...ให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ท�ำหน้ำที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต...”

หรืออีกนัยหนึง่เป็น	 “สรุปผลของก�รพัฒน�”	 ที่ประช�ชนจะเข้�ไปเรียนรู้และนำ�ไปปฏิบัติได	้ 

โดยให้มีแนวท�งในก�รพัฒน�ดังนี้

๑.	 ก�รศึกษ�พัฒน�ให้เน้นในเรือ่งก�รอนุรักษ์ต้นนำ้�ลำ�ธ�รเป็นพิเศษ	 โดยมีพระร�ชดำ�ริ 

ในเบือ้งต้นให้ทำ�ก�รศึกษ�ระบบควบคุมไฟป่�ในลักษณะ	Wet	 Fire	 Break	 ควบคู่กับง�นศึกษ�พัฒน� 

ป่�ต้นนำ้�ลำ�ธ�รด้วย

๒.	ให้จัดสร้�งแหล่งนำ้�ขึ้นในพื้นที่ในรูปแบบแหล่งนำ้�ขน�ดต่�ง	ๆ	และจัดสร้�งระบบกักเก็บนำ้� 

รูปแบบต่�ง	 ๆ	 เพื่อชะลอก�รไหลของนำ้�	 โดยเฉพ�ะให้จัดระบบส่งนำ้�ให้กับพื้นที่รับนำ้�เพื่อก�รเกษตร

ประม�ณ	๑,๐๐๐	ไร่

๓.	 ให้ส่งเสริมร�ษฎรในหมู่บ้�นทีอ่ยู่บรเิวณรอบอ่�งเกบ็นำ้�ห้วยฮ่องไคร้	 ที่	 รพช.	 จดัสร้�งไว ้

เข้�ม�อยู่ในแผนง�น	โครงก�ร	โดยเฉพ�ะให้กรมประมงว�งแผนจัดระบบก�รจับสัตว์นำ้�ให้เรียบร้อย

๔.	ให้พัฒน�พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์	อ�จจะเป็นโคนม	หรือโคเนื้อ

๕.	ทรงให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพฒัน�ในด้�น	Agro-Industry	ม�ก	น่�จะได้มีก�รศึกษ�อยู่ด้วยบ้�ง	

เช่น	หอม	กระเทียม	หญ้�หว�น	รวมทั้งสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พอน�มัย	และไม้หอม

๖.	ให้พจิ�รณ�ใช้พื้นที่ส่วนหน่ึงจัดสร้�งเป็นแปลงส�ธติเพื่อก�รศึกษ�พฒัน�พนัธุพ์ชืต่�ง	ๆ 	โดย

มีส่วนร�ชก�รหล�ย	ๆ 	หน่วยเข้�ม�ดำ�เนินก�ร	รวมทั้งก�รส�ธิตก�รใช้พื้นที่ท้�ยอ่�งเพื่อก�รเพ�ะปลูกด้วย
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๗.	 ทรงมอบหม�ยให้กรมชลประท�นเป็นหน่วยง�นหลัก	 รับผิดชอบในก�รปฏิบัติง�นต�ม

โครงก�ร

เมือ่วันศุกร์ที	่ ๓	 กุมภ�พันธ์	 ๒๕๒๗	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง	

เสด็จพระร�ชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 จ�กพระตำ�หนัก 

ภูพงิคร�ชนิเวศน์	ไปทอดพระเนตรโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

อำ�เภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริคว�มตอนหนึ่งว่�

 “...เป้ำหมำยหลักของโครงกำรฯ แห่งนี้ คือกำรฟื้นฟู และอนุรักษ์บริเวณต้นน�้ำ 

 ห้วยฮ่องไคร้ ซึง่มีสภำพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีกำรใหม่ เช่น  

 กำรผันน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำในระดับบนลงไปตำมแนวร่องน�้ำต่ำง ๆ เพื่อช่วยให้ควำม 

 ชุ่มชื้นค่อย ๆ แผ่ขยำยตัวออกไป ส�ำหรับน�้ำส่วนทีเ่หลือก็จะไหลลงอ่ำงเก็บน�้ำใน 

 ระดับต�่ำลงไป เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนงำนเกษตรกรรมต่อไป ในกำรนี้  

 ควรเริม่ปลูกป่ำทดแทนตำมแนวร่องน�ำ้ ซ่ึงมคีวำมชุ่มช้ืนมำกกว่ำบรเิวณสนัเขำ จงึจะ 

 ท�ำให้เหน็ผลโดยเร็ว นอกจำกนั้น ยงัเป็นกำรประหยดักล้ำไม้และปลอดภยัจำกไฟป่ำ 

 ด้วยเมื่อร่องน�้ำดังกล่ำวมีควำมชุ่มชืน้เพิ่มขึ้น ล�ำดับต่อไป ก็ควรสร้ำงฝำยต้นน�้ำ 

 เป็นระยะ ๆ เพือ่ค่อย ๆ เก็บกักน�ำ้ไว้ แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน�ำ้ออกทัง้สองฝั่งร่องน�ำ้  

 อันจะเป็นกำรช่วยแผ่ขยำยแนวควำมชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องน�้ำ ส�ำหรบัด้ำนกำร 



 ประมง กค็วรจะเริ่มควบคมุบรหิำรกำรรกัษำพนัธุป์ลำ และจบัปลำให้เป็นระเบียบ โดย 

 ให้รำษฎรส่วนรวมได้รับประโยชน์เท่ำเทียมกัน ส่วนเรื่องกำรกสิกรรม เกษตรกรรม  

 และกำรปศสัุตว์ เช่น เรื่องกำรปลูกพชืเศรษฐกจิและกำรเล้ียงโคนม กน่็ำจะพจิำรณำ 

 จดัตั้งกลุ่มโดยอำจค่อย ๆ  ขยำยกจิกำรเป็นลักษณะสหกรณ์หรอืสหพนัธ์ ทัง้นี ้จะต้อง 

 ศึกษำเรื่องเกษตรอุตสำหกรรมควบคู่ไปด้วย เพรำะเมื่อประสบภำวะผลผลิตไม่ว่ำ 

 ประเภทใดล้นตลำด จะได้แปรสภำพให้สำมำรถถนอมรักษำไว้ได้นำน โดยทยอย 

 ส่งไปจ�ำหน่ำยภำยหลังได้...”

• องค์กรบริหำร

เมือ่จัดตั้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

(สำ�นักง�น	กปร.)	ขึ้นแล้วได้มีก�รแต่งตั้ง

-	 คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริขึ้น	 โดยมี

หม่อมเจ้�จักรพันธ์เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์	องคมนตรี	เป็นประธ�นกรรมก�ร	เลข�ธิก�ร	กปร.	เป็นรองประธ�น

กรรมก�ร	และหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมก�ร

-	 คณะอนุกรรมก�รแผนแม่บทและติดต�มประเมินผล	 ซึง่มีเลข�ธิก�ร	 กปร.	 เป็นประธ�น

อนุกรรมก�ร	และมีผู้แทนจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมก�ร
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เมือ่หม่อมเจ้�จักรพันธ์เพ็ญศิริ	 จักรพันธุ์	 สิน้พระชนม์	 น�ยกรัฐมนตรี	 ในฐ�นะประธ�น 

คณะกรรมก�รพิเศษเพื ่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ได้แต่งตั ้ง	 น�ยจุลนภ 

สนิทวงศ์	ณ	อยุธย�	องคมนตรี	ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นคณะกรรมก�รแทน

• พื้นที่ด�ำเนินงำนในปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 มีพื้นที่เป้�หม�ยในก�รดำ�เนิน

ง�นและศูนย์ส�ข�	ดังนี้

๑.	พื้นท่ีศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิอำ�เภอดอยสะเกด็	จังหวัด

เชียงใหม่	ซึ่งพื้นที่ดำ�เนินง�นและก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ฯ	ได้พิจ�รณ�จ�กแนวพระร�ชดำ�ริ	แบ่งออก

เป็น	๕	ประเภท	คือ

- พื้นที่พัฒนำป่ำไม้ด้วยน�้ำฝน

	 ประกอบด้วย	 พื้นที่ตอนบนมีคว�มล�ดชันม�กและไม่ส�ม�รถนำ�ระบบชลประท�นเข้�ไปใน

พืน้ทีไ่ด้	 และพื้นที่บ�งส่วนท�งตอนล่�งที่รบันำ้�จ�กอ่�งเกบ็นำ้�ที่	 ๑	 เนือ่งจ�กปรมิ�ณนำ้�ไม่เพียงพอใส่ใน

ร่องห้วยบ�งส่วนของพื้นที่	โดยเฉพ�ะท�งด้�นทิศตะวันตกมีก�รสร้�งฝ�ยต้นนำ�้เพื่อใช้เป็นพื้นที่พฒัน�ป่�ไม้

ด้วยฝ�ยต้นนำ้�ลำ�ธ�รที่รองรับนำ้�ฝน	ปลูกเสริมป่�เฉพ�ะในพื้นที่ถูกทำ�ล�ยหรือคว�มหน�แน่นของป่�น้อย

ม�ก	บำ�รุงป่�ไม้โดยก�รตัดต้นไม้ที่มีลักษณะไม่ดีออก	ป้องกันก�รลักลอบตัดไม้และขุดหน่อไม้	ตลอดจน

จัดระบบป้องกันไฟป่�	พื้นที่บ�งส่วนที่ติดกับอ่�งเก็บนำ้�ที่	๒	ถูกใช้สำ�หรับก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์ป่�เพื่อพัฒน�

ต้นนำ้�	รวมพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ	๖,๐๐๐	ไร่



- พื้นที่พัฒนำป่ำไม้ด้วยระบบน�้ำชลประทำน

	 พื้นที่อยู่ท�งด้�นทิศตะวันออก	ที่ส�ม�รถนำ�นำ้�จ�กอ่�งเก็บนำ้�ที่	๑	ม�ใช้ในพื้นที่ได้	โดยก�ร

ปล่อยนำ�้ผ่�นท่อจ�กสนัเข�	ในร่องห้วยมีก�รสร้�งฝ�ยต้นนำ�้ลำ�ธ�รเป็นระยะ	เพื่อกักเก็บนำ�้เป็นช่องเพื่อเพิ่ม

ระดับนำ้�ผิวดินและใต้ดิน	และมีก�รขุดคลองไส้ไก่ขน�ดเล็ก	ส่งนำ้�ออกไปสองข้�งของฝ�ยต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	เพิ่ม

คว�มชื้นให้กระจ�ยออกทั่วพื้นที่	ทำ�ให้ฝ�ยต้นนำ�้ดังกล่�ว	มีสภ�พเป็นแนวกันไฟเปียกท่ีลดคว�มรุนแรงและ

ก�รลุกล�มของไฟ	มีก�รปลูกเสริมป่�และระบบบำ�รุงและป้องกันรักษ�ป่�	ตลอดจนจัดทำ�ทุ่งหญ้�เพื่อเป็น

อ�ห�รสัตว์ป่�	ปลูกไม้ที่ให้ผลเป็นอ�ห�รสัตว์ป่�	ปลูกไม้ไผ่	ไม้ผลในร่ม	พริกไทย	หว�ย	และมะก่อหลวง	

(มะค�เดเมีย)	ผสมในป่�	กล่�วได้ว่�	เป็นรูปแบบก�รพฒัน�ป่�ไม้แบบเข้มข้นเพื่อประโยชน์แบบอเนกประสงค์	

รวมพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ	๘๐๐	ไร่

- พื้นที่พัฒนำกำรเกษตร

	 เป็นพืน้ท่ีตอนกล�งของลุ่มนำ�้	โดยทดสอบก�รทำ�เกษตรแบบอุตส�หกรรมและผสมผส�นกับ 

ก�รปลูกป่�ในรูปวนเกษตร	 ตลอดจนห�รูปแบบก�รเพ�ะปลูกที่เหม�ะสมกับสังคมชนบทในภ�คเหนือ 

ตอนบนและอนรุักษ์ดินและนำ้�	 ประกอบด้วย	 ก�รทดสอบปลกูข้�วและพืชไร่อื่น	 ๆ	 ไม้ผล	 สมุนไพร	 

พืชผักพื้นบ้�น	 ไม้ดอกไม้ประดบั	 พืชเพื่ออตุส�หกรรมพืน้บ้�น	 ตลอดจนเป็นแหล่งสะสมพันธุกรรมพืช	 

ทั้งไม้พื้นบ้�นและไม้ที่นำ�เข้�จ�กแหล่งอื่นทั้งในและนอกประเทศ	รวมพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ	๖๐๐	ไร่

- พื้นที่พัฒนำกำรปศุสัตว์

	 ในตอนล่�งของพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับอ่�งเก็บนำ้�ที่	 ๗	 ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ใช้ในกิจกรรมก�รเลี้ยง

สัตว์	 เป็นก�รเลี้ยงสัตว์ในสภ�พป่�โปร่ง	เพื่อเพิ่มคุณค่�ของป่�	ทั้งห�รูปแบบก�รเลี้ยงสัตว์ที่เหม�ะสมกับ

สภ�พป่�ไม้ในภ�คเหนือตอนบน	 ทั้งในแง่ของก�รผลิตอ�ห�รและเพิ่มประสิทธิภ�พของป่�ในรูปของก�ร

เจริญเติบโตของไม้ป่�และก�รกระจ�ยของลูกไม้	สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่คือ	วัวนม	นอกจ�กนี้ยังมี	 ไก่	 เป็ด	

ห่�น	และสุกร	รวมพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ	๗๐๐	ไร่

- พื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำและพัฒนำกำรประมง

	 อ่�งเก็บนำ�้ในศูนย์ฯ	มีทั้งหมด	๗	อ่�ง	ประกอบด้วยอ่�งใหญ่	๓	

อ่�ง	ถูกสร้�งม�เพื่อกักเก็บนำ�้ไว้ใช้ในพื้นท่ีต่�ง	ๆ 	นอกจ�กน้ันใช้ในกิจกรรม

ก�รทดลองก�รเล้ียงปล�ในอ่�งเก็บนำ�้	ตลอดจนก�รศึกษ�ก�รจัดรูปบริห�ร 

แหล่งนำ�้เพื่อก�รประมง	โดยเฉพ�ะก�รจัดให้มีก�รบริห�รจับปล�ของช�วบ้�น 

หมู่บ้�นป�งเรียบเรือ	 และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประช�ชนที่เข้�ม� 

ตกปล�	รวมพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ	๔๐๐	ไร่
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๒.	 ศูนย์ส�ข�ที่	 ๑	 โครงก�รศูนย์บริก�รก�รพัฒน�ขย�ยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้�นไร่อันเนือ่ง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอห�งดง	จังหวัดเชียงใหม่

๓.	ศูนย์ส�ข�ที่	๒	โครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จลุ่มนำ้�ส�ข�แม่ปิงอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอ

จอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	และอำ�เภอบ้�นโฮ่ง	จังหวัดลำ�พูน

๔.	ศูนย์ส�ข�ที่	๓	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ห้วยล�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอสันกำ�แพง	

จังหวัดเชียงใหม่

๕.	 ศูนย์ส�ข�ที่	 ๔	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่ป่�ขุนแม่กวงอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 อำ�เภอ	

ดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่

๖.	ศูนย์ส�ข�ที่	๕	โครงก�รพัฒน�ดอยตุง	(พื้นที่ทรงง�น)	อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอ	

แม่ฟ้�หลวง	จังหวัดเชียงร�ย

• กำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ประสบ

ผลสำ�เร็จในระดับหน่ึง	โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น	

ก�รศึกษ�	ทดลอง	วิจัย	รวมทั้งก�รทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต่�ง	ๆ 	ได้ทำ�ง�นและ

ประส�นกันอย่�งเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	ก�รบริก�รสูร่�ษฎรทั้งในหมู่บ้�น

เป้�หม�ย	 รอบบริเวณศูนย์ฯ	 ตลอดจนส่วนร�ชก�รและร�ษฎรโดยทั่วไป	

โดยมีผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่เร่ิมก่อตัง้ศูนย์จนถึงปัจจุบัน	ส�ม�รถแบ่งเป็น

ส่วนใหญ่	ๆ	ได้	๒	ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ งำนศึกษำ ทดลองและวิจัย
๑. งำนศึกษำและพัฒนำแหล่งน�้ำ

	 เป็นก�รจัดห�นำ้�สนับสนุนและพัฒน�ในด้�นต่�ง	ๆ	ของศูนย์

ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รพัฒน�พื้นที่ต้นนำ้�

ลำ�ธ�ร	 (Check	 Dam)	 สำ�หรับเก็บกักนำ้�ไว้เพื่อรักษ�คว�มชุ่มชื้นของดิน 

ในฤดูแล้ง	และทำ�คูนำ�้ระบบก้�งปล�เพื่อกระจ�ยนำ�้ออกไปเพิ่มคว�มชุ่มช้ืน 

ในดิน	 เพื่อประโยชน์ในก�รปลูกป่�และแนวป้องกันป่�เปียก	 (Wet	 Fire	

Break)	 นำ้�ที่ไหลม�เบือ้งล่�งก็จะทำ�อ่�งเก็บนำ้�ไว้และใช้ประโยชน์จ�ก 

อ่�งเก็บนำ้�	สนับสนุนกิจกรรมก�รเพ�ะปลูก	เลี้ยงสัตว์และก�รประมง



	 -	 ง�นเชื่อมโยงระหว่�งลุ่มนำ้�ขน�ดเล็ก	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ�ระบบเชื่อมโยง 

ลุ่มนำ้�ขน�ดใหญ่ต่อไป

	 -	 ง�นก่อสร้�งอ่�งเก็บนำ้�	 เพื่อกักเก็บนำ้�ไว้ใช้ในกิจกรรมของง�นศึกษ�พัฒน�ด้�นต่�ง	 ๆ	

อย่�งต่อเนื่อง

	 -	 ง�นระบบแพร่กระจ�ยนำ้�แบบรอบบริเวณ	 เพื่อสนับสนุนง�นป้องกันไฟป่�โดยคว�มชื้น

และก�รเปลีย่นแปลงท�งก�ยภ�พและนเิวศวทิย�ของป่�ไม้ในเขตพืน้ทีพ่ัฒน�ป่�ไม้ด้วยระบบชลประท�น	

๘๐๐	ไร่	โดยก�รก่อสร้�งระบบท่อส่งนำ้�และฝ�ยเก็บกักนำ้�	จำ�นวน	๘๐	แห่ง

	 -	 ง�นระบบส่งนำ้�ให้แก่พื้นที่ศึกษ�และพัฒน�ก�รเกษตรปศุสัตว์	 ซึ่งได้ดำ�เนินง�นก่อสร้�ง

ระบบส่งนำ้�โดยใช้ท่อ	พี.วี.ซี.	ขน�ดต่�ง	ๆ	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	เพื่อส่งนำ้�ให้กับพื้นที่ศึกษ�และพัฒน�ก�ร

เกษตร	-	ปศุสัตว์	ครอบคลุมพื้นที่ประม�ณ	๑,๑๕๐	ไร่

	 -	 ง�นแพร่กระจ�ยนำ้�สู่ระบบเพิ่มคว�มชุ่มชืน้จ�กสนัเข�สู่ลำ�ห้วย	 โดยดำ�เนนิก�รศกึษ�

ก�รแพร่กระจ�ยนำ้�สู่ระบบเพิ่มคว�มชุ่มชื้นจ�กสันเข�สู่ลำ�ห้วย	 โดยก�รสร้�งระบบเชื่อมโยงโดยท่อและ 

อ่�งเก็บนำ้�ขน�ดเล็กต�มสันเข�และฝ�ยหินก่อในลำ�ห้วยท้�ยอ่�งเก็บนำ้�

	 -	 ง�นชะลอคว�มชุ่มชื้นต�มลำ�ห้วยธรรมช�ติโดยสร้�งฝ�ยต้นนำ้�	

(Check	 Dam)	 ขน�ดเล็กต่�ง	 ๆ	 เพื่อทำ�หน้�ที่เก็บกักนำ้�ไว้ให้เกิดคว�มชุ่มชื้นของ

พื้นดินในฤดูแล้ง	มีลักษณะเป็นฝ�ยหินทิ้งแกนดินเหนียว	จ�กก�รศึกษ�พบว่�ก�ร

ก่อสร้�งฝ�ยต้นนำ้�	 (Check	 Dam)	 เมือ่ก่อสร้�งแล้วเสร็จประม�ณ	 ๒	 -	 ๓	 ปี	 

จะส�ม�รถเก็บกักนำ้�ได้ดีเหมือนสภ�พฝ�ยถ�วร	 เนือ่งจ�กเศษไม้และใบไม้ไปอุด

บริเวณสันฝ�ยทำ�ให้เก็บนำ้�ได้ดี

๒. งำนศึกษำและพัฒนำป่ำไม้

	 เป็นก�รพย�ย�มห�เทคโนโลยีด้�นป่�ไม้ที่เหม�ะสม	 เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ฟื้นฟูสภ�พ

ต้นนำ้�ลำ�ธ�รบริเวณพื้นที่ภ�คเหนือ	ซึ่งมีผลก�รดำ�เนินง�นดังนี้

	 -	 ง�นป้องกันพื ้นที ่และง�นป้องกันไฟป่�	 ปัจจุบันส�ม�รถป้องกันไฟป่�ได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	ด้วยวิธีก�รป้องกันไฟป่�เปียก	(Wet	Fire	Break)	โดยก่อสร้�งระบบกระจ�ยนำ้�ไปทั่วพื้นที่	

เรียกว่�	 เหมือง	แบบไส้ไก่หรือเหมืองแม้ว	ซึ่งเขตพื้นที่พัฒน�ป่�ไม้ด้วยระบบชลประท�น	๑,๕๑๖	ไร่นั้น	

ไม่มีไฟไหม้ป่�สภ�พป่�มีคว�มชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์	 ดินเปลี่ยนสภ�พจ�กดินร่วนปนทร�ยมีหินโผล่เป็นดิน

ที่มีสีดำ�	มีคุณค่�ท�งอ�ห�รม�กขึ้น
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	 -	 ง�นปลูกและบำ�รุงป่�	๓	อย่�ง	๓	วิธี	โดยใช้ไม้ชนิดที่เป็นประโยชน์	ทั้งก�รใช้สอย	เป็น

อ�ห�ร	 และเป็นเชื้อเพลิง	 โดยปลูกพันธุ์ไม้เหล่�นี้ให้กระจ�ยพันธุ์ลุกล�มจ�กสันเข�ลงม�	 และพันธุ์ไม้ที่มี

เมล็ดเหล่�นีจ้ะตกลงจ�กพื้นที่สูงลงม�สู่ที่ตำ่�ส�ม�รถงอกขึน้ม�ได้ต�มธรรมช�ติ	 ซึง่จะทำ�ให้เกิดสภ�พป่�

หน�ทึบและสมบูรณ์ขึ้นได้

-	 ง�นศึกษ�ป่�ไม้ระบบเกษตรป่�ไม้	 (Agro-Forestry	

Studies)	 เป็นรูปแบบหนึง่ที่เป็นตัวแทนของก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ควบคู่กับก�รพัฒน�ป่�ไม้

-	 ง�นศกึษ�ระบบนิเวศป่�ไม้พืน้ที่รบันำ�้ชลประท�น	พบ

ว่�	สภ�พป่�เตง็รังที่ได้รับนำ�้ชลประท�นมีระบบนิเวศดีข้ึน	กล่�วคือ	

เร่ิมมีใบพลวง	เก็ดทอง	วอป่�	รัด	เพิ่มข้ึนในป่�เตง็รัง	ซึ่งเป็นตวัช้ีว่�

องค์ประกอบของป่�ไม้มีแนวโน้มที่จะหล�กหล�ยข้ึน	ขณะเดียวกัน	

พบว่�จำ�นวนเรือนยอดไม้เพิ่มขึน้จ�กเดิมที่มีชั้นเดียว	 ในปัจจุบัน

พบว่�มีเรือนยอดแบ่งออกได้เป็น	๒	ชัน้	และพบว่�ก�รเจริญเตบิโต

ของไม้ในพื้นที่รับนำ�้ชลประท�นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนม�กกว่�ในพื้นที่

ที่ไม่ได้รับนำ้�ชลประท�นโดยเฉพ�ะในช่วงฤดูแล้ง

	 -	 ง�นวิจัยต้นนำ�้	ศึกษ�วิจัยเก่ียวกับก�รค้นคว้�ท�งอุตอุุทกวิทย�ลุม่นำ�้	ก�รปลูกพชืในระบบ

เกษตรป่�ไม้	ก�รป้องกันก�รพังทล�ยของดิน	และศึกษ�อัตร�ก�รสูญเสียหน้�ดิน

	 -	 ง�นเพ�ะขย�ยพันธุ์สัตว์ป่�	 ดำ�เนินก�รศึกษ�และเพ�ะเลีย้งขย�ยพันธุ์สัตว์ป่�	 สัตว์กีบ	 

และสัตว์ปีก	

๓. งำนศึกษำและพัฒนำที่ดิน

	 เป็นก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของส่วนร�ชก�รต่�งๆ	 ให้ได้มีก�รใช้ประโยชน์ที่ดินอย่�ง 

ถูกต้องต�มสภ�พของพื้นที่	และเหม�ะสมกับรูปแบบของกิจกรรมต่�ง	ๆ	ต�มที่ได้ว�งแผนไว้

	 -	 ศึกษ�พัฒน�วิธีก�รและรูปแบบของก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ที่เหม�ะสมกับภูมิประเทศ 

ภ�คเหนือตอนบน

	 -	 ศึกษ�ห�วิธีก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ดินซึ่งมีคว�มอุดมสมบูรณ์ตำ่�	ไม่เหม�ะสมที่จะนำ�ม�ใช้

ในท�งก�รเกษตรให้มีศักยภ�พในก�รผลิตสูงขึ้น

	 -	 ศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รพัฒน�พื้นที่ป่�ไม้ที่มีต่อสภ�พคว�มชื้นในป่�

	 -	 ศึกษ�ผลกระทบก�รใช้ประโยชน์ทีดิ่นที่มผีลต่อสภ�พอุทกวิทย�ในพื้นที่ลุ่มนำ�้ห้วยฮ่องไคร้



๔. งำนศึกษำและทดสอบกำรปลูกพืช

ศึกษ�และทดสอบก�รปลูกพืชชนิดต่�ง	ๆ	 เช่น	พืชสวน	พืชผัก	พืชไร่	 ข้�ว	 เพื่อให้ได้พันธุ์พืช	

เหม�ะสมกับสภ�พภูมิประเทศ	 เพือ่ผลติเมลด็พันธุ์	 ต้นพันธุ์สำ�หรบัส่งเสรมิแก่ร�ษฎร	 โดยสรปุผลก�ร

ดำ�เนินง�นดังนี้

	 -	 ง�นพืชสวน	 ดำ�เนินก�รในพื้นที	่ ๒๕๐	 ไร่	 ประกอบด้วย	 ไม้ผล	 ได้แก่	 มะม่วง	 ลิ้นจี่ 

มะข�มหว�น	ลำ�ไย	ขนุน	และส้มโอ

	 -	 พชือุตส�หกรรม	ได้แก่	สับปะรด	กะทกรกฝร่ัง	ย�งพ�ร�	มะค�เดเมีย	และมะม่วงหมิพ�นต์

	 -	 ง�นพชืผกั	ได้แก่	ผกัตระกูลถ่ัว	ตระกูลแตง	ตระกูลมะเขือ	ซ่ึงเป็นพชืร�กส้ันส�ม�รถเจริญ

เติบโตได้ดี	 เพร�ะว่�ส�ม�รถปรับปรุงดินและระบบนำ้�ได้สะดวก	จะมีปัญห�เฉพ�ะในพื้นที่ที่ปลูกซำ้�จะเกิด

ปัญห�โรครบกวน	ซ่ึงแก้ไขโดยก�รปลูกพชืหมุนเวียน	และทดสอบก�รปลกูผกักับก�รใช้พชืสมุนไพรป้องกัน

และกำ�จัดโรคแมลง	 เช่น	 ก�รใช้ห�งไหล	 ใบมะเขือเทศ	 ใบย�สูบ	 ใบน้อยหน่�	 สะเด�	 ปร�กฏว่�ส�ม�รถ

ป้องกันหนอนกระทู้ผัก	 หนอนใยผัก	 และพวกเพลี้ยอ่อนได้ดี	 รวมทั้งก�รปลูกพืชในมุ้งลวด	 เพื่อป้องกัน

แมลงเข้�ทำ�ล�ย	เป็นผักอน�มัยปลอดก�รใช้ส�รเคมี	และก�รทดสอบก�รใช้จุลินทรีย์กับพืชผัก	เพื่อกำ�จัด

หนอนคืบและหนอนกระทู้

	 -	 ง�นพชืไร่	ได้แก่	ถ่ัวเหลือง	ถ่ัวลิสง	ถ่ัวพุม่	ถ่ัวมะแฮะ	ท�นตะวัน	และข้�วโพดหว�น	เป็นก�ร

ปลูกเพื่อเป็นแปลงขย�ยพันธุ์และส�ธิตแสดงพันธุ์	ซึ่งถั่วที่ส�ม�รถส่งเสริมให้แก่ร�ษฎรได้แล้ว	ได้แก่	พันธุ์

ถั่วเหลือเชียงใหม่	๖๐

	 -	 ง�นข้�ว	ประกอบด้วยก�รทดสอบปลูกข้�วพันธุ์	กข.	ต่�ง	ๆ	ทั้งข้�วไร่	และข้�วน�ดำ�	ซึ่ง

ปร�กฏว่�ได้ผลม�กน้อยขึน้อยู่กับปรมิ�ณของนำ้�และคว�มอุดมสมบูรณ์ของดนิ	 ส่วนข้�วไร่พันธุ์ซิวแม่จนั	

พันธุ์อ�รี	๒๕๘	และพันธุ์	 Fnur	๗๕๐๕	 (ฟ�ง)	 ให้ผลผลิตต่อไร่ดีพอสมควร	ข้�วไร่พันธุ์ข้�วจ้�วข�วให้

ผลผลิตตำ่�	สำ�หรับข้�วน�สวน	ข้�วจ้�วสุพรรณบุรี	๙๐	ให้ผลผลิตต่อไร่สูง

	 -	 ง�นเห็ด	ประกอบด้วย	เห็ดน�งฟ้�	น�งรม	เป๋�ฮื้อ	หอม	และป�ปิยอง	(กระดุม)	ผลก�ร

ดำ�เนินง�นพบว่�	ก�รเพ�ะเห็ดส�ม�รถขึ้นได้ทุกชนิด

นอกจ�กนั้น	 ยังทำ�ก�รรวบรวมศึกษ�พืชสมุนไพรและไม้หอม	 ทำ�ก�รรวบรวมพืชสมุนไพร	

ประม�ณ	๑๒๐	ชนิด

๕. งำนศึกษำและพัฒนำเกษตรกรรมแบบประณีต

	 โดยยึดหลักก�รปลูกไม้ยืนต้นประเภทต่�ง	 ๆ	 สำ�หรับเป็นอ�ห�ร	 พืช	 และร�ยได้ควบคู่กับ 

พืชล้มลุกที่ใช้เป็นอ�ห�ร	ย�	ร�ยได้	ซึ่งมีรูปแบบต่�ง	ๆ	กัน	โดยทำ�ก�รศึกษ�ดังนี้
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	 -	 ง�นศึกษ�พืชอุตส�หกรรม	 ทำ�ก�รขย�ยพันธุ์พืชอุตส�หกรรมที่ทดสอบแล้ว	 และเป็น 

ที่ต้องก�รของอุตส�หกรรม	เช่น	ว่�นห�งจระเข้	ไก๋	และปอส�

	 -	 ง�นศึกษ�และรวบรวมพันธุ์ผัก	 โดยศึกษ�พันธุ์ผักพื้นเมือง	 ๙๘	 ชนิด	 เพื่อก�รศึกษ�

ผลผลิตและคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร

	 -	 ง�นศึกษ�ก�รทำ�สวนไร่ในพื้นที่ลักษณะต่�ง	ๆ	โดยศึกษ�ก�รทำ�สวนไร่ในพื้นที่ห่�งไกล

ในที่ใกล้เมืองและในไร่เกษตรอุตส�หกรรม

	 -	 ง�นรวบรวมพนัธุไ์ม้ดอกหอม	ประม�ณ	๓๒	ชนิด	เพื่อศึกษ�ก�รเจริญเตบิโต	ศึกษ�พนัธ์ุ

ดีเพื่อขย�ยพันธุ์	จำ�นวน	๑๐	ชนิด

	 -	 ง�นเกษตรกรรมพื้นบ้�น	ทำ�ก�รศึกษ�ปลูกแบบเกษตรยั่งยืนแบบช�ยป่�เชิงเข�	ซึ่งเป็น

พื้นที่ล�ดเทพื้นที่ประม�ณ	๕๐	ไร่

	 นอกจ�กนั้น	ยังมีง�นอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	รวบรวมพันธุ์	และขย�ยพันธุ์หญ้�แฝกท้องถิ่น

ซึ่งได้รวบรวมแล้ว	๖๘	ส�ยพันธุ์

๖. งำนศึกษำและพัฒนำปศุสัตว์และโคนม

	 ทำ�ก�รศึกษ�วิจัยเกีย่วกับก�รเลี้ยงโคนม	 และเสริมด้วยก�รเลีย้งสัตว์ปีกและสุกร	 ได้มีก�ร 

ส่งเสริมให้บริก�ร	และเยี่ยมเยียนฟ�ร์มของเกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	เป็นประจำ�เสมำ่�เสมอ

๗. งำนศึกษำและพัฒนำกำรประมง

	 ศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับก�รว�งระเบียบก�รจับปล�ในแหล่งนำ้�	 รวมทั้งเทคนิคก�รจับปล�	 และ



ก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงปล�	เพื่อมิให้มีก�รแก่งแย่งกันเอ�เปรียบกัน	ไม่ทำ�ล�ยพันธุ์ปล�	และใช้เป็นแนวท�ง

ปฏิบัติ	สำ�หรับอ่�งเก็บนำ้�อื่น	ๆ	ต่อไป

	 -	 	กิจกรรมก�รบริห�รก�รประมงในอ่�งเก็บนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	๗	โดยก�รจัดตั้งกลุ่มประมง	

โดยมีสม�ชิกจ�กหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ปัจจุบันมีสม�ชิก	๒๕	คน

	 -	 ดำ�เนินก�รผลิตพันธุ์ปล�	 ปล่อยปล�ในอ่�งเก็บนำ้�	 รวมทั้งส�ธิตก�รเลีย้งปล�ในกระชัง	

ก�รเล้ียงปล�นลิแดงในบ่อซีเมนต์กลมระบบนำ�้ผ่�น	เพื่อเป็นตวัอย่�งให้กับเกษตรกรนำ�ไปประยุกต์ใช้เล้ียง

ปล�ในลำ�ห้วยเล็ก	ๆ	ที่ไหลผ่�นหน้�บ้�น	โดยก�รกั้นลำ้�ห้วยด้วยเชือก	ซึ่งนำ้�ส�ม�รถไหลผ่�นไปได้แต่ปล�

ไม่ส�ม�รถผ่�นออกได้

	 -	 ก�รติดต�มส่งเสริมก�รเลี้ยงปล�ในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	อย่�งสมำ่�เสมอ

๘. งำนอนุรักษ์และพัฒนำพันธุ์กบ

	 ศึกษ�ทดลองเพือ่พัฒน�อ�ชีพก�รเพ�ะเลี ้ยงกบ	

แบบครบวงจรที่ผสมผส�นร่วมกับก�รอนุรักษ์	 โดยให้คว�มรู้

ท�งวิช�ก�รด้�นก�รเพ�ะเลีย้งกบ	 ก�รตล�ด	 และก�รสนับสนุน

พันธุ์	ตลอดจนก�รศึกษ�ทดสอบเพื่อก�รนำ�ไปสู่ก�รสร้�งสมดุล

ท�งธรรมช�ติ	 สภ�พแวดล้อมและก�รใช้ประโยชน์อย่�งยัง่ยืน	

ประกอบด้วยง�นพฒัน�อ�ชพีและเล้ียงพนัธุก์บ	ได้แก่	กบน�	และ

กบบลูฟร๊อก	 ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอ�ก�ศในภ�คเหนือ	 และ

ได้มีก�รส่งเสริมให้เกษตรกรเพ�ะเลีย้งกบในพื้นที่ในเขตหมู่บ้�น

รอบศูนย์ฯ	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ป่�ขุนกวง	โรงเรียนก�วิละนุกูล	

และหมู่บ้�นในเขตอำ�เภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 นอกจ�กนี้	 

ยังมีโครงก�รคืนสู่ธรรมช�ติ	 โดยได้มีก�รปล่อยลูกพันธุ์กบน�คืนสู่ธรรมช�ติในบริเวณพื้นที่โครงก�ร	 

จ�กก�รสังเกต	พบว่�ทั้งในพื้นที่ศูนย์ฯ	และรอบนอกศูนย์ฯ	มีปริม�ณกบเพิ่มม�กข้ึน	นอกจ�กนี	้มีปริม�ณนก 

ม�กกว่�เดิม	โดยเฉพ�ะนกกระย�งดำ�และนกกระย�งข�ว	ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่�มีปริม�ณอ�ห�รเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ ๒ งำนขยำยผลของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

ง�นพัฒน�หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	และถ่�ยทอดเทคโนโลยี	ก�รดำ�เนินง�นเริ่มในปี	๒๕๓๒	มีคว�ม

ก้�วหน้�ไปด้วยดี	โดยแบ่งง�นพัฒน�ดังนี้

-	 ง�นพฒัน�ด้�นป่�ไม้	ฝึกอบรมและชี้แจงร�ษฎรหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ให้รู้และเข้�ใจถึงผลกระทบ 

ในก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�	และให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับไฟป่�
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-	 ง�นพัฒน�ที่ดิน	ฝึกอบรมร�ษฎรเรื่องก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	

-	 ง�นส่งเสริมก�รเกษตร	ส่งเสริมก�รปลูกพชืสวนไม้ผล	พชืสวนอุตส�หกรรม	พชืไร่	ง�นข้�ว 

	 	 ส�ธิตและก�รเกษตรผสมผส�น

-	 ง�นส่งเสริมอ�ชีพอุตส�หกรรมในครัวเรือน	ฝึกอบรมก�รตัดเย็บเสื้อผ้�	ก�รทอผ้�	ก�รทำ� 

	 	 ดอกไม้ประดิษฐ์จ�กกระด�ษส�	และก�รแปรรูปและถนอมอ�ห�รในกลุ่มแม่บ้�นเกษตรกร

-	 ง�นส่งเสริมปศุสัตว์	ฝึกอบรมก�รเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ	ตลอดจนสัตว์ปีก

-	 ง�นส่งเสริมก�รประมง	ฝึกอบรมและส่งเสริมก�รเลี้ยงปล�ประเภทต่�ง	ๆ	

นอกจ�กนั้น	 ได้ส�ธิตก�รพัฒน�พื้นที่ต�มแนวทฤษฎีใหม่ในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 มีร�ษฎร 

เข้�ร่วมโครงก�ร	๖	ร�ย	โดยเป็นเจ้�ของที่ดินและมีอ�ชพีเกษตรกรรม	ดำ�เนินก�รขุดสระเก็บนำ�้ในพื้นท่ีของ

เกษตรกรจำ�นวน	๘	แห่ง	พร้อมระบบท่อชักนำ้�จ�กคลองส่งนำ้�/อ่�งเก็บนำ้�เข้�สู่สระเก็บนำ้�	เพื่อใช้สำ�หรับ

เติมนำ้�เพิ่มให้สระเก็บนำ้�ที่ขุดไว้ในช่วงก�รข�ดแคลนนำ้�ในฤดูแล้งและปลูกไม้ผล

• ผลส�ำเร็จทีไ่ด้รับและควำมเปลีย่นแปลงทีพ่ึงประสงค์ของกำรพัฒนำพื้นที่ 
 บริเวณศูนย์ฯ และเกษตรกรในหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 เริม่ดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

๒๕๒๕	จวบจนปัจจุบัน	นับเป็นเวล�เกือบ	๑๗	ปีแล้ว	 ได้ดำ�เนินง�นช่วยเหลือประช�ชนในหมู่บ้�นรอบ

ศูนย์ฯ	จำ�นวน	๑๐	หมู่บ้�น	ก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง	ๆ	สัมฤทธิผลเป็นที่น่�พอใจ	ส�ม�รถแบ่งออกเป็น

ด้�นต่�ง	ๆ	ได้ดังนี้

คุณภำพชีวิต

เกณฑ์ดัชนีคุณภ�พชีวิตของคนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 ระหว่�งปี	 ๒๕๓๕-๒๕๓๙	 มีค่�ก�ร

เปลี่ยนแปลงคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	คือจ�ก	๐.๖๐๖	ในปี	๒๕๓๕	เพิ่มขึ้นเป็น	๐.๖๘๔	ในปี	๒๕๓๗	และเป็น	

๐.๘๕๑	ในปี	๒๕๓๙	โดยเปลี่ยนเกณฑ์คุณภ�พชีวิตจ�กระดับกล�งเป็นระดับสูง	ต�มเกณฑ์กำ�หนดระดับ

ก�รพฒัน�คุณภ�พชวิีตต�มแนวท�งของ	UNDP	กำ�หนดให้	HDI	=	๐.๘๐๐	-๑.๐๐	=	คุณภ�พชีวิตระดับสูง

ด้ำนกำรประกอบอำชีพ

ประช�ชนประกอบอ�ชีพหลัก	 โดยร้อยละ	 ๒๓.๗๓	 มีอ�ชีพรับจ้�ง	 รองลงม�	 ได้แก่	 ทำ�น�	 

ร้อยละ	๑๑.๔๙	ทำ�สวน	ทำ�ไร่	ร้อยละ	๑๐.๓๐	และค้�ข�ย	ร้อยละ	๖.๘๗	ขณะเดียวกันได้ประกอบอ�ชีพ

อื่น	ๆ	ควบคู่เป็นอ�ชีพรองไปด้วย



กำรถือครองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

ลักษณะก�รถือครองท�งก�รเกษตร	 เกษตรกรร้อยละ	๗๑.๑๔	

มีที่ดินเป็นของตนเอง	 และมีเอกส�รสิทธิ์ถูกต้องร้อยละ	 ๘๕.๔๗	 มีเพียง

ส่วนน้อยที่ไม่มีเอกส�รสิทธิ์เป็นของตนเอง	และเช่�ที่ดินทำ�กิน	สำ�หรับก�ร

ใช้ประโยชน์ในที่ดิน	ร้อยละ	๓๙.๖๕	จะใช้เป็นที่ทำ�กิน	รองลงม�	ร้อยละ	

๓๗.๐๓	 ใช้เป็นที่อยู่อ�ศัย	 ร้อยละ	 ๑๖.๐๓	 ใช้ทั้งเป็นที่อยู่อ�ศัยและที่ทำ�

กิน	ให้ผู้อื่นเช่�	ร้อยละ	๕.๕๔	และปล่อยทิ้งว่�งเปล่�	เพียงร้อยละ	๑.๗๕	

ต�มลำ�ดับ

พื้นที่ดินทำ�กินร้อยละ	๕๐.๘๔	อยู่ในระบบชลประท�น	อย่�งไร

ก็ต�ม	 ประช�ชนส่วนใหญ่มีก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินในท�งที่ดีขึ้น	 เช่น 

ร้อยละ	๕๒.๙๔	เปลี่ยนจ�กก�รทำ�น�	ทำ�ไร่	พืชสวน	ม�ปลูกไม้ผลร้อยละ	๑๗.๖๕	เปลี่ยนจ�กก�รปลูก

พืชไร่และไม้ผลชนิดหนึ่งม�ปลูกพืชไร่	ไม้ผลชนิดอื่น	ซึ่งร้อยละ	๗๓.๕๓	จะได้รับคำ�แนะนำ�จ�กเจ้�หน้�ที่

ศูนย์ฯ	ที่ออกไปส่งเสริม

สภำพเศรษฐกิจ

ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ในรอบปีทีผ่่�นม�	มีร�ยได้สทุธเิฉล่ีย

ประม�ณ	๖๓,๘๘๘	บ�ท	 ซ่ึงเป็นร�ยได้จ�กก�รรับจ้�งม�กที่สุด	รองลงม�	ได้แก่	ร�ยได้จ�กก�รเพ�ะปลกู	

๑๓,๕๓๔	บ�ท	ร�ยได้จ�กก�รเล้ียงสตัว์	๗,๕๖๖	บ�ท	และร�ยได้จ�กก�รค้�ข�ย	๗,๕๓๑	บ�ท	ต�มลำ�ดับ
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ประช�ชนร้อยละ	๕๓.๖๓	ไม่ได้กู้เงิน	มีเพียงร้อยละ	๔๖.๓๗	เท่�นั้นที่กู้เงินม�ลงทุน	เป็นอยู่ดี

ขึ้นม�กเพื่อประกอบอ�ชีพในท�งเกษตรกรรมเป็นสำ�คัญ	 ประช�ชนส่วนใหญ่ร้อยละ	 ๔๙.๑๖	 มีร�ยได ้

เพียงพอกับร�ยจ่�ย

ทัศนคติท�งด้�นเศรษฐกิจ	 ในภ�พรวมของประช�ชนในระยะเวล�	 ๕	 ปีที่ผ่�นม�	 ประช�ชน

ส่วนใหญ่ร้อยละ	๔๔.๑๓	มีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ดีขึ้นกว่�เดิม	 ร้อยละ	 ๑๕.๐๘	 เห็นว่�มีฐ�นะคว�มเป็นอยู ่

ดีขึ้นม�ก	เนื่องจ�กมีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กหล�ยด้�น	เพร�ะได้รับก�รส่งเสริมและให้คว�มรู้ในด้�นก�รเกษตร	

ก�รเลี้ยงสัตว์	ก�รประมง	ก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น	ฯลฯ	จ�กศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

โครงสร้ำงพื้นฐำน

ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	จะได้รับประโยชน์จ�กก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นต่�ง	ๆ 	อ�ทิ

เช่น	ถนนหนท�ง	ทำ�ให้ก�รคมน�คมไปม�สะดวก	มีก�รพฒัน�แหล่งนำ�้เพื่ออุปโภค	บริโภค	และก�รเกษตร	

ตลอดจนก�รก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�นต่�ง	ๆ	ของศูนย์ฯ	(ไฟฟ้�	ประป�	ฯลฯ)



ก�รดำ�เนนิง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ผ่�นม�จวบจน

ปัจจุบัน	 ได้บรรลุผลสำ�เร็จมีคว�มก้�วหน้�เป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง	 ทำ�ให้ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	

และบริเวณใกล้เคียงมีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ซึ่งปร�กฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ว	โดยศูนย์ฯ	ส�ม�รถ

เป็นศูนย์กล�งในก�รศึกษ�ทดลองห�รูปแบบก�รพฒัน�บริเวณพื้นที่ต้นนำ�้ลำ�ธ�ร	โดยเน้นก�รพฒัน�แหล่ง

นำ้�	 พัฒน�พื้นที่ป่�ต้นนำ้�	 ทำ�ให้ส�ม�รถเกบ็กกันำ้�ไว้ได้	 ก่อให้เกดิคว�มชุ่มชืน้ของดินโดยเฉพ�ะหน้�แล้ง	

ส�ม�รถลดอัตร�ก�รเกิดไฟป่�ได้จนเป็นที่น่�พอใจ	 นอกจ�กนั้น	 ยังทำ�ให้ประช�ชนได้ตระหนักถึงก�รมี

ส่วนร่วมในก�รพัฒน�แบบยั่งยืน	ซึ่งเป็นผลของคว�มร่วมมือจ�กทุก	ๆ	ฝ่�ยที่มีหน้�ที่รับผิดชอบ	แต่ทั้งนี้

ก็เนื่องจ�กพระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้นั่นเอง
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• จำรึกประวัติศำสตร์กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินมำทรงเยี่ยมรำษฎรในภูมิภำคนี้ 
 ที่ท�ำให้ทรงรับทรำบปัญหำทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์

นับแต่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยร�ชสมบัติและได้ทรง

ประกอบพระร�ชพิธีร�ช�ภิเษกสมรสกับสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 แล้วทั้งสองพระองค์ได้

เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยีย่มร�ษฎรในรอบพื้นที่บริเวณพระร�ชวังไกลกังวล	 อำ�เภอหัวหิน	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์อย่�งทั่วถึง	 ในทุกคร�ที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินแปรพระร�ชฐ�นไปประทับแรม	 ณ	 พระร�ช

นิเวศน์แห่งนี้

เม่ือทรงว่�งจ�กพระร�ชภ�รกิจคร้ังใด	มักจะเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปในพื้นที่ต่�งๆ	โดยที่หล�ยคร้ัง

ทรงขับรถยนต์พระที่น่ังด้วยพระองค์เอง	และหล�ยคร้ังที่ทรงประสบกับก�รคมน�คมทีย่�กลำ�บ�กทรุกันด�ร

ในอดีตน้ัน	ทำ�ให้ทรงได้รับพระร�ชประสบก�รณ์เก่ียวกับปัญห�และแนวท�งแก้ไขเพื่อพฒัน�ชนบทพื้นฐ�น	

ทั้งด้�นเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้�พสกนิกรทั้งมวล

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ต�ำบลสำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี



ตั้งแต่	๒๙	เมษ�ยน	๒๔๙๓	เป็นต้นม�	ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินแปรพระร�ชฐ�น

ไปประทับ	 ณ	 พระร�ชวังไกลกังวล	 เป็นประจำ�ทุกปี	 และนีเ่องเป็นที่ม�แห่งโครงก�รอันเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�รหิล�ยร้อยโครงก�ร	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 เป็นท่ีจ�รกึไว้ในประวตัิศ�สตร์พระร�ชดำ�รดิ้วยว่�	 

หล�ยโครงก�รที่นับเป็นโครงก�รแรกของพระองค์ล้วนบังเกิดขึ้น	ณ	บริเวณแถบนี้ทั้งสิ้น	อ�ทิ

โครงกำรสร้ำงถนนสำยห้วยมงคล	ที่ตำ�บลหินเหล็กไฟ	อำ�เภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 

อันเป็นโครงก�รพัฒน�ชนบทด้�นคมน�คมแห่งแรกของพระองค์นัน้	 ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	

พระร�ชท�นสัมภ�ษณ์แก่ผูบ้ริห�รสำ�นักง�น	กปร.	ประกอบด้วย	น�ยสุเมธ	ตนัตเิวชกุล	น�ยมนูญ	มุกข์ประดิษฐ์	 

และน�ยพมิลศักดิ	์สุวรรณทตั	ณ	พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น	พระร�ชวังดุสิต	เม่ือวันท่ี	๑๗	มีน�คม	๒๕๒๙	 

ดังพระร�ชดำ�รัสว่�	

 “ในระยะปี ๙๕ เรำก็เริ่มท�ำที่ข้ำงในถุงหนองพลับที่

โครงกำรห้วยสัตว์ใหญ่อะไรนั้น แต่ก่อนนี้เข้ำไม่ได้

 เรำเข้ำไปในนั้น ปี ๙๕ เมื่อได้รถบูลโดเซอร์แล้ว เอำรถ

ไปให้ค่ำยนเรศวร ได้สร้ำงถนนให้ไถถนนเข้ำไปห้วยมงคล ซึ่งเดี๋ยวนี้

ห้วยมงคลเรื่องเล็ก ๒๐ นำทีก็ถึง

 ตอนนั้นเรำเข้ำไปตั้งแต่ ๘ - ๙ โมงเช้ำ เข้ำไปถึงร่วม

บ่ำยโมง ไปรถพวกรถจี๊ปเข้ำไปเข็นเข้ำไป ลำกเข้ำไปในนั้น”

จ�กเหตุก�รณ์ที ่ทรงพบด้วยพระองค์นีเ่อง	 ทำ�ให้เกิดก�รก่อสร้�งถนนส�ยพระร�ชท�น	 

“บ้ำนห้วยมงคล”	 ซึง่นบัเป็นโครงก�รพระร�ชดำ�รปิฐมบทด้�นก�รพัฒน�ชนบทแห่งแรกในพระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

ในก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปประพ�สส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้�นเข�เต่�	 อำ�เภอหัวหิน	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 ก็เป็นอีกส�เหตุหนึ่งที่ประวัติศ�สตร์โครงก�รอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริได้จ�รึกไว้ว่�	

“อ่ำงเกบ็น�้ำเขำเต่ำ”	คือโครงก�รพฒัน�แหล่งนำ�้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริแห่งแรกของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว	ซึ่งได้พระร�ชท�นเล่�ว่�

 “...เขำเต่ำก็ท�ำมำตั้งแต่ปี ๙๖ เขำเต่ำนั้นนะ เรำเข้ำไปปี ๙๖ เข้ำไป

กับรถจี๊ปโปโล ไปจมเลนในตะกำด เป็นที่ที่น�้ำทะเลขึ้นมำแล้ว ถึงเวลำน�้ำลง มัน

ก็เป็นเลนอะไรก็ขึ้นไม่ได้ มีแต่ปูเปี้ยว ท�ำอะไรไม่ได้”

“...ก็เริ่มโครงกำรเขำเต่ำ ถ้ำเรำปิดตรงเขำเต่ำ น�้ำฝนตกลงมำก็จะเป็น

บึงเป็นอ่ำงเก็บน�้ำใช้ได้ นำนไปก็จำงท�ำประโยชน์ได้...”
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 “...กเ็อำปลำนวลจันทร์ทะเลจำกคลองวำน ประจวบครีขัีนธ์ไปปล่อย ให้ชำวบ้ำน 

 ตั้งเป็นกลุ่มที่จะเลี้ยงปลำนวลจันทร์ทะเล...”

จ�กนัน้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 จึงได้พระร�ชท�น 

พระร�ชดำ�ริให้สร้�งอ่�งเก็บนำ�้เข�เต่�	เพื่อบรรเท�คว�มแห้งแล้ง	 

และคว�มเดือดร้อนของร�ษฎรในก�รข�ดแคลนนำ้�เพื่อก�ร

อุปโภคบริโภค	ซ่ึงนบัเป็นโครงก�รพระร�ชดำ�ริด้�นชลประท�น

แห่งแรกของพระองค์	 ซึง่มีข้อเท็จจริงที ่สมควรบันทึกเป็น

ประวัติศ�สตร์ว่�	 เป็นโครงก�รที่พระร�ชท�นพระร�ชทรัพย์

ส่วนพระองค์	๖๐,๐๐๐	บ�ท	ในก�รสร้�งเขื่อนเก็บนำ้�เข�เต่�นี้	 

ดังที่ทรงเล่�ว่�

 “ . . . เรำลงท ุน เรำไม ่ ได ้ เบ ียดเบ ียน 

งบประมำณของแผ ่นดิน เข ือ่นท ี่ ท �ำตอนแรก  

๖๐,๐๐๐ บำท...” 

“...ถำมทำงกรมชลประทำนดู คุณชูชำติท�ำ

อันนี้ได้ ๖๐,๐๐๐ บำท เขำกท็�ำอ่ำงเกบ็น�้ำได้นดิหน่อย 

ต่อมำกรมชลประทำนก็ท�ำเสรมิข้ึนมำๆ ให้เก็บน�้ำมำก

ขึ้น ท�ำเป็นท�ำนบ ท�ำประตูน�้ำ วำงเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท 

เป็นโครงกำรเริ่มต้น ไม่ใช้งบประมำณแผ่นดิน...”

ก�รเริม่ต้นพัฒน�แหล่งนำ้�ที่อ่�งเก็บนำ้�เข�เต่�นี่เอง	

ที่เสริมสร้�งพระทักษะท�งด้�นชลประท�น	 ทำ�ให้พระองค์มี

พระร�ชประสบก�รณ์จนเป็นพระปรีช�ส�ม�รถย่ิงในเวล�ต่อม�

ก�รพัฒน�พื ้นที ่ใกล้เคียงบริเวณศูนย์ศึกษ�ก�ร

พัฒน�ห้วยทร�ยอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�รินั้น	 มีม�กม�ย

หล�ยแห่ง	 อ�ทิ	 โครงก�รหุบกะพง	 ดอนขนุห้วย	 หนองพลบั	

กุยบุรี	และนิคมเข�ใหญ่	ฯลฯ	ซึ่งในบ�งแห่งสมควรบันทึกเป็น

ประวัติศ�สตร์ไว้ดังนี้	

โครงกำรหุบกะพง	ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่�งกว้�งขว�งในปัจจุบัน	มีอ�ณ�เขตใกล้เคียงกับที่ตั้งของ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 เป็นอย่�งยิ่ง	 เป็นพื้นที่ที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้พระร�ชท�น 

พระร�ช�นุเคร�ะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญห�คว�มเดือดร้อนจ�กก�รข�ดแคลนที่ทำ�ม�ห�กิน	 ผลผลิตได้ 

ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว



สำ�หรับประวตัิคว�มเป็นม�ของโครงก�รหุบกะพง	 ซึ่งมีก�รบนัทึกจ�กพระร�ชกระแสนัน้	 มีอยู่

ในคร�วที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมพระร�ชท�น

สัมภ�ษณ์แก่เลข�ธิก�ร	กปร.	และคณะผู้บริห�ร	กปร.	เมื่อวันที่	๑๗	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๒๙	ณ	พระตำ�หนัก

จิตรลด�รโหฐ�น	เกี่ยวข้องกับที่ม�ของ	“หุบกะพง”	ตอนหนึ่งว่�

 “...เรือ่งของหบุกะพงนั้น ในตำมต�ำรำเริ่มมเีมือ่ไหร่นะ ไม่ใช่ตอนท่ีไปวำงศลิำฤกษ์ 

ศนูย์ของเกษตรท่ีหบุกะพง แต่ก่อนนั้นตั้งหลำยปี ได้ท�ำงำนไปแล้วก่อนท่ีไปท�ำนำนทีเดยีว ไม่ใช่

อยู่ดีๆ ไปตั้งที่หมู่บ้ำนหุบกะพง บ้ำนหุบกะพงมำทีหลัง ตอนแรกไปท�ำที่สวนผักชะอ�ำ...”

	และยังทรงกล่�วถึงก�รจัดตั้งหมู่บ้�นหุบกะพงอีกด้วยว่�

  “...อันนีเ้ป็นประวัตแิปลกไม่มใีครรู ้เป็นโครงกำรท่ีไม่บันทึกไว้ ตำมทำงกรงุเทพฯ 

ถึงหัวหินและชะอ�ำ มีต้นก้ำมปูเยอะ เดี๋ยวนี้เหลือบ้ำงแต่น้อย นำยสุรทินบอกว่ำ ครั่งเป็นสินค้ำ

ส�ำคัญ ท�ำแผ่นสีท�ำสีมีคุณภำพ ตัวครั่งมำท�ำรังเสร็จแล้วแต่งกิ่ง แล้วทุบๆ มำตำกท�ำครั่ง...ก็

เอำประชำชนแถวนั้นที่ไม่มีงำนท�ำตั้งเป็นกลุ่มดูแลหน้ำบ้ำน...”

 “...ท�ำไปท�ำมำเขำไปรวมกลุ่มท�ำ...รวมพวกได้มำกข้ึน จนเกิดเป็นกลุ่มเกษตร ร่วม

กลุ่มสวนผัก...เขำไปบอกว่ำสหกรณ์นี้ดี ก็ช่วยกันท�ำ ไปส่งเสริมเขำ...”

	 โครงก�รหุบกะพงได้มีก�รพัฒน�จนก้�วหน้�ขึน้เป็นลำ�ดับ	 นับเป็นตัวอย่�งของก�รว�งแผน

สมบูรณ์แบบ	(Comprehensive	Planning)	แห่งหนึ่ง	ที่ได้รับก�รยอมรับกันอย่�งกว้�งขว�งในเวล�ต่อม�

สำ�หรับโครงก�รจัดพัฒน�ที่ดินฯ	ต�มพระร�ชประสงค์	“หนองพลับ”	ซึ่งลักษณะพื้นที่มีปัญห�

เดียวกับศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�รินั้น	อ�จวิเคร�ะห์ได้ว่�	“หนองพลับ” 

ถือเป็นแหล่งสรรพวิช�สำ�คัญด้�นก�รพัฒน�ที่ดินที่สำ�คัญแห่งหนึ่ง	ที่ทรงเรียนรู้ม�ตั้งแต่ระยะต้นรัชก�ล

กล่�วคือ	 “หนองพลับ”	 เป็นโครงก�รที ่เกิดขึน้จ�กแนวพระร�ชดำ�ริในพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวที่ทรงพบว่�เกษตรกรไทยมักนิยมปลูกพืชกันในช่วงฤดูฝนเท่�นั้น	 ส่วนในฤดูแล้งก็มัก 

ไม่ยอมทำ�ก�รกสกิรรม	 ด้วยเหตุผลที่เชื่อกนัว่�	 ฤดูแล้งนั้นจะข�ดแคลนนำ้�	 ปลูกพืชไม่ได้	 โครงก�รนี้ม ี

พระร�ชประสงค์จะทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่�งว่�	ห�กมีก�รเก็บกักนำ้�ไว้แล้วก็จะส�ม�รถเพ�ะปลูกได้	ดังที่ได้มี

พระร�ชดำ�รัส	เม่ือวันที่	๑๗	มีน�คม	๒๕๒๙	ว่�	ด้วยทรงเหน็ว่�พื้นที่ที่จะเพ�ะปลูกได้	แม้จะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง 

ก็ต�มและในท่�มกล�งคว�มเชื่อท่ีว่�	ฤดูแล้งไม่ใช่ร�ยก�รเพ�ะปลูกก็ต�ม	พระองค์ได้พระร�ชท�นคำ�แนะนำ�

ให้สร้�งอ่�งเก็บนำ�้ไว้ใช้เพ่ือใช้ก�รเกษตรย�มเม่ือฝนทิ้งช่วง	ซ่ึงเป็นผลให้ทรงพอพระร�ชหฤทยั	ที่ทรงพบว่�

 “...แห้งแล้งก็ยังท�ำได้ ยังท�ำกินได้...”
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สืบเนือ่งจ�กพระร�ชประสบก�รณ์จ�กก�รพระร�ชท�นคว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�พื้นที่ 

แถบน้ี	ทำ�ให้ทรงส�ม�รถวิเคร�ะห์ลักษณะปัญห�ของพื้นที่	อันเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ย 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ดังเอกส�รที่ได้พระร�ชท�นแก่	สำ�นักง�น	กปร.	ว่�

 “...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย : ดินทรำย มีแร่ธำตุน้อยดินดำน...”

	 พร้อมนี้	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นคำ�อธิบ�ยต้นเหตุของปัญห�เพิ่มเติมว่�

 “...ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี : เดิมเป็น 

 ป่ำโปร่ง คนไปตัดไม้ส�ำหรับเป็นฟืนและส�ำหรับเผำถ่ำน ต่อจำกนั้น มีกำรปลูกพืชไร่ 

 และสับปะรด จนดินจืดกลำยเป็นทรำย ถูกลมและน�้ำชะล้ำงไปหมด จนเหลือแต ่

 ดินดำน ซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกอำกำศ ดินนี้ก็ไม่มีแร่ธำตุที่เป็นประโยชน์...”

	 หลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ที่แสดงว่�	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงสนพระร�ชหฤทัย

และศกึษ�สภ�พดินในแถบนีม้�แต่ครัง้ต้นรชัก�ล	 ก่อนจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 เป็นระยะ

เวล�ย�วน�น	 ซึ่งมีเอกส�รอ้�งอิงจ�กหนังสือที่ระลึกในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ	น�ยสุรทิน	 บุนน�ค	 ซึ่ง

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงโปรดเกล้�ฯ	ให้พิมพ์เป็นเกียรติแก่ผู้ว�ยชนม์	ซึ่งมีข้อคว�มตอนหนึ่งว่�

  “...หลังจำกท่ีได้มพีระรำชด�ำรจิะบ�ำรงุท้องท่ีบำงท้องท่ีในจงัหวัดประจวบครีขัีนธ์ 

 ให้เจริญ คุณสุรทิน ได้สนองพระรำชด�ำรินั ้น โดยท�ำหน้ำทีเ่ป็นผู้ประสำนงำน 

 กับเจ้ำหน้ำที่ทั้งฝ่ำยไทยและต่ำงประเทศ ทีเ่ดินทำงไปส�ำรวจภูมิประเทศในท้องที ่

 เหล่ำนั้น...”

ก�รนีเ้องอ�จกล่�วได้ว่�	 ปัญห�ที่ดินในรอบบริเวณศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 นั้น 

ทรงรู้จักทะลุปรุโปร่งอย่�งแท้จริง



• ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

จุดก�ำเนิดศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

แต่เดมิม�สภ�พภูมิประเทศในเขตพื้นที่จงัหวัดเพชรบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และจังหวัดอ่ืนๆ	

ใกล้เคยีง	มคีว�มอดุมสมบรูณ์เป็นอย่�งม�ก	ภ�ยหลงัร�ษฎรจ�กพืน้ทีต่่�งๆ	อพยพเข้�ม�อ�ศยัทำ�กนิ	โดย

บุกรุกแผ้วถ�งป่�	ทำ�ล�ยป่�	ทำ�ก�รเกษตรอย่�งผดิธรรมช�ตแิละผดิวิธ	ีเช่น	ก�รใช้ส�รเคมีกำ�จัดวัชพชื	อัน

มีผลเสียต่อดินและแหล่งนำ้�	ข�ดก�รบำ�รุงรักษ�คุณภ�พดิน	ทำ�ให้พื้นที่บริเวณดังกล่�วนี้เปลี่ยนแปรสภ�พ

ไปอย่�งรวดเร็ว	 หน้�ดินถูกชะล้�งคว�มอุดมสมบูรณ์ไปหมดสิ้น	 ดินกล�ยเป็นดินทร�ยและดินด�นที่ไม่มี 

แร่ธ�ตุที่เป็นประโยชน์ต่อพชื	คว�มสมดุลท�งธรรมช�ตถิกูทำ�ล�ยโดยส้ินเชงิ	เกิดภ�วะฝนทิ้งช่วง	คว�มแห้ง

แล้งของพื้นที่แผ่ขย�ยเป็นวงกว้�ง	นำ�คว�มเดือดร้อนม�สู่ร�ษฎรทั้งหล�ยอย่�งหลีกเลี่ยงมิได้	และอ�จกล�ย

เป็นปัญห�ที่รุนแรงห�กไม่รีบดำ�เนินก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วนและถูกวิธี

ขณะเดียวกัน	ร�ษฎรได้เข้�บุกรุกและยึดครองบริเวณพื้นที่ในเขตพระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน	ซึง่

ถือว่�เป็นพื้นที่หลวงและดูแลโดยสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษตัริย์	ส่งผลให้พื้นที่แห่งน้ีประสบปัญห�

รุนแรงเช่นเดียวกับพื้นที่ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง

ล�ำดับควำมเป็นมำ

คว�มทร�บถึงพระเนตรพระกรรณในปัญห�คว�มเดือดร้อนที่เกิดขึน้	 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวจึงได้มีรับสัง่ให้หม่อมเจ้� 

จักรพันธ์เพ็ญศิริ	 จักรพันธุ์	 องคมนตรี	 พร้อมด้วย	 น�ยสุนทร	 เรืองเล็ก	 อธิบดี

กรมชลประท�น	 และน�ยสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเลข�นุก�ร 

คณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	(กปร.)	

เข้�เฝ้�เพื่อพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ร	ิเม่ือวันที	่๕	เมษ�ยน	๒๕๒๖	ณ	กรมร�ชองครักษ์	 

สวนจิตรลด�	 คว�มว่� ให้ท�ำกำรพัฒนำพื้นที่แห่งนี้ อันหมำยถึงพื้นทีใ่นเขตพระรำชวังมฤคทำยวัน  

เพื่อฟ้ืนฟสูภำพแวดล้อมให้กลับคืนโดยเรว็ โดยเฉพำะกำรปลูกป่ำ รวมท้ังจดัหำแหล่งน�้ำ เพื่อสร้ำงควำม 

ชุ่มช้ืนให้กบัพืน้ท่ีและสนบัสนนุกจิกรรมกำรพฒันำกำรเกษตร โดยจัดรำษฎรให้เข้ำมส่ีวนร่วมในบำง

กิจกรรม และพฒันำองค์กรของประชำชนให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้เพื่อกำรพฒันำชุมชนของตนเอง

ต่อไป โดยให้จัดตั้งในลักษณะของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ และทีไ่ด้มีพระรำชวินิจฉัยคัดเลือกพื้นทีน่ี้  

เนื่องด้วยเป็นพื้นที่หลวงที่อยู่ในควำมดูแลของส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์	 ซึง่ได้ม ี

พระร�ชดำ�รัสยำ้�ในเรื่องนี้	เมื่อวันที่	๒๖	สิงห�คม	๒๕๓๑	คว�มว่�

 “...ส่วนทีห่ ้วยทรำยเป็นลักษณะอีกอย่ำงหนึ ่ง มีหมู ่บ้ำน คือเริ่มงำนด้วย 

 เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นควำมควบคมุของทรพัย์สินส่วนพระมหำกษัตรย์ิ เพรำะถอืว่ำเป็นเขต 
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 ของมฤคทำยวันพระรำชนเิวศน์ แต่ว่ำมคีนอยูใ่นนั้นมำก ฉะนัน้ กต้็องพยำยำมท่ีจดัให้ 

 คนท่ีอยูใ่นนั้นมคีวำมอยูด่กีนิดข้ึีน กม็อุีปสรรคต่ำงๆ มำกมำย แต่กไ็ด้ท�ำกจิกำรท่ีจะ 

 พยำยำมปลูกป่ำบนภูเขำโดยใช้น�้ำที่สูบโดยโซลำเซลล์ เป็นต้น...”

ดังน้ัน	ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจึงได้ถอื

กำ�เนิดขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่�งในก�รพัฒน�พื้นที่เสื่อมโทรมในเขตภ�คตะวันตก	ตลอด

จนก�รพัฒน�ด้�นอื่นๆ	ให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับปัญห�ที่เกิดขึ้นอย่�งแท้จริง

ที่ตั้ง

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 ตั ้งอยู ่ในตำ�บลส�มพระย�	 อำ�เภอ

ชะอำ�	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซึง่เป็นจังหวัดที่อยู่ด้�นตะวันตกของประเทศ	 อยู่ห่�งจ�ก

กรุงเทพมห�นครต�มระยะท�งถนนส�ยเพชรเกษม	ประม�ณ	๒๒๐	กิโลเมตร	

มีอ�ณ�เขตดังนี้

ทิศเหนือ	 	 จรดเข�เสวยกะปิ	บ้�นอ่�งหิน

ทิศตะวันออก	 จรดบ้�นห้วยทร�ยเหนือ	บ้�นหนองตะกวด	และบ้�นห้วยทร�ยใต้	

ทิศใต้	 	 จรดเข�ส�มพระย�	บ้�นไร่ใหม่พัฒน�

ทิศตะวันตก	 จรดบ้�นหนองไทรและบ้�นหนองข้�วนก

ลักษณะภูมิอำกำศ

สภ�พภูมิอ�ก�ศในบริเวณพื้นที่แห่งน้ี	เป็นสภ�พอ�ก�ศค่อนข้�งสบ�ย	ไม่ร้อนหรือหน�วจัด	เพร�ะ

มีโอก�สรับแสงอ�ทิตย์เต็มที่ตลอดทั้งปี	อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี	ประม�ณ	๒๗	องศ�เซลเซียส

ในพื้นที่โครงก�รฯ	มีฝนตกเฉลี่ย	ประม�ณ	๘๐๐	มิลลิลิตร/ปี

ลักษณะดิน

ก�รสำ�รวจสภ�พพื้นที่ในระยะแรก	พบว่�สภ�พดินเป็นดินลูกรังและดินทร�ย	

คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินตำ�่ม�ก	อันเป็นผลสืบเน่ืองม�จ�กก�รบุกรุกพื้นที่เข้�ไปตดัไม้

สำ�หรับฟืนและเผ�ถ่�น	 ต่อจ�กนัน้มีก�รปลูกพืชไร่ต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่สับปะรด	

ทำ�ให้ดินจืดและกล�ยเป็นทร�ย	 เมื่อถูกลมและนำ้�ชะล้�งไปหมดจนเหลือแต่ดินด�น	ซึ่ง

เป็นดินที่แข็งตวัเม่ือถูกอ�ก�ศ	ไม่ส�ม�รถทำ�ประโยชน์ในด้�นก�รเกษตรได้เพร�ะไม่มีแร่

ธ�ตุใดๆ	และจ�กก�รที่ร�ษฎรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดเป็นเวล�น�นโดยมิได้มีก�รบำ�รุง

รักษ�ดินให้ถูกต้อง	 ทำ�ให้สภ�พดินข�ดอินทรีย์วัตถุและมีส�รเคมีตกค้�งอยู่ในปริม�ณ

ที่สูง	จึงยิ่งมีผลต่อก�รทำ�ล�ยคุณภ�พดินโดยสิ้นเชิง



ลักษณะทำงธรณีวิทยำ

พื้นที ่โครงก�รฯ	 มีลักษณะท�งธรณีวิทย�	 

๓	พวก	คือ

๑.	 บรเิวณทีเ่ป็นเข�โดด	 ประกอบด้วย	 หิน

แกรนิตไนต์	 เนือ้หย�บม�ก	 เป็นหินในยุคไตรนเอสลิก	

อ�ยุประม�ณ	 ๒๑๔	 ล้�นปี	 ได้แก่	 บริเวณเข�น้อย	 

เข�เสวยกะปิ	 และหินแกรนิตไนต์เนือ้หย�บถึงหย�บ 

ป�นกล�ง	 ได้แก่	 บริเวณเข�ทอง	 เข�บ่อขิง	 เข�รังแร้ง	

และเข�เต�ปูน

๒.	ตะกอนยุคควอเตอร์น�รี	ซึ่งประกอบด้วย	ตะกอน	กรวด	ทร�ย	จะอยู่บนล�ดเชิงเข�

๓.	ตะกอนยุคควอเตอร์น�รี	ที่นำ้�ทะเลพัดพ�ม�ทับถม	เป็นพวกตะกอนทร�ย	

กรวด	อยู่บริเวณที่ร�บทั่วไป

ประวัตินำมเรียกขำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หวั	มีพระร�ชดำ�รัสถึงก�รตัง้ชือ่ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 โดยทรงพิจ�รณ�จ�กที่ตั้งของสถ�นที่เป็นสำ�คัญ	 ด้วยเหตุที่

บริเวณพื้นที่แห่งน้ีในคร้ังอดีตมี	“เนื้อทรำย”	อ�ศัยอยู่อย่�งชกุชมุ	จนมีผูก้ล่�วข�นเรียก

พื้นที่แห่งนี้ว่�	“ห้วยทรำย”

ศูนย์ศึกษ�เพื่อพัฒน�ก�รเกษตรแห่งนี	้ จึงมีน�มต�มแนวพระร�ชดำ�ริทีไ่ด้

พระร�ชท�นไว้เป็นคร้ังแรกแก่ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�เข�หนิซ้อนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

จังหวัดฉะเชิงเทร�	(ต�มหนังสือที่	วล	๐๐๐๒/๓๐๔๑	ลงวันที่	๒๙	มีน�คม	๒๕๒๓)	ว่�	

“ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”

•  องค์กรบริหำร

เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธภิ�พและส�ม�รถสนองพระร�ชดำ�ริให้เป็น

รูปธรรม	 จำ�เป็นต้องมีองค์กรในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยว�งแผนและกำ�กับก�รดำ�เนินง�น	 จึงได้จดัองค์กร

บริห�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ในรูปของคณะกรรมก�ร	คณะอนุกรรมก�ร	รวม	๔	ชุด	 

ดังต่อไปนี้

๑.	คณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒.	คณะอนุกรรมก�รว�งแผนแม่บทและติดต�มประเมินผล
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๓.	คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๔.	คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

• พื้นที่ด�ำเนินงำนในปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 ได้กำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ยสำ�คัญในก�รศึกษ�และพัฒน�และ

ศูนย์ส�ข�	ดังนี้

๑.	 พื้นที่พระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน	 ต�มประก�ศพระบรมร�ชโองก�รของพระบ�ทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว	รัชก�ลที่	๖	พ.ศ.	๒๔๖๓	จำ�นวน	๒๒,๖๐๐	ไร่

๒.	พื้นที่อนุรักษ์	ซึ่งเป็นพื้นที่ป่�ต้นนำ้�ของระบบนิเวศ	ได้แก่	พื้นที่บริเวณเข�ส�มพระย�	พื้นที่

บริเวณอ่�งเก็บนำ้�ห้วยตะแปด	และบริเวณเข�หุบสบู่-หนองก้�ง	จำ�นวน	๑๙,๗๐๐	ไร่

๓.	พื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี	จำ�นวน	๓๔๐	ไร่

๔.	 หมู่บ้�นเป้�หม�ยในก�รศึกษ�	 พัฒน�	 ขย�ยผลและถ่�ยทอดเทคโนโลย	ี โดยเป็นหมู่บ้�น

ภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยฯ	จำ�นวน	๒	หมู่บ้�น	และเป็นหมู่บ้�นที่ตั้งอยู่บริเวณรอบศูนย์ศึกษ� 

ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	จำ�นวน	๑๖	หมู่บ้�น	

๕.	ศูนย์ส�ข�	โครงก�รศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้ม	จังหวัดร�ชบุรี

• หน่วยงำนรับผิดชอบและภำระหน้ำที่

ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 

มีหน่วยง�นของรัฐและเอกชนม�เข ้�ม�ร ่วมดำ�เน ินก�รสนอง 

พระร�ชดำ�ริ	ดังนี้

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 เป็นหน่วยประส�นง�นหลัก 

ร่วมกับหน่วยง�นอ่ืนๆ	ดำ�เนินก�รเก่ียวกับงบประม�ณของศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	จัดทำ�แผนปฏิบัติง�น	แผนง�นประช�สัมพันธ์

และปฏิบัติง�นร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ

กรมป่ำไม้

-		 ดำ�เนนิก�รปลูกป่�เพื่อฟ้ืนฟูสภ�พป่�	บำ�รุงรักษ�สวนป่�	 

ศึกษ�ทดลองวิจัยและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์คว�มรู้ด้�นป่�ไม้	 ส่งเสริมสนับสนุนก�รปลูกป่�ไม้ใช้สอย	

อนุรกัษ์พันธุ์สตัว์ป่�ที่ห�ย�กและกำ�ลงัจะสญูพันธุ์	 รวมทั้งจัดทำ�สวนสัตว์เปิดสำ�หรับเป็นที่พักผ่อนหย่อน

ใจของประช�ชน



-		 ดำ�เนินก�รศึกษ�	ทดลอง	ค้นคว้�	วิเคร�ะห์	วิจัย	ก�รปลูกหญ้�แฝก	ก�รใช้ประโยชน์หญ้�

แฝกที่ปลูกบนพื้นท่ีดินด�น	ศึกษ�	ค้นคว้�	ทดลองห�วิธปีลกูพนัธุไ์ม้ชนิดต่�งๆ	ควบคู่กับก�รปลูกหญ้�แฝก

ที่มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องต่อสภ�พดินด�น	เพื่อขย�ยผลก�รเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ป่�สู่ธรรมช�ติ

กรมชลประทำน จัดสร้�งคูส่งนำ้�	ระบบคูส่งนำ้�	ระบบสูบนำ้�ในพื้นที่เข�เสวยกะปิ	เข�เต�ปูน	เพื่อ

สนับสนุนก�รปลูกป่�และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่�

กรมพัฒนำที่ดิน

-		 จดัก�รที่ดินและนำ�้ให้เหม�ะสมกับสภ�พภูมิประเทศและสภ�พแวดล้อมของแต่ละระบบนิเวศ

เพื่อประโยชน์ในก�รฟื้นฟูป่�

-		 จัดสร้�งฝ�ยเกบ็กักนำ�้ในร่องนำ�้ต�มช่องเข�ต่�งๆ	ให้นำ�้ขงั	เกิดคว�มชุม่ชื้นในดนิเพื่อสนับสนุน

ก�รปลูกป่�ต้นนำ้�ลำ�ธ�รในระบบป่�เปียก

กรมวิชำกำรเกษตร	 ศึกษ�ทดลองห�รูปแบบและวิธีก�รในก�รปลูกพืชแบบก�รทำ�ฟ�ร์ม 

ผสมผส�นให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมในท้องถิ่น	หรือคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อให้เป็น

ท�งเลือกสำ�หรับเกษตรกรในโครงก�รและพื้นที่ใกล้เคียงนำ�ไปปฏิบัติ

กรมพฒันำชุมชน	ร่วมประส�นระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ	กับร�ษฎรทั้งในและนอกพื้นที่โครงก�ร	

เพื่อร่วมกันพัฒน�อ�ชีพต่�งๆ	ให้กับร�ษฎร	จัดตั้งศูนย์พัฒน�เด็กเล็กขึ้นในหมู่บ้�นโครงก�รเป็นก�รแบ่ง

เบ�ภ�ระก�รเลี้ยงดู

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ถ่�ยทอดคว�มรู้

ด้�นวิช�ก�รเกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้�น 

รอบศนูย์ฯ	โดยใช้เทคโนโลยีก�รปลูกพชืแบบต่�งๆ	ตลอดจน 

แก้ไขปัญห�ด้�นก�รเกษตรและสนับสนุนให้มีก�รจัดตั้ง

เป็นกลุ่มย่อย	 เพื ่อรองรับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และแบ่ง 

กลุ่มย่อยเพือ่ส่งเสรมิก�รแปรรปูผลผลติและจำ�หน่�ย

ผลผลติท�งก�รเกษตร	 รวมทั้งสนบัสนนุปัจจยัก�รผลติ

บ�งอย่�งให้กับเกษตรกร	 เพื่อให้ส�ม�รถประกอบอ�ชีพ

ก�รเกษตรได้อย่�งมั่นคงต่อไป

กรมกำรปกครอง	 แก้ไขปัญห�ข้อพิพ�ทที่ดิน

ร่วมกับเจ้�หน้�ที่โครงก�รฯ	 ประส�นกับร�ษฎรให้ม�รับ 

เงินชดเชยที่ดินและผลอ�สิน
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กรมปศุสัตว์

-		 ศึกษ�วิจัยพัฒน�ก�รเลี้ยงสัตว์	 โดยศึกษ�ระบบ	รูปแบบ	วิธีก�รให้อ�ห�รและก�รจัดก�รที่

เหม�ะสม	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิตและใช้ประโยชน์จ�กแปลงหญ้�ในสภ�พดินทร�ย

-	 ส�ธิตทั้งด้�นปศุสัตว์และพืชอ�ห�รสัตว์	 พร้อมกับนำ�ผลผลิตที่ได้สนับสนุนแก่เกษตรกรใน

โครงก�รจดัตั้งกลุ่มอ�ชพีของเกษตรกร	นำ�ไปสู่ก�รส่งเสริมและดำ�เนินธรุกิจของกลุ่มในก�รจำ�หน่�ยผลผลิต	

มีก�รฝึกอบรมและถ่�ยทอดท�งเทคโนโลยีท�งด้�นปศุสัตว์	 ก�รพัฒน�ด้�นสุขภ�พสัตว์	 ทั้งก�รรักษ�

พย�บ�ลและก�รป้องกันโรค	ให้บริก�รปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยก�รผสมเทียม	พร้อมทั้งผลิตสัตว์สนับสนุน

ให้แก่โรงเรียนบริเวณศูนย์ฯ	เพื่อเป็นทุนอ�ห�รกล�งวันแก่เด็กนักเรียน

กรมประมง	จัดทำ�โครงก�รต่�งๆ	ภ�ยในศูนย์ฯ	ทั้งง�นทดลอง	ส่งเสริม	และส�ธิตก�รเพ�ะเลี้ยง

สัตว์นำ้�	ก�รเพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้�ในแหล่งต่�งๆ	รวมทั้งก�รช่วยเหลือประช�ชนที่อยู่ในศูนย์ฯ	และรอบๆ	

ศูนย์ฯ	เช่น	โครงก�รประมงโรงเรียน	โครงก�รส�ธติก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�้	โครงก�รเพ�ะและขย�ยพนัธ์ุสัตว์

นำ้�	โครงก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�ชนิดต่�งๆ	และก�รเพิ่มผลผลิตสัตว์ในแหล่งนำ้�ธรรมช�ติ

กรมที่ดิน	จัดระเบียบพื้นที่ให้ร�ษฎร	จำ�นวน	๒	หมู่บ้�น	คือ	หมู่บ้�นช�วไทยมุสลิมและหมู่บ้�น

ช�วไทยพุทธ	ทำ�ก�รรังวัดที่ดินให้กับร�ษฎรที่ยื่นคว�มจำ�นงมอบพื้นที่คืนให้กับโครงก�รฯ

กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม	 จัดห�อ�ชีพที่นอกเหนือจ�กก�รเกษตร	 เพื่อห�ร�ยได้เสริมให้กับ

เกษตรกรในพื้นที่	โดยใช้แรงง�นภ�ยในครอบครัวที่เหลือจ�กก�รทำ�ก�รเกษตร	เช่น	ก�รเจียระไนอัญมณี	

ก�รแปรรูปผลผลิต	อ�ห�ร	ฯลฯ

กรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำน	ศึกษ�ทดลอง	วิจัย	แล้วนำ�ไปประยุกต์ใช้กับก�รพัฒน�ก�ร

ประกอบอ�ชีพหรือใช้ประโยชน์	เช่น	ก�รทำ�ก�รทดลองเผ�ผลิตถ่�นจ�กไม้โตเร็ว	และทดลองใช้กังหันลม	

เพื่อนำ�พลังลมม�ใช้ประโยชน์ต่อไป

กรมอำชีวศึกษำ ส�ธิตและส่งเสริมก�รปลูกไม้ตัดดอกและฝึกนักศึกษ�อ�ชีวเกษตรในรูปแบบ

เกษตรผสมผส�น	ตลอดจนเกษตรกรทั่วไป	และสนับสนุนพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับแต่ละหน่วยง�นต่�งๆ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ก�รศึกษ�อบรม	เพื่อเข้�ร่วมพฒัน�เกษตรกรและสถ�บนัเกษตรกร	

(กลุ่มแม่บ้�นต่�งๆ)	ในศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยฯ	ซ่ึงประกอบด้วย	๓	โครงก�ร	ในจำ�นวนน้ีเป็นก�ร

พัฒน�ตัวเกษตรกร	๒	โครงก�ร	คือ	โครงก�รให้คว�มรู้ท�งบัญชีแก่เกษตรกรในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	และ

โครงก�รติดต�มผลก�รบัญชีช�วบ้�น	และพัฒน�สถ�บันเกษตรกร	๑	 โครงก�ร	คือ	 โครงก�รช่วยเหลือ

แนะนำ�ก�รเงินก�รบัญชีกลุ่มเกษตรกร



ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ แก้ไขปัญห�ข้อพิพ�ทที่ดินโครงก�รฯ	 ที่ร�ษฎรถือ

ครองโดยมิถูกต้องต�มกฎหม�ย	 และศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 ต้องก�รนำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์

ม�กที่สุดเพื่อสนองพระร�ชดำ�ริต่อไป

ส�ำนกังำนกำรประถมศกึษำ	อำ�เภอชะอำ�	จัดตัง้โครงก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน	และประส�น

ง�นระหว่�งโรงเรียนกับโครงก�รฯ	 จำ�ลองรูปแบบก�รเกษตรแบบผสมผส�นไปไว้ที่โรงเรียน	 เพื่อปลูกฝัง 

ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น	 และเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้มีอ�ห�รกล�งวัน 

รับประท�นทุกคน

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข	ให้บริก�รแก่ร�ษฎรในเขตพื้นที่โครงก�รฯ	เช่น	ง�นด้�น

โภชน�ก�ร	ง�นสุข�ภิบ�ล	ง�นควบคุมโรคติดต่อเฉพ�ะโรคเอดส์	เป็นต้น

สภำกำชำดไทย	ให้บริก�รแก่ร�ษฎร	คือ	บริก�รรักษ�โรคทั่วไป	ทำ�แผล	เย็บแผล	ฉีดย�	ตลอด

จนก�รบริก�รอน�มัยแม่และเด็ก	รับฝ�กครรภ์	ตรวจหลังคลอด

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ศึกษ�ทดลองโครงก�รสร้�งพันธุ ์ลูกผสมสองชั ้นในพืชผัก 

รับประท�นผล	รวมทั้งศึกษ�วิจัยหน่อไม้ฝรั่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 ศึกษ�ทดลองเพื่อพัฒน�อ�ชีพเพ�ะเลีย้งกบ	 และศึกษ�ทดลองเพื่อ

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรสัตว์สะเทินนำ้�สะเทินบกและโครงก�รคืนสู่ธรรมช�ติ

มหำวิทยำลัยมหิดล	ศึกษ�	 วิจัย	 ก�รขย�ยพันธุ์และเพ�ะปลูกพืชสมุนไพร	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในก�รผลติย�	 โดยใช้เทคนคิก�รเลีย้งเนื้อเยื่อพืช	

และปลูกลงดินท่ีสวนสมเด็จ	โดยคว�มร่วมมือของ

กรมวิช�ก�รเกษตร

มูลนิธิพัฒนำชีว ิตชนบท เผยแพร่ 

คว�มรู้ให้แก่เย�วชนที่เข้�รับก�รฝึกอบรมของ 

มูลนิธิฯ	 โดยประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น 

ในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 ที่มีก�ร

ทดลอง	วิจัย	และส�ม�รถขย�ยผลได้แล้ว	ส่งเสริม 

สนับสนุนง�นเกษตรผสมผส�น	 แปลงเกษตร

ส�ธิต	(ผักปลอดส�รพิษ)	ดำ�เนินก�รในพื้นที่ศูนย์

ฝึกอ�ชีพเย�วชนเกษตร	 เพื่อเป็นแบบอย่�งแก่

เกษตรกรทั่วไปและเย�วชนที่ได้รับก�รฝึกอบรม
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•  กำรด�ำเนนิงำนของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	มีแผนก�รดำ�เนินง�น	๕	ประเภท	ดังนี้

๑.  แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำร

ด�ำเนินงำน ดังนี้

-	 ทำ�ก�รปลูก	 ฟื้นฟูและบำ�รุงรักษ�ป่�ไม้ในพื้นที่

โครงก�ร	 เนื้อที่	 ๔,๗๐๐	 ไร่	 รวมทั้งเพ�ะเลี้ยงและขย�ยพันธุ์

สัตว์ป่�	 ปล่อยสัตว์ป่�กลับคืนสู่ธรรมช�ติ	 เพื่อสร้�งคว�มสมดุล 

ระบบนิเวศ

-	 ปลูกหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรกัษ์ดินและนำ�้ในรูปแบบ

ต่�งๆ	ต�มแนวท�งพระร�ชดำ�ริทั่วทั้งพื้นที่โครงก�ร

-	 พฒัน�แหล่งนำ�้และระบบชลประท�น	สำ�หรับพื้นท่ี

โครงก�รและพื้นที่ใกล้เคียง

-	 สร้�งฝ�ยเก็บกักนำ้�ในร่องนำ้�ต�มช่องเข�	 (Check	

dam)	เพื่ออนรัุกษ์ดินและนำ�้	รวมทัง้จัดทำ�คันดนิเบนนำ�้	(Diversion)	 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื้นในดินม�กยิ่งขึ้น

อ�ทิ

๑.๑ งำนพัฒนำแหล่งน�้ำ

	 พัฒน�แหล่งนำ้�	โดยสร้�งอ่�งเก็บนำ้�เพื่อสนองพระร�ชดำ�ริ	ดังนี้

	 ๑.	อ่�งเก็บนำ้�บ้�นหนองไทร	(ปี	๒๕๒๗)	คว�มจุขน�ด	๐.๑๒	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	เพื่อส่ง

นำ้�ให้กับง�นศึกษ�วิจัยของศูนย์ฯ	 ประม�ณ	๑๔๖	 ไร่	 อยู่เหนืออ่�งเก็บนำ้�ห้วยทร�ยท�งด้�นทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของศูนย์ฯ

	 ๒.	อ่�งเก็บนำ้�ห้วยทร�ย	(ปี	๒๕๒๖	-	๒๕๓๐)	คว�มจุขน�ด	๑.๙	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	เพื่อ

ช่วยเหลือพื้นที่ก�รเกษตรบริเวณหมู่บ้�นไทย	-	มุสลิม	ประม�ณ	๓,๕๐๐	ไร่

	 ๓.	อ่�งเก็บนำ้�ห้วยตะแปด	(ปี	๒๕๒๘	-	๒๕๓๒)	คว�มจุขน�ด	๓.๙	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ก�รเกษตรบริเวณหมู่บ้�นอ่�งหินและหมู่บ้�นไทย	-	มุสลิม	รวม	๔,๓๐๐	ไร่

	 ๔.	อ่�งเก็บนำ้�เข�กระปุก	คว�มจุขน�ด	๐.๓๒	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร



	 ๕.	ระบบส่งนำ�้แบบภูเข�ป่�ในบรเิวณเข�เสวยกะปิและเข�กระปุก	หรือช่วยพื้นที่ก�รปลูกป่�	

ประม�ณ	๓๐๐	ไร่	นอกจ�กนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	เช่น

	 -		ก�รสร้�งท่อผนันำ�้	จ�กอ่�งเกบ็นำ�้บ้�นทุง่ข�มม�ยงัอ่�งเก็บนำ�้ห้วยตะแปด	ระยะท�ง	๑๘.๖	

กิโลเมตร	 และเชื่อมท่อผันนำ้�ไปยงัอ่�งเก็บนำ้�ห้วยทร�ยและอ่�งเก็บนำ้�ห้วยกระปุก	 ตลอดจนสร้�งระบบ 

ส่งนำ้�ไปยังหมู่บ้�นไทยมุสลิมและหมู่บ้�นไทยพุทธ

	 -		ก�รขุดลอกลำ�ห้วย	เช่น	ลำ�ห้วยตะแปด	ลำ�ห้วยใหญ่และคลองบ�งกร�น้อย

๑.๒  งำนพัฒนำป่ำไม้

	 ก�รพัฒน�ป่�ไม้	แบ่งลักษณะง�นเป็น	๓	ลักษณะ	คือ

	 ๑.	ก�รศึกษ�ทดลอง

	 -		ก�รศึกษ�ทดลองปลูกพันธุ์พืชไม้ดั้งเดิมของศูนย์ฯ

	 ๒.	ก�รปลูกป่�และบำ�รุงป่�	โดยดำ�เนินง�นตั้งแต่ปี	๒๕๒๗	-	๒๕๔๐	ปลูกป่�เป็นพื้นที่ 

ทั้งสิ้น	๕,๕๔๐	ไร่

	 ๓.	ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รป่�ไม้

	 -		ง�นบำ�รุงป่�ไม้ผล

	 -		ง�นพันธุกรรมพืชเข�เสวยกะปิ

	 -		ง�นสร้�งจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้

๑.๓  งำนเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำ

	 จัดตั้งศูนย์ก�รเล้ียงและขย�ยพนัธุสั์ตว์ป่�ในบริเวณเข�เต�ปูน	เร่ิมดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี	๒๕๓๑	

โดยศึกษ�ทดลองปล่อยสัตว์กีบ	เช่น	เนื้อทร�ย	ละอง	ละมั่ง	และเก้ง	ส่วนสัตว์ปีก	ได้แก่	นกยูง	ไก่ฟ้�ชนิด

ต่�งๆ	และไก่ป่�ในเขตพื้นที่	๒๐๐	ไร่	จ�กก�รติดต�มผลปร�กฏว่�สัตว์ป่�ที่ปล่อยไปส�ม�รถปรับตัวเข้�

กับสภ�พธรรมช�ติได้และส�ม�รถขย�ยพันธุ์เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น

	 นอกจ�กนี้	 ได้ทำ�ก�รปรับปรุงสภ�พพื้นที่	 แหล่งนำ้�ให้เหม�ะสมกับก�รเพ�ะเลีย้งสัตว์ป่�	

และเป็นสถ�นที่พกัผ่อนหย่อนใจของประช�ชนท่ัวไป	และส่งเสริมเผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�รอนุรกัษ์ทรัพย�กร 

ป่�ไม้และสัตว์ป่�อีกด้วย

๑.๔  งำนพัฒนำดิน

	 ก�รสำ�รวจพื้นที่ได้เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี	๒๕๒๗	โดยก�รสำ�รวจว�งแผนก�รใช้ประโยชน์

ที่ดินต�มคว�มเหม�ะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	ว�งระบบอนุรักษ์ดินและนำ�้เพื่อป้องกันก�รชะล้�งพงัทล�ย
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ของดิน	โดยศึกษ�ทดลองปลูกหญ้�แฝกในรูปแบบต่�งๆ	ศึกษ�คัดเลือกพนัธุห์ญ้�แฝก	ศึกษ�ก�รขย�ยพนัธุ์

หญ้�แฝก	เป็นต้น	ศึกษ�และส�ธิตก�รปรับปรุงคุณภ�พดิน	โดยก�รใช้ปุ๋ยพืชสด	ปุ๋ยคอก

๒. แผนงำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำและ

พัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	มีลักษณะง�น	ดังนี้

	 -	 ก�รศึกษ�	ทดลอง	ด้�นคว�มเป็นอยู่พื้นฐ�น

และก�รประกอบอ�ชพี	เพื่อให้ได้เทคโนโลยีท�งก�รเกษตรในรูป

แบบต่�งๆ	ที่เกษตรกรจะส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้สำ�หรบัพฒัน�

อ�ชีพต่อไปได้

	 -	 ก�รศึกษ�ทดลองด้�นสภ�พแวดล้อม	เพื่อให้

ได้รูปแบบที่เหม�ะสมในก�รฟื้นฟูระบบนิเวศ	ดิน	นำ้�	และป่�ไม้

ให้กลับฟื้นคืนสู่คว�มสมบูรณ์	

	 อ�ทิ

๒.๑  งำนวิชำกำรเกษตร

	 	 ได้ทดลองรูปแบบต่�งๆ	ที่เก่ียวกับเกษตรย่ังยืน	โดยเก่ียวข้องกับระบบปลูกพชืโดยมีผลไม้

เป็นหลัก	ระบบก�รทำ�ฟ�ร์มผสมผส�น	ระบบวนเกษตร	เกษตรธรรมช�ต	ิและก�รลดก�รใช้ส�รเคมีในก�ร

ปลูกพืชผัก

๒.๒ งำนสร้ำงพันธุ์ลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทำนสด

	 	 เป็นโครงก�รที่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยู่หวัพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริกับหม่อมเจ้�จักรพนัธ์

เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์	ให้มีก�รผสมพันธุ์แตงโม	แตงโมไม่มีเมล็ด	แตงแคนต�ลูป	และข้�วโพดหว�น

	 	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยทร�ยฯ	จึงได้เร่ิมดำ�เนินก�ร	โดยมีมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์เป็น 

แกนนำ�	ศึกษ�และปรับปรุงพันธุ์พืชหล�ยพันธุ์	ปัจจุบันมีที่แล้วเสร็จ	คือ

	 	 ๑.	แตงโมเนื้อเหลืองลูกผสมชั่วที่	๑	พันธุ์ห้วยทร�ยทอง	F
1

	 	 ๒.	แตงโมเนื้อแดงลูกผสมชั่วที่	๑	พันธุ์เพชร	F
1
	พันธุ์ส�มพระย�	F

1
	และพันธุ์ชะอำ�	F

1

	 	 ๓.	แตงโมลูกผสมชั่วที่	๑	พันธุ์ห้วยทร�ย	F

	 	 ๔.	แตงไทยหว�นลูกผสมชั่วที่	๑	พันธุ์ปุยฝ้�ย	F
1



๒.๓ โครงกำรขยำยพันธุ์และเพำะเลี้ยงกบ

	 	 ศึกษ�ทดลองก�รเลี้ยงกบ	 คือ	 กบน�และกบบลูฟรอก	 และยังศึกษ�ชีววิทย�ของกบภูเข�	

อึ่งป�กขวด	อึ่งข้�งล�ย

	 	 นอกจ�กนี้	 ได้ส่งเสริมก�รเพ�ะเลี้ยงกบไปยังหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 และพื้นที่ใกล้เคียง	 ผลิต

พ่อแม่พันธุ์สนับสนุนโครงก�รอื่นๆ	ตลอดจนให้บริก�รคว�มรู้ท�งวิช�ก�รแก่เกษตรกร	ประช�ชนที่สนใจ	

หน่วยร�ชก�รและโครงก�รอ�ห�รกล�งวันกับโรงเรียนต่�งๆ

	 	 ขณะนี้มีเกษตรกรให้คว�มสนใจ	และได้ทดลองเลี้ยงแล้ว	๔	ร�ย

๒.๔ งำนวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์สมุนไพร

	 	 โครงก�รนีเ้ริม่ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๖	 เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร	 เพื่อจัดทำ�สวนพฤกษ�

สมุนไพรและปลูกขย�ยพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภ�พสูง	 เพื่อนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติและ

ตัวย�สำ�คัญ

	 	 พืชสมุนไพรที่คัดเลือกม�ทดลอง	ได้แก่	จิงเฮ�	มินท์พันธุ์ญี่ปุ่น	ดองดึงหัวขว�นและลำ�โพง

๓. แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรขยำยผลและถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมแนวพระรำชด�ำร	ิ ซึ่ง

ดำ�เนินง�นในลักษณะ	ดังนี้

	 -		นำ�ผลก�รศึกษ�ทดลองที่ประสบคว�มสำ�เร็จถ่�ยทอดออกไปสู่ร�ษฎรรอบศูนย์ฯ	 จำ�นวน	

๑๔	หมูบ้่�น	และประช�ชนท่ัวไป	เพือ่ยกระดับคุณภ�พชวิีตและพฒัน�อ�ชพีของร�ษฎร	ให้ส�ม�รถมีรูปแบบ 

ก�รดำ�เนินชีวิตในลักษณะที่ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้

อ�ทิ

๓.๑ งำนประมง

	 	 จัดทำ�โครงก�รประมงหมูบ้่�น	มีก�รส�ธติก�รเล้ียงปล�	และโครงก�รเพิ่มผลิตสตัว์นำ�้	เน้น

ให้ร�ษฎรมีสัตว์นำ้�บริโภคอย่�งเพียงพอ	ปล�ที่ส่งเสริมได้แก่	ปล�ตะเพียน	ปล�แรด	ปล�สว�ย	เป็นต้น	

๓.๒ งำนอำชีวเกษตร

	 	 จดัตั้งเพือ่เป็นศนูย์ฝึกอบรมเย�วชนในพืน้ทีข่องศนูย์ฯ	 กจิกรรมทีด่ำ�เนนิก�รไปแล้ว	 เช่น	

ก�รทดลองเพ�ะเห็ดถุง	ก�รใช้ประโยชน์จ�กมูลโคที่เลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรด	เป็นต้น

	 	 ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว	 เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รทำ�ปัญห�พิเศษด้�นก�รเกษตรของ

นักศึกษ�ชั้น	ปวส.๒	เพื่อให้ศึกษ�สภ�พปัญห�ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นให้ม�กขึ้น
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๓.๓ งำนส่งเสริมปศุสัตว์

	 ก�รส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในศูนย์ฯ	 เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๙	 โดยระยะ

แรกส่งเสริมก�รเล้ียงโคเน้ือผสมผส�นกับก�รประกอบอ�ชพีอ่ืน	และเพื่อให้เกษตรกรมีร�ยได้ที่แน่นอนและ

มีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 จึงได้เปลี่ยนม�ส่งเสริมให้เลี้ยงโคนม	 จนถึงปัจจุบันนี้มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม

ในหมู่บ้�นต่�งๆ	จำ�นวน	๒๕	ร�ย	มีโคนมทุกขน�ดรวมกัน	๒๗๘	ตัว	และเป็นแม่โครีดนมได้	๑๒๐	ตัว	

ผลผลิตนำ้�นมได้ประม�ณ	๓๙,๗๒๐	กิโลกรัม/เดือน	และได้ขย�ยโครงก�รนี้ไปยังหมู่บ้�นรอบโครงก�ร

อีก	๗	หมู่บ้�น	ทำ�ให้มีเกษตรกรเข้�ร่วมอีก	๗๐	ร�ย	มีแม่โค	๑,๐๗๔	ตัว	แม่โครีดนม	๔๑๓	ตัว	ผลผลิต

นำ้�นม	ประม�ณ	๑๓๗,๐๑๘	กิโลกรัม/เดือน	ซึ่งเมื่อรวมนำ้�นมทั้งหมู่บ้�นในโครงก�รฯ	และหมู่บ้�นรอบ

โครงก�รศูนย์ฯ	ทำ�ให้มีผลผลิตนำ้�นมดิบรวมทั้งหมดเฉลี่ยวันละประม�ณ	๕.๙	ตัน	ส่งให้ศูนย์รีดนำ้�นมดิบ

ของสหกรณ์โคนมไทย	-	เดนม�ร์ค	เพชรบุรี	จำ�กัด	แล้วส่งข�ยให้กับ	อสค.	ภ�คใต้ต่อไป

	 นอกจ�กนี้แล้ว	สัตว์อื่นๆ	ที่ส่งเสริมให้เลี้ยงเป็นอ�ชีพเสริมร�ยได้	 เช่น	โคเนื้อ	แพะ	แกะ	

สุกร	ไก่พื้นเมือง	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่	เป็ดและกระต่�ย

๔. แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

	 -	 ดำ�เนินก�รพัฒน�อ�ชีพของร�ษฎรควบคู่ไปกับก�รส่งเสริมด้�นสังคมและโครงสร้�ง 

พื้นฐ�น	เพื่อให้ร�ษฎรมีร�ยได้ที่พอเพียงจะส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้

อ�ทิ

 ๔.๑ โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน

	 เป็นพระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	เพื่อเป็นกลยุทธ์ในก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ	 

เพื่อให้เกิดก�รยอมรับ	 และได้รับคว�มร่วมมือจ�กร�ษฎรในระยะย�วอย่�งมัน่คง	 โดยตั้งเป้�หม�ย 

ให้โรงเรียนที่อยูร่อบพื้นที่ศูนย์ฯ	เข้�ร่วมโครงก�ร	จนถึงปัจจุบันมีโรงเรยีนเข้�ร่วมโครงก�รทั้งส้ิน	๑๐	โรงเรียน	 

กิจกรรมท่ีได้ทำ�	ได้แก่	ก�รปลูกผกัสวนครัว	ก�รเล้ียงไก่เน้ือและไก่ไข่	ก�รเล้ียงเป็ดเทศ	ก�รเล้ียงนกกระท�ไข่	 

และก�รเลี้ยงปล�	เป็นต้น

 ๔.๒ โครงกำรฝึกอำชีพอุตสำหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

	 เป็นก�รส่งเสริมให้ร�ษฎรมีคว�มรู้พื้นฐ�น	หรือทำ�ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรอืนและสนับสนุน

ก�รประกอบอ�ชพีเดิม	กิจกรรมที่ได้ฝึกอบรม	ได้แก่	ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ซเีมนต์	(โอ่งนำ�้)	ก�รทำ�เฟอร์นิเจอร์

หว�ย	 -	 ไม้ไผ่	 ก�รเพ�ะเมล็ดมะม่วงหิมพ�นต์	 ก�รทำ�ผ้�บ�ติก	 ก�รเจียระไนพลอย	 ก�รแปรรูปผลผลิต

ท�งก�รเกษตร	เช่น	ข้�วเกรียบกล้วย	กล้วยอบเนย	ฟักเชื่อมแห้ง	มะละกอแช่อิ่ม	เป็นต้น



 ๔.๓ โครงกำรให้ควำมรู้ทำงบัญชีแก่เกษตรกรในหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ และโครงกำร 

ช่วยเหลือแนะน�ำกำรเงินกำรบัญชีกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ

	 เริม่โครงก�รม�ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๗	 เพื่อให้คว�มรู้บัญชีขัน้พื้นฐ�น	 ส่วนโครงก�รช่วยเหลือ

แนะนำ�ก�รเงินก�รบัญชีฯ	 ได้เริ่มให้คว�มช่วยเหลือแก่กลุ่มแม่บ้�นบ้�นอ่�งหินและกลุ่มแม่บ้�นท้�ยอ่�งเข�

กระปุก	 และปี	 ๒๕๓๘	 ได้ขย�ยผลไปยังกลุ่มอื่นๆ	 อีก	 คือ	 กลุ่มแม่บ้�นบ้�นไร่ใหม่พัฒน�	 กลุ่มพัฒน�

อ�ชีพก�รเลี้ยงโคและกลุ่มปลูกแตงบ้�นอ่�งศิล�หิน

๕. แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรโครงกำร

	 -		อำ�นวยก�รประส�นก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 -		ประส�นง�นจัดว�งระเบียบ	 และกำ�หนดขอบเขตในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ	

เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

	 -		จัดทำ�แผนแม่บทศูนย์ศึกษ�พัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 (ปี	๒๕๔๑	 -	๒๕๔๔)	 เพื่อเป็นกรอบ

หลักให้หน่วยง�นต่�งๆ	ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และเกิดผลสูงสุดต่อประช�ชน

อ�ทิ

 ๕.๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำทที่ดิน และรับรองกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์ฯ 

โดยก�รจัดสรรที่อยู่อ�ศัยให้ครอบครัวละ	๑	ไร่	และจัดสรรที่ดินทำ�กินให้ครอบครัวละ	๕	ไร่	ในเขตพื้นที่

ที่มีระบบชลประท�นสมบูรณ์	และจัดสรรให้ครอบครัวละ	๗	ไร่	ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประท�น		และให้

สิทธิ์ถือครองที่ดินอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย	โดยมิให้มีก�รโอนหรือข�ยกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น	รวมทั้งให้

ร�ษฎรมีส่วนร่วมในก�รดูแลรักษ�ป่�ไม้โตเร็ว	เพื่อใช้ทำ�อุตส�หกรรมเผ�ถ่�น

 ๕.๒ โครงกำรจัดกำรและจ�ำแนกกำรใช้ประโยชน์

ท่ีดินของศูนย์ฯ	เพือ่ให้มีก�รใช้ท่ีดินในพื้นท่ีโครงก�รฯ	ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดและเหม�ะสมกับสภ�พดินและสภ�พแวดล้อม	 โดยแบ่งออกเป็น

พื้นที่ต่�งๆ	เช่น

	 -		พื้นที่ที่ควรปลูกพืชไร่และไม้ผล

	 -		พื้นที่ปลูกพืชเฉพ�ะอย่�งหรือทุ่งหญ้�เลี้ยงสัตว์

	 -		พื้นที่ใช้ทำ�น�

	 -		พื้นที่ปลูกป่�ไม้

	 -		พื้นที่สำ�หรับอ่�งเก็บนำ้�

	 -		พื้นที่สำ�หรับชุมชนและสิ่งปลูกสร้�ง
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• ผลส�ำเร็จที่ได้รับควำมเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ของกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณ 
 ศูนย์ฯ และเกษตรกรรอบศูนย์ฯ 

ในปี	๒๕๔๐	สำ�นักง�น	กปร.	ได้ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	สรุปได้ดังนี้

ครัวเรือนและประชำกร

	 หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น	 ๑๔	หมู่บ้�น	 โดยจำ�นวน	๔	หมู่บ้�น	 อยู่ในเขต

เทศบ�ลตำ�บลชะอำ�	จังหวัดเพชรบุรี

	 จ�กข้อมูล	กชช.	๒	ค.	ปี	๒๕๓๙	ทั้ง	๑๔	หมู่บ้�น	มีจำ�นวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๐	

ครัวเรือน	มีร�ษฎร	๕,๐๓๖	คน	โดยมีคนอ�ศัยในครัวเรือน	เฉลี่ยครัวเรือนละ	๕	คน

โครงสร้ำงพื้นฐำน

	 โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชวิีตในบริเวณพื้นที่หมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ทั้งหมดอยูใ่น

เกณฑ์ดี	กล่�วคือ

	 ๒.๑	 ก�รคมน�คม	 ทุกหมู่บ้�นมีถนนล�ดย�งถึงหมู่บ้�น	 รถรับจ้�งวิ่งอยู่ตลอด	 จ�กก�ร

สอบถ�มคว�มคิดเห็น	ประช�ชนส่วนใหญ่ร้อยละ	๙๒.๗๒	มีคว�มเห็นว่�	ก�รคมน�คมของหมู่บ้�นรอบ

ศูนย์ฯ	ดีขึ้นกว่�เดิมม�ก

	 ๒.๒	ไฟฟ้�	ทุกบ้�นของหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	มีไฟฟ้�เข้�ถึง

	 ๒.๓	 นำ้�	 นำ้�ดื่ม-นำ้�ใช้ในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 อยู่ในระดับป�นกล�ง	 โดยร้อยละ	 ๘๒.๐๔	 

เห็นว่�	 นำ้�ดืม่-นำ้�ใช้ในหมู่บ้�นมีคว�มเพียงพอ	 ในขณะที่ร้อยละ	 ๔๕.๑๔	 เห็นว่�นำ้�ดืม่-นำ้�ใช้ในหมู่บ้�น 

ดีขึ้นกว่�เดิม	ส่วนนำ้�เพื่อก�รเกษตรนั้น	ประช�ชนร้อยละ	๔๒.๒๓	เห็นว่�มีเพียงพอ

อำชีพ

	 ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ร้อยละ	๒๐.๖๕	ประกอบอ�ชีพหลักในก�รรับจ้�งแรงง�น	

รองลงม�	ได้แก่	ก�รทำ�สวนทำ�ไร่	ร้อยละ	๑๗.๔๑	และค้�ข�ย	ร้อยละ	๕.๔๑	ส่วนอ�ชีพอื่นๆ	เช่น	ทำ�น�	

ประมง	และรับจ้�งด้�นก�รบริก�รมีเพียงเล็กน้อย

	 ด้�นก�รเปลีย่นแปลงของครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	 พบว่�ร้อยละ	 ๘๕.๙๒	 ไม่มี

ก�รเปลีย่นแปลงอ�ชีพ	 มีเพียงร้อยละ	 ๑๔.๐๘	 เท่�นั้น	 ที่มีก�รเปลีย่นแปลงอ�ชีพ	 โดยส่วนใหญ่ของ 

ผู้ที่เปลีย่นอ�ชีพ	 ร้อยละ	 ๕๑.๗๒	 เปลีย่นจ�กอ�ชีพทำ�น�	 ทำ�ไร่	 ทำ�สวน	 เป็นอ�ชีพรับจ้�งแรงง�น	 

โดยมีเหตุผลดังนี้	คือ	ร้อยละ	๔๑.๓๘	เปลี่ยนเพร�ะมีร�ยได้ดีขึ้น



ดังนั้น	ก�รที่ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ส่วนใหญ่มีอ�ชีพรับจ้�งแรงง�น	ทำ�ให้ร�ยได้หลัก

ของครัวเรือน	 ร้อยละ	 ๓๙.๘๑	 ม�จ�กก�รรับจ้�งทั่วไป	 ส่วนร�ยได้ที่ม�จ�กก�รเกษตร	 มีเพียงร้อยละ	

๒๕.๗๒	เท่�นั้น

รำยได้

	 จ�กก�รที่ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	

ส่วนใหญ่มีอ�ชพีรับจ้�งแรงง�นท่ัวไป	รองลงไป	ได้แก่	อ�ชพี

จ�กก�รทำ�ก�รเกษตร	ดังนั้น	จ�กก�รสำ�รวจจึงพบว่�

	 แต่ละครัวเรือนมีร�ยได้เฉล่ีย	๙๒,๖๕๕.๔๙	

บ�ท/ปี	 นับว่�เป็นร�ยได้ที่อยู่ในระดับพอใช้	 ซึง่ประช�ชน

ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้

	 จ�กก�รสำ�รวจคว�มคดิเห็นเกีย่วกบัคว�ม

พอเพียงของร�ยได้	พบว่�

	 -		ร้อยละ	 ๕๘.๒๕	 มีคว�มเห็นว่�ร�ยได้ 

เพียงพอ

	 -		ร้อยละ	๒๔.๗๖	ร�ยได้ไม่เพียงพอ

	 -		ร้อยละ	๑๖.๙๙	มีเงินเหลือเก็บ

	 นอกจ�กนี้	มีคว�มเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของครัวเรือนในระยะ	๕	ปีว่�

	 -		ร้อยละ	๑๒.๖๒	เห็นว่�เศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้นม�ก

	 -		ร้อยละ	๓๓.๕๐	เห็นว่�เศรษฐกิจดีขึ้นพอสมควร

	 -		ร้อยละ	๓๓.๐๑	เห็นว่�เศรษฐกิจของครัวเรือนไม่เปลี่ยนแปลง

	 -		ร้อยละ	๑๖.๕๐	เห็นว่�เศรษฐกิจของครัวเรือนตกตำ่�ลง

	 อย่�งไรกต็�ม	มีข้อสังเกตว่�แม้ในภ�พรวมเศรษฐกิจของครัวเรอืนและประช�ชนในหมู่บ้�น

รอบศูนย์ฯ	 จะดีขึน้	 แต่เมือ่พิจ�รณ�จ�กภ�วะก�รมหีนีส้ินแล้ว	 พบว่�	 ครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศนูย์ฯ	 

มีหนี้สินที่ม�จ�กก�รกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในก�รประกอบอ�ชีพ	 ร้อยละ	๔๑.๗๕	ร้อยละ	๕๘.๒๕	 เท่�นั้น 

ที่ไม่มีหนี้สิน
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ที่ดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

	 ครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	มีที่ดินเฉลี่ยครัวเรือนละ	๑.๖๗	แปลง	มีที่ดินถือครอง	ทั้ง

ที่มีและไม่มีเอกส�รสิทธิ์	ครัวเรือนละ	๑๖.๔๒	ไร่	โดย

	 -		ร้อยละ	๑๒.๒๘	เป็นที่ดินของพ่อแม่

	 -		ร้อยละ	๖๑.๙๙	มีที่ดินเป็นของตนเอง

	 -		ร้อยละ	๑๖.๓๗	เป็นที่ดินของผู้อื่นไม่คิดค่�เช่�

	 -		ร้อยละ	๙.๓๖	เป็นที่ดินต้องเสียค่�เช่�

	 สำ�หรับก�รใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่�	ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ร้อยละ	๘๑.๐๘	ใช้ท่ีดิน

เพื่อก�รเพ�ะปลูก	ในส่วนก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	๓๔.๓๘	เปลี่ยนจ�กทำ�น�	ทำ�ไร่	

พืชสวน	เป็นปลูกไม้ผล	และร้อยละ	๕๐.๐๐	เปลี่ยนจ�กปลูกพืชไร่และไม้ผลชนิดหนึ่งม�ปลูกพืชไร่และไม้

ผลชนิดอื่นแทน

	 อย่�งไรก็ต�ม	ในระยะ	๒	-	๓	ปีที่ผ่�นม�	มีครัวเรือนในหมู่บ้�นรอบศูนย์ฯ	ร้อยละ	๙.๒๒	

มีก�รข�ยที่ดินให้กับคนในและนอกหมู่บ้�นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเพื่อทำ�ก�รเกษตร



ผลแห่งก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ที่ได้ 

ดำ�เนินม�เป็นเวล�กว่�	๑๕	ปีน้ี	นับเป็นรปูแบบก�รพฒัน�พื้นท่ีชนบทท่ีมีปัญห�ในเร่ืองทรัพย�กรธรรมช�ติ

และส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมที่ประสบผลสำ�เร็จ	อันเป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อก�รพฒัน�ใน

พืน้ทีอ่ื่นๆ	ทีม่ีปัญห�ในลกัษณะใกลเ้คยีงกนั	จ�กสภ�พคว�มอุดมสมบูรณเ์ตม็ไปด้วยทรัพย�กรธรรมช�ติ	

อ�ทิ	ป่�ไม้	นำ้�	และสัตว์ป่�	เมื่อ	๕๐	ปีที่ผ่�นม�	ได้ถูกทำ�ล�ยเปลี่ยนแปลงกล�ยเป็นไร่สับปะรด	พื้นดินเสีย

ห�ยเส่ือมโทรม	ไม่ส�ม�รถเพ�ะปลูกพชืใดๆ	ได้	ณ	บัดน้ีผนืแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งดังกล่�ว	ได้พลิกฟ้ืนกลับ

คืนสู่คว�มอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นเดิมอีกคร้ัง	ทั้งป่�เข�	ลำ�ธ�ร	สัตว์ป่�	โดยเฉพ�ะเน้ือทร�ย	แม้แต่ร�ษฎรที่ได้

อ�ศัยอยู่ในผนืแผ่นดินน้ี	ได้รับก�รพฒัน�จนส�ม�รถพึ่งตนเองได้	และมีคว�มสุขต�มวิถีชวิีตต�มอัตภ�พของ

ตนเอง	ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีพระร�ชดำ�รัสชื่นชมในคว�มสำ�เร็จนี้	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎ�คม	

๒๕๔๐	ณ	พระร�ชวังไกลกังวล	อำ�เภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ใจคว�มว่�

  “...สิง่ที่ท�ำไว้ทีห่้วยทรำย นับว่ำประสบควำมส�ำเร็จดีมำก ต้องบันทึกเอำไว้ 

 เป็นทฤษฎีหรือต�ำรำ ...ฉันปลื้มใจมำก...”
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________.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี ๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ (งำนศึกษำและพัฒนำป่ำไม้).	๒๕๒๙.

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ.	ประมวลพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จ 

 พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. ประจวบคีรีขันธ์	:	หนังสือพิมพ์หัวหินส�ร,	มปป.

________.	แผนงำนและงบประมำณ ๒๕๓๙.	๒๕๓๙.

________.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.  

 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยสรุปก�รตรวจเย่ียมของ	ฯพณฯ	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 

	 และคณะ,	๒๕๔๐.

ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ.	ผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบ ๑๒ ปี (๒๕๒๗ -  

๒๕๓๙). ๒๕๔๐.

________.	สรุปรำยงำนประจ�ำปีงำนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 

 มำจำกพระรำชด�ำริ ๒๕๓๘ ถึงกันยำยน ๒๕๓๙.	๒๕๓๙,

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ.	 แผนกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ  

 ๒๕๓๖. ๒๕๓๖.

________.	แผนกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ ๒๕๓๗.	๒๕๓๗.		

________. สรุปผลกำรด�ำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘. อัดสำ�เน�,	๒๕๓๘.,

________.	สรุปผลปฏิบัติงำนปีงบประมำณ ๒๕๓๖. ๒๕๓๖.

________.	สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ ๒๕๓๗.	๒๕๓๗.
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	 กปร.)	 

 โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.	มกร�คม,	๒๕๓๘.

________.	โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ. เอกส�รโรเนียวเย็บเล่ม,	๒๕๒๘.

________.	ผลกำรศึกษำทดลองศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ. สกลนคร	 :	 

	 บริก�รง�นพิมพ์,	มปป.

________. ประมวลพระรำชด�ำริเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย 

 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี และโครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟู 

 ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้ม อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ในระหว่ำงปี ๒๕๒๖ - ๒๕๓๘  

 และประมวลพระรำชด�ำริเบื้องต้น ปี ๒๕๓๙. ๒๕๓๙.

________.	ประมวลพระรำชด�ำรพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัในกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิทอดพระเนตร 

 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เมื่อ 

 วันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๔๐. เอกส�รโรเนียว,	๒๕๔๐.

________.	ประมวลพระรำชด�ำริในเขตพื้นที่ภำคเหนือ ปี ๒๕๓๕.	เมษ�ยน	๒๕๓๕.

________.	ประมวลพระรำชด�ำริในเขตพื้นที่ภำคเหนือ ปี ๒๕๓๖.	เมษ�ยน	๒๕๓๖.

________.	ประมวลพระรำชด�ำริในเขตพื้นที่ภำคเหนือ ปี ๒๕๓๗.	เมษ�ยน	๒๕๓๗.

________.	ประมวลพระรำชด�ำริในเขตพื้นที่ภำคเหนือ ปี ๒๕๓๘.	เมษ�ยน	๒๕๓๘.

________.	รำยงำนประชมุเชิงปฏบัิตกิำร “กำรสรปุผลงำนและทบทวนแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของศนูย์ 

 ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”	๒๕๓๖.

________.	รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิประจ�ำปี  

 ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ	:	บริษัท	คร�ฟแมนเพรส	จำ�กัด,	พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๔๒.

________.	รำยงำนกำรประเมนิผลศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิประจ�ำปี ๒๕๔๐  

 (สรุปส�ำหรับผู้บริหำร).	เอกส�รโรเนียวเย็บเล่ม,	๒๕๔๑.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำรใินภำคกลำง.	เมษ�ยน.	๒๕๓๒.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในเขตพื้นทีภ่ำคตะวันออก 

 เฉียงเหนอื ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๖. ตลุ�คม,	๒๕๓๖.
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สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ(สำ�นกัง�น	กปร.).	รำยงำน 

 ผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิในเขตพ้ืนทีภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

 ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๗. ตุล�คม,	๒๕๓๗.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิในเขตพื้นท่ีภำคตะวันออก 

 เฉียงเหนือ ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๘. ตุล�คม,	๒๕๓๘.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิในเขตพื้นท่ีภำคตะวันออก 

 เฉียงเหนือ ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๙. ตุล�คม,	๒๕๓๙.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิในเขตพื้นที่ภำคใต้ ประจ�ำปี 

 งบประมำณ ๒๕๓๖.	กันย�ยน,	๒๕๓๕.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิในเขตพื้นที่ภำคใต้ ประจ�ำปี 

 งบประมำณ ๒๕๓๘.	กรกฎ�คม,	๒๕๓๘.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื ่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นทีภ่ำคใต ้

 ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๙. สิงห�คม,	๒๕๓๙.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นทีภ่ำคเหนือ  

 ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๖. มกร�คม,	๒๕๓๗.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นทีภ่ำคเหนือ  

  ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๗. มกร�คม,	๒๕๓๘.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นทีภ่ำคเหนือ  

 ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๘.	มกร�คม,	๒๕๓๙.

________.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นทีภ่ำคเหนือ  

  ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๓๙. มกร�คม,	๒๕๔๐.

________.	แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว.  

 กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์	บริษัท	๒๑	เซนจูรี่,	๒๕๔๐.

________.	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.	มปป.

________.	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ. มปป.

________.	ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร.ิ เชยีงใหม่,	ภทัรก�รพมิพ์,	มปป.
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	 กปร.).	 

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริทีส่�ำคัญในภำคกลำง ประจ�ำ 

 ปีงบประมำณ ๒๕๓๕. อัดสำ�เน�,	มิถุน�ยน,	๒๕๓๖.	

________.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ ในเขตพื้นที่ภำคตะวันออก 

 เฉียงเหนือ. พฤศจิก�ยน,	๒๕๓๗.

________.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ ปี ๒๕๓๘ ในเขตพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

 ตุล�คม,	๒๕๓๘.

________.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นที่ภำคใต้. ประจ�ำปี 

 งบประมำณ ๒๕๓๖. กันย�ยน,	๒๕๓๖.

________.	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในเขตพื้นที่ภำคใต้. ประจ�ำปี 

 งบประมำณ ๒๕๓๗. กันย�ยน,	๒๕๓๗.

________.	สรปุพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัในวโรกำสทีเ่สดจ็พระรำชด�ำเนนิทอดพระเนตร 

 โครงกำรคลองสุไหงปำดอัีนเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอตำกใบ อ�ำเภอสุไหงปำด ีจงัหวัด 

 นรำธิวำส เมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๓๙. เอกส�รโรเนียวเย็บเล่ม,	๒๕๓๙.

________.	สรปุพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เสดจ็พระรำชด�ำเนนิทรงปฏบัิตพิระรำช - 

 กรณียกิจในช่วงแปรพระรำชฐำนในเขตจังหวัดภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ กันยำยน - ๑๕  

 ตุลำคม ๒๕๓๕. เอกส�รโรเนียวเย็บเล่ม,	๒๕๓๕.

________.	สรปุพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เสดจ็พระรำชด�ำเนนิทรงปฏบัิตพิระรำช - 

 กรณียกิจในช่วงแปรพระรำชฐำนในเขตจังหวัดภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ กันยำยน - ๒๗  

 ตุลำคม ๒๕๓๖. เอกส�รโรเนียวเย็บเล่ม,	๒๕๓๖.

สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ.	รำยงำน  

 กำรประเมนิผลเบ้ืองต้นโครงกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.	๒๕๒๙.

________.	รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื ่องมำจำก 

 พระรำชด�ำริ. ๒๕๒๙.

________.	รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.	๒๕๓๑.

________.	รำยงำนกำรประเมนิผลศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร.ิ	พฤศจิก�ยน,	 

	 ๒๕๓๔.
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ.	 (สำ�นักง�น	 กปร.).	 

 เอกสำรกำรถอดเทปพระรำชทำนสัมภำษณ์พิเศษแก่คณะผู้บริหำรส�ำนักงำนเลขำนุกำร  

 คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เมื่อวันที ่ ๑๗  

 มีนำคม ๒๕๒๙ ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน.	เอกส�รโรเนียวเย็บเล่ม,	๒๕๒๙.

สำ�นักร�ชเลข�ธกิ�ร	ประมวลพระรำชด�ำรสัและพระบรมรำโชวำทท่ีพระรำชทำนในโอกำสต่ำงๆ ปี พ.ศ.  

 ๒๕๓๑.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,	๑๙๘๔.

________.	ประมวลพระรำชด�ำรสัและพระบรมรำโชวำทท่ีพระรำชทำนในโอกำสต่ำงๆ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔.  

 กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,	๒๕๓๕.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๑๕ - กันยำยน ๒๕๑๖.	กรุงเทพฯ	:	ศิริมิตรก�รพิมพ์,	มปป.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๑๖ - กันยำยน ๒๕๑๗.	กรุงเทพฯ	:	ศิริมิตรก�รพิมพ์,	มปป.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๑๗ - กันยำยน ๒๕๑๘.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ ์

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๒๐.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๑๙ - กันยำยน ๒๕๒๐. กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๒๐.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๒๒ - กันยำยน ๒๕๒๓.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๒๖.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๒๓ - กันยำยน ๒๕๒๔. กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๒๖.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๒๗ - กันยำยน ๒๕๒๘.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๓๑.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๒๘ - กันยำยน ๒๕๒๙. กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๓๒.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๒๙ - กันยำยน ๒๕๓๐.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๓๓.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๓๐ - กันยำยน ๒๕๓๑. กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ์ 

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๓๓.
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สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๓๑ - กันยำยน ๒๕๓๒. กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท 

	 โรงพิมพ์ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๓๓.

________.	พระรำชกรณียกิจ ตุลำคม ๒๕๓๔ - กันยำยน ๒๕๓๕.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทโรงพิมพ ์

	 ไทยวัฒน�พ�นิช,	๒๕๓๗.

สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี.	จำกฟ้ำสู่ดิน. กรุงเทพฯ	:	บริษัท	รุ่งศิลป์ก�รพิมพ์,	๒๕๒๗.

________.	จำกฟ้ำสู่ดิน เล่ม ๖. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภ�ล�ดพร้�ว,	๒๕๓๔.
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น�ยสุเมธ		 ตันติเวชกุล
น�ยพิมลศักดิ์		 สุวรรณทัต
น�ยเฉลิมเกียรติ		 แสนวิเศษ

น�ยสมพล		 พันธุ์มณี
น�ยโกวิทย์		 เพ่งว�ณิชย์
น�งส�วศรีนิตย์		 บุญทอง
น�งส�วสุนทรี		 ศรีปรัชญ�กุล
น�ยดนุช�		 สินธว�นนท์
น�ยส�ยเมือง	 วิรยศิริ	
น�งส�วชูช�ติ		 สุวรรณรัตน์
น�ยชัชชัย		 ภูวิชยสัมฤทธิ์
น�งศศิพร		 ป�ณิกบุตร

น�ยมนูญ		 มุกข์ประดิษฐ์
น�ยป�นเทพ		 กล้�ณรงค์ร�ญ
น�ยปกรณ์		 สัตยวณิช

น�ยสุวัฒน์		 เทพอ�รักษ์
น�งส�วก�นตี		 พรหมศิริ
หม่อมหลวงจิรพันธุ์		 ทวีวงศ์
น�ยไพโรจน์		 บุญผูก
น�ยลลิต		 ถนอมสิงห์
น�งสุวรรณ�		 พ�ศิริ
น�งสมทรง		 รุ่งเรืองศิลป์
น�ยอนันต์		 ทองประชุม
น�งอรอนันต์		 วุฒิเสน

น�งพิชญด�	 หัศภ�ค	 ผู้อำ�นวยก�รกองประช�สัมพันธ์
น�ยเอกชัย	 เพ็งสว่�ง	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มสื่อส�รองค์กร
น�งเบญจรัตน์	 อัครพลวงศ์	 นกัวเิคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	ชำ�น�ญก�ร
น�งส�วประทีป	 ศรีคำ�	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

คณะท�ำงำนจัดพิมพ์ หนังสือประวัติศำสตร์ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒

คณะผู้จัดท�ำ หนังสือประวัติศำสตร์ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑
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ภำพประกอบ
สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร

ฝ่�ยช่�งภ�พส่วนพระองค์

น�ยวิช�ญ		 ธีระสืบสกุล	 น�ยวิโรจน์		 เทียมเมือง

น�ยพิสิทธิ์	 วิเชียรทศพร	 น�ยธนะ		 กลิ่นบ�งพูด

น�ยทวีศักดิ์		 แป้นคุ้มญ�ติ	

น�ยพลวรรธน์	 ส�ยะเสวี

ขอขอบคุณ
ท่�นผู้หญิงบุตรี		 วีระไวทยะ	 เลข�ธิก�รคณะองคมนตรี

น�ยเกรียงศักดิ์		 หงษ์โต	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

น�ยชัยวัฒน์		 สิทธิบุศย์	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

น�ยวิเชียร		 ส�คเรศ	 ผูอ้ำ�นวยก�รศูนย์ศกึษ�ก�รพัฒน�อ�่วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

น�ยเสน่ห์		 แก้วบุญเรือง	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

น�ยอนุกูล		 สรวิสูตร	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

พ.ต.อ.ดร		 ปิ่นเฉลียว	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

พ.ต.อ.โกสินทร์		 บุญสร้�ง	 ผู้กำ�กับก�รสนับสนุนท�งอ�ก�ศตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	(ค่�ยนเรศวร)







ผนึกปกหลัง
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