
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

แผนแม่บท 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ    
  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานสนองพระราชดําริพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่วั มาตัง้แต ่
พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึง่มีหน้าท่ีหลกัคือ เพ่ือเป็นสถานท่ีศกึษาทดลองการเกษตรในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การเพาะปลกู การประมง ปศุ
สตัว์ การพฒันาป่าไม้ การปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ เพ่ือค้นคว้าวิธีการท่ีเหมาะสม เป็นตวัอยา่งท่ีดีสําหรับการนําไปขยายผล 
เผยแพร่สูร่าษฎรสามารถนําไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองได้ และหมูบ้่านรอบศนูย์ฯ การศกึษาทดลองเพ่ือค้นหาแนวทาง
และวิธีการพฒันาด้านการเกษตรให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม เปรียบเสมือน “ต้นแบบ” ของความสําเร็จ เพ่ือ
นําความรู้และเทคโนโลยีแบบเบด็เสร็จมาสาธิตและพฒันาขยายผล เพ่ือยกระดบัรายได้และความเป็นอยูข่องราษฎร ทําให้
คณุภาพชีวิตของราษฎรและสิง่แวดล้อมในชมุชนให้ดีขึน้ 
แผนแมบ่ทโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบบันี ้จดัทําขึน้สําหรับ
เป็นกรอบการดําเนินงาน เน่ืองด้วยแผนแมบ่ทฯ ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) สิน้สดุลง แตย่งัมีกิจกรรมตอ่เน่ืองท่ีต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ และสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสงัคมท่ีเปล่ียนไป จงึจําเป็นต้องปรับกลยทุธการพฒันาให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์เพ่ือ ให้แนวทางการดําเนินงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีความ
ชดัเจน ครอบคลมุประเดน็ปัญหา มีการบรูณาการของหน่วยงานอยา่งมีประสทิธิภาพ ให้เกษตรกรพึง่พาตนเองได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯได้ระดมความคิดเหน็และได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลุม่เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ในการ
ดําเนินการดงันี ้
 วสัิยทัศน์ อนัดบัหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตในวิถีพอเพียงของเอเชีย   
 พันธกจิ ๑. ศกึษาค้นคว้า ทดลองวิจยั เพ่ือหาแนวทางและวิธีการพฒันาด้านตา่ง ๆ  
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัภมิูสงัคม 
   ๒. มุง่เน้นการนําองค์ความรู้และแนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมไปสูอ่งค์กรและชมุชนอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือความมัน่คงและยัง่ยืนตามแนวพระราชดําริ 
   ๓. มุง่เน้นการทํางานแบบบรูณาการ 
     ๔. มุง่เน้นพฒันาระบบบริการ เพ่ือเป็นแหลง่ความรู้ และแหลง่ทอ่งเท่ียวให้
ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตได้อยา่งกว้างขวาง และทัว่ถงึ 
 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยทุธศาสตร์หลกัคือ 
   ๑. ด้านการศกึษา ทดลอง วิจยั 
   ๒. ด้านการขยายผลพฒันา 
   ๓. ด้านการบริหารจดัการ 
   ๔. ด้านการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และผู้ รับบริการ   
   การคาดหวงัจากผลสําเร็จ ช่วยให้เกษตรกรหรือประชาชนทัว่ไปสามารถประกอบอาชีพได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพและเกิดผลท่ีดีมากย่ิงขึน้ ผลของการพฒันาพืน้ท่ีจะทําให้ผืนดิน ป่าไม้ และแหลง่นํา้มีความอดุมสมบรูณ์ มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ มีสขุภาพดี และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนชมุชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความเข้มแข็ง สามารถ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั เกิดความสขุสงบและยัง่ยืนตลอดไป 

      แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  



คํานํา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง สภาพดินเป็นดินทรายอุ้มนํ้าได้น้อย ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างแห้งแล้งทําให้การประกอบเกษตรกรรมได้ผลผลิตไม่ดีราษฎรประสบปัญหารายได้น้อย 
ยากจน ซึ่งแนวคิดพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งบรรเทา
ปัญหาความยากไร้ และยกระดับความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของราษฎร โดยพระราชทานพระราชดําริให้จัดต้ัง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ขึ้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
สถานที่ศึกษาทดลองการเกษตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเพาะปลูก การประมง การปศุสัตว์ การพัฒนาป่าไม้ 
การปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ เพ่ือค้นคว้าวิธีการท่ีเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการนําไปขยายผล เผยแพร่สู่
ราษฎรสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริดังกล่าวมาเป็นเวลา ๒๘ ปี ก่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น “ต้นแบบ
การพัฒนาของภาค” และสามารถขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย ทําให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มี
รายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม หากแต่การดําเนินงานที่ผ่านมายังมีการบริหารงานแบบแยกส่วนกันพัฒนา และ
ขาดการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทําให้การขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีข้อจํากัดและไม่เป็น
เอกภาพ อย่างไรก็ตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตระหนักถึงความสามารถในการขยายผลสู่ราษฎรให้
ปรากฏชัดเจนย่ิงขึ้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จผนวกกับหลักการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือ
วางแผนงานพัฒนาโครงการฯ ให้มีลักษณะเบ็ดเสร็จ คือ รวมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้ามาทํางานร่วมกันเป็น
ทีมงานเดียว มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งขยายผลงานพัฒนาให้ราษฎรได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด สามารถพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงจัดทําแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดการพัฒนาวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และ การดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งแผนแม่บทฉบับน้ีจะใช้เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รวมท้ังการจัดทําแผนงานและงบประมาณ และเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แล้วเสร็จ จะได้มีการ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
และปรับให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละปีต่อไป 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

 บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร  

 คํานํา   

 สารบัญ  

๑. พระราชดําริที่เก่ียวข้องกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ๑ 

๒. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ๑๑ 

๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย ๒๑ 

๔. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ และผูร้ับผดิชอบ ๒๒ 

ภาคผนวก ก. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๑ 
 

๑. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ กับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี  
นายสุนทร  เรืองเล็ก อธิบดีกรมชลประทาน และนายเล็ก จินดาสงวน ผูชวยอธิบดีกรมชลประทาน  
สรุปความไดวา   

ใหพิจารณาวางโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทดลองงานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ อันไดแก การพัฒนา 
ปาไม การเกษตรตาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการดําเนินงานดานเกษตร อุตสาหกรรม สําหรับเปน
ตัวอยางใหราษฎรนําไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเองได อันจะนําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองไดตอไป  
โดยพิจารณาโครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญ เพื่อจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ พื้นที่ ๑,๘๐๐ ไร ใหสามารถสงน้ําใชในการศึกษา และทดลองไดตลอดป 

หลังจากนั้น วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในขณะนั้น พรอมดวยเจาหนาที่
ไดประชุมและเขาสํารวจพื้นที่ในเขตสงน้ําโครงการอางเก็บน้ําหวยเดียก เพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ รวมกับคณะของหนวยงานราชการตาง ๆ ประกอบดวย นายเล็ก จินดาสงวน  ผูชวยอธิบดีกรม
ชลประทาน ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน และผูแทนกรมที่ดิน ไดรวมกันจัดทํารายงานเบื้องตน
เกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ขึ้นทูลเกลาฯถวาย โดยแบงพื้นที่ดําเนินงานโครงการออกเปน  
๒ สวน คือ 

สวนที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๖๐๐ ไรจะไดรับน้ําจากคลองสายใหญ ฝงขวาของอางเก็บน้ําหวยเดียก 

สวนที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ  ๑,๒๐๐ ไร ในเขตพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญ สภาพพื้นที่
สวนใหญเปนปาไมเบญจพรรณ โดยมีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ไร อยูในเขตพื้นที่จัดสรรของ
กรมพัฒนาที่ดินประมาณ ๑,๑๐๐ ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาภูลอมขาวและปาภูเพ็ก 

เมื่อนํารายงานเบื้องตนโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยฯทูลเกลาฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๒๕ และไดพระราชทานกระแสพระราชดํารัสวา ตรงตามพระราชประสงคแลว โดยมีลักษณะงานดังนี้ 

พื้นที่โครงการสวนที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๖๐๐ ไร อยูในเขตสงน้ําของโครงการอางเก็บน้ําหวยเดียก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สภาพพื้นที่เปนปาไมเบญจพรรณ และเปนพื้นที่จัดสรรของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด 
ปจจุบัน มีราษฎรบุกรุกเขาไปจับจองไวบางสวน 

พื้นที่โครงการสวนที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร จะพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ํา
หวยตาดไฮใหญ พรอมระบบสงน้ํา สภาพพื้นที่ปาเปนปาไมเบญจพรรณ พื้นที่สวนหนึ่งประมาณ ๑๐๐ ไร อยูใน
เขตพื้นที่จัดสรรของกรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่สวนที่ เหลือประมาณ ๑,๑๐๐ ไร  อยู ในเขตปาสงวนของ 
กรมปาไม   

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่
บริเวณบานนานกเคา และเสด็จพระราชดําเนินเขาไปถึงพื้นที่บริเวณที่จะกอสรางอางเก็บน้ําตาดไฮใหญ ทรงเหน็
วา สภาพพื้นที่เดิมเปนปาโปรง หากแตมีราษฎรเขาไปเพื่อใชทําฟน และอาศัยพื้นที่สําหรับทําการเกษตรกรรม 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๒ 
 

ตลอดจนปาไมที่อยูเหนือพื้นที่ถูกทําลายไปมาก จึงทําใหไมมีน้ําในหนาแลง อีกทั้งจะมีน้ําไหลแรงในหนาฝน  
ทําใหมีการชะลาง (Erosion) และผิวดิน (TopSoil) บางลง รวมทั้งชั้นเกลือที่อยูขางใตจะขึ้นเปนหยอม ๆ 
ประกอบกับทรงศึกษาสภาพพื้นที่และปญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทรงเห็นวา ภาคอีสานเปนภาคที่
มีสภาพภูมิประเทศและทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกตางไปจากภาคอื่น จึงควรจะมี
การศึกษาถึงสภาพปญหา สภาพทองถิ่น หรือ วิถีชีวิตของราษฎร เพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ภาคอีสาน โดยคํานึงถึงความผสานสอดคลองระหวางสภาพภูมิศาสตร อันไดแก ทรัพยากรในทองถิ่น และสภาพ
ทางภูมิสังคม อันไดแก ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ  ใหพิจารณานําน้ําจากอางเก็บน้ําตาดไฮใหญ 
มาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบริเวณบานนานกเคา และทรงคัดเลือกพื้นที่ที่จัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  
ณ บริเวณบานนานกเคา ตําบลหวยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดวยพระองคเอง เพื่อเปนพื้นที่ตัวแทนของ
ภูมิภาคทั้งหมด ดวยพื้นที่มีลักษณะสภาพธรรมชาติแวดลอม และวงจรทางชีวภาพที่คลายคลึงกับภูมิภาค
โดยทั่วไปของภาคอีสาน 

ดังน้ัน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปนแบบจําลองของภาคและพื้นที่สวนยอ
ที่สอดคลองกับการแกปญหา และศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคน้ีไดอยางเหมาะสมซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สรุปได
ดังน้ี 

วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๒๕  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให ม.จ.จักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี และนายสุนทร เรืองเล็ก อธิบดีกรมชลประทาน พรอม
ดวยนายเล็ก  จินดาสงวน เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา ในการนี้  
ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  
ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตรตาง ๆ  ตามความเหมาะสมสําหรับเปนตัวอยาง
ใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติตอไป 

วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๒๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพื้นที่ท่ีจะจัดตั้งเปนศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ บริเวณบานนานกเคา อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และไดพระราชทานพระราชดําริ 
สรุปได  คือ 

 "...พื้นที่พัฒนาปาไมระหวางแนวทอสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญกับหวยยาง ประมาณ  ๘๐๐ 
ไร ควรสรางบอจายน้ําขนาดเล็กไวตามแนวทอสงน้ําบริเวณลูกเนินและสรางอาคารบังคับน้ําบริเวณที่ทอสงน้าํตดั
ผานลําหวยสายตาง ๆ ดวยเพื่อสงน้ําสนับสนุนการพัฒนาปาไมในพื้นที่นี้ และควรกอสรางฝายเก็บน้ําสายตาง ๆ 
ไวเปนชวง ๆ เพื่อเพิ่มความชุมช้ืนในดิน  สนับสนุนการพัฒนาปาไมสําหรับการอนุรักษในระยะฤดูแลงจะระบาย
น้ําจากทอสงน้ําลงมาตามลําหวยใหกับฝายเก็บกักน้ําตาง ๆ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหปาไม
ในพื้นที่ ๘๐๐ ไร ดังกลาวเจริญเติบโตไดผลอยางสมบูรณตลอดป…" 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๓ 
 

 "...โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาปาไมบริเวณตนน้ําหวยตาด 
ไฮใหญ และบริเวณตนน้ําของอางเก็บน้ําภูไมรวกดวยโดยใหพิจารณาเปนพื้นที่พัฒนาปาไมในเขตปริมณฑลของ
ศูนยฯ พื้นที่ประมาณ ๗,๕๐๐ ไร และควรพิจารณาจัดตั้งหมูบานปาไมขึ้นที่ตนน้ําครอบครัวละประมาณ ๑๐๐ 
ไร เพื่อเปนเจาหนาที่ดําเนินการพัฒนาปาไมในพื้นที่ดังกลาว..." 

วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๒๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริในสวนของกรมพัฒนาที่ดิน ในการเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ดังนี้      

ทรงแนะนํา “...ใหจัดทํา deep cultivation ในพื้นที่โครงการศูนยฯ ซึ่งมีสภาพเนื้อดินทรายหนา  
ดินเหนียวอยูช้ันใตดินใหดําเนินการ โดยใชเครื่องจักรไถกลบหนาดินนําดินชั้นลางใหกลับขึ้นมาอยูชั้นบน หรือ
อาจลอกดินเลนในหวยหนองน้ํามาถมปรับปรุงหนาดิน ใชปุยคอกปรับปรุงบํารุงดินใหสามารถปลูกพืชตาง ๆ ได 
ใหทดลองเปนบางสวนกอน เมื่อไดผลดีก็จะแบงใหเกษตรกรเขาทําประโยชนคนละประมาณ ๑ ไร…” 

วันที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ และไดพระราชทานพระราชดําริสรุปได ดังน้ี 

“…ควรดําเนินการพัฒนาการประมงใหเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ โดยการพัฒนาแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ เชน หวย หนอง ใหเปนแหลงขยายพันธุปลา และสงเสริมใหราษฎรสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
ไดทั้งการประมงและการปลูกพืชผักในบริเวณรอบ ๆ หนองน้ําดวย เพราะการขุดบอขึ้นมาใหมมักจะประสบ
ปญหา การขาดแคลนน้ําหรือถานํ้าทวม ปลาก็หนีหายไปหมด...” 

“...ใหอุปถัมภบานนานกเคา ซึ่งในขณะนี้ก็รูสึกดีขึ้นกวาเดิมมากและก็มีสวมใช และใหราษฎรรวมกัน
หรือเลือกผูนําหมูบาน ที่จะนําพาพัฒนาใหเจริญเตอไป...” 

“...ใหจัดหาพื้นที่ปาไมที่ถูกราษฎรบุกรุกแผวถางปาไปแลว จัดทําเปนสถานที่ปลูกโดยแสดงใหเห็นวา 
ปาไมสามารถปองกันการพังทลายของดินได แตราษฎรบุกรุกทําลายปามาก ๆ แลวจะทําใหเกิดผลเสียอยางไร
บาง ...” 

“...ใหมีการพัฒนาปาไมดวยระบบชลประทานโดยเร็ว ปลูกไมโตเร็ว ซึ่งตองโตเร็วกวาที่อื่นถึง ๒ 
เทาตัว เพราะภูมิประเทศนี้เหมาะสมดีมาก และมีปริมาณน้ํามากในฤดูฝนก็จะใชน้ําฝนในฤดูแลงก็จะปลอยน้ํา
จากหวยตาดไฮใหญลงมา (เพื่อเปนการเพิ่มน้ําฝนใหมากขึ้น)...” 

“...ในขณะเดียวกันใหศึกษาวาประชากรแตละครอบครัวควรปลูกไมใชสอยเปนจํานวนกี่ไรจึงจะ
พอเพียง เมื่อราษฎรมีไมใชสอยพอเพียงแลว ก็จะไมบุกรุกขึ้นไปทําลายปาสงวนแหงชาติตอไป…” 

“... ใหมีการสาธิตการปลูกปา ๓ อยาง คือ ไมผลและไมใชสอยโดยใหทําบริเวณเชิงเขาดานทิศ
ตะวันตกเพื่อใหราษฎรมาดูเปนตัวอยางสามารถใชประโยชนไดทุก ๆ ดาน เชน ไมผล ใชรับประทานและใชสอย
ตาง ๆ สวนไมใชสอยก็จะใชทําฟน เผาถานฯลฯ ...” 

“...ใหนําการทดลองการปลูกตนยูคาลิปตัส โดยเปรียบเทียบการปลูกในขณะที่กลาไมมีราก งอกอยูใน
ถุงกับการปลูกรากตรงอยางไหนจะเจริญเติบโตเร็วกวากัน...” 
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วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรอางเก็บนํ้าตาดไฮใหญและ
บริเวณเขตปริมณฑล โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สรุปพระราชดําริไดดังน้ี 

“...ควรดําเนินการพัฒนาปาไมดวยน้ําชลประทานแบบงาย ๆ เชน การตอทอน้ําดวยไมไผเพื่อนําน้ําไป
สนับสนุนการปลูกปาในบริเวณฝายกั้นน้ํา และการปลูกปาโดยธรรมชาติซึ่งไมมีฝายกั้นน้ํา และแสดงใหผูมาดูงาน
ไดเห็นวิธีการตาง ๆ ในบริเวณที่วางเปลา และสามารถเขาไปถึงก็ใหพยายามกอสรางฝายกั้นน้ําขนาดเล็ก ๆ เพื่อ
รวบรวมน้ําเขารวมกัน และพยายามกระจายน้ําออก ไปทั่วบริเวณ เพื่อเสริมสรางความชุมช้ืนใหแกดินในบริเวณ
นั้น ซึ่งจะพัฒนาปาไดอยางรวดเร็วเมื่อกอสรางฝายเล็ก ๆ  แลวก็ใหปลูกปาเสริมใหสามารถปกปดในบริเวณน้ันได
ทั่วถึงและพยายามสงเสริมใหมีการสรางแนวกันไฟดวย…” 

“...อางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญนี้ พยายามใหใชประโยชนจากน้ําใหมากที่สุด และลองคํานวณดูวาเมื่อ
ใชน้ําอยางเต็มที่แลวน้ําจะลดลงถึงระดับไหนไดบาง และจะเปนอุปสรรคตอการที่จะเปนแหลงประมงของ
ชาวบานไดหรือไม…” 

“...หมูบานนานกเคานี้ ใหจัดเปนหมูบานพัฒนาดวยระบบสหกรณ แตไมใชต้ังสหกรณขึ้นมาเพื่อกูเงิน
เพียงอยางเดียวการจัดหมูบานเปนระบบสหกรณน้ัน จะตองมีคณะกรรมการบริหารงานในทุก ๆ ดาน เชนฝาย
เกษตรกร ฝายชลประทาน (ผูใชน้ํา) ฝายเทคนิควิชาการตางๆ โดยมีศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เปนผูอุปถัมภ 
ใหคําแนะนําอยางใกลชิดในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะดานวิชาการคณะกรรมการฝายตาง ๆ ควรมาจากกรรมการ
หมูบาน และตัวผู ใหญบานดวยไมควรที่จะตั้งขึ้นมาใหม เพราะอาจเกิดการขัดแยงกันเหมือน เชนที่ 
หุบกะพงเคยประสบปญหามาแลว…” 

“...เมื่อสามารถพัฒนาหมูบานนานกเคาใหมีความเปนอยูดีข้ึน มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายไดจากอาชีพ
เสริมตาง ๆ แลวก็จะกลายเปนหมูบานตัวอยางที่จะใหหมูบานใกลเคียง อาจเปนแบบอยางได และพยายาม
พัฒนาหมูบานอื่น ๆ  ตามบานนานกเคาซึ่งก็จะกลายเปนหมูบานบริวารตอไป เชน บานมวง บานโพนงาม เปนตน...” 

“...การดําเนินการพัฒนาหมูบานสหกรณจะตองกระทําดวยความมั่นใจวา ราษฎรจะตองมีความ
เปนอยูดีข้ึน ไมใชนําราษฎรมาเปนเครื่องทดลอง ซึ่งจําเปนที่จะตองใชความตั้งใจจริงของเจาหนาที่ และความ
รวมมือของราษฎรอยางแทจริงโดยราษฎรจะตองมีวินัยสูงดวยจึงจะประสบผลสําเร็จ ใหศูนยศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ มีที่นาเปนสวนกลางของศูนยฯ ดวยเพื่อใหราษฎรเขามาฝกอบรมการทํานา และใหผลตอบแทนแก
ราษฎรนั้น ๆ โดยทําในลักษณะคลายๆ กับการเชานาทําและศูนยฯ พยายามสงเสริมใหราษฎรทํานาโดยใชน้ํา
ชลประทานจากคลองสงน้ําหวยเดียกใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็พยายามทดลองและหาขาวพันธุดีเพื่อนําไป
สงเสริมใหราษฎรปลูกขาวพันธุดีใหมากขึ้น  และตองสํารวจดูวาราษฎรมีที่ดินครอบครัวละกี่ไร ปลูกขาวไดพอ
กินหรือไม  ถาไมพอกินก็อาจพิจารณาจัดรูปที่ดินใหแกราษฎรที่ขาดแคลนโดยพิจารณาเขตปาเสื่อมโทรมที่ไมมี
สภาพปาเหลืออยูแลว โดยศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะดูแลในระยะแรก ในระยะตอไปก็อาจจัดในรูป
หมูบานปาไมและออก สทก. ให...” 

“...เรื่องยางพาราใหพิจารณาพื้นที่ทดลองการปลูกยางซึ่งควรอยูในพื้นที่ปามิใชไปแยงพื้นที่ 
ทํานาโดยทดลองปลูกทั้งในที่ลุมและที่ดอนเพื่อเปรียบเทียบดูวาบริเวณใดจะใหผลผลิตดีกวากัน...” 

“...โรงงานผลิตวุนเสน ใหทําเปนตัวอยางขนาดเล็กในหมูบานโดยรวบรวมราษฎรสัก  ๕ – ๖ 
ครัวเรือน เพราะถาทําเล็กเกินไปก็จะเสียเวลาและไมคุมกัน และไมทําใหใหญโต เพราะจะทําใหกลายเปนระบบ
ธุรกิจการคาไป…” 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๕ 
 

“...สําหรับสถานีทดลองตาง ๆ ที่มีอยูแลว เชน สถานีทดลองพืชไร พืชสวน ปศุสัตวและอื่น ๆ นั้น  
ก็ดําเนินไปตามปกติศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯจะไมไปแยงงานมาทําแตจะพยายามทดลองงานแปลก ๆ ใหม ๆ 
และใชเทคนิควิชาการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได ซึ่งศูนยฯ แตละแหง
จะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเชน ศูนยฯพิกุลทองกับศูนยฯภูพานเพราะศูนยฯภูพานจะมีทุก ๆ อยางรวมกันอยู
ในบริเวณเดียวกัน...” 

วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๒๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในการน้ี  
ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังน้ี 

“...ควรจัดระบบใหราษฎรเขามีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยฯใหมากขึ้นโดยใหราษฎรบริเวณ
ใกลเคียง เขามาทดลอง ทําการเพาะปลูก  เชนการปลูกขาวในบริเวณพื้นที่ของศูนยฯ ศูนยฯ จะเขาชวยบริการ
ในดานเทคนิควิชาการและชวยเหลือดูแล ในดานตาง ๆ ดวย เมื่อราษฎรไดผลผลิตออกมา แลวก็ควรจะสํารอง
สวนหนึ่งไวเปนสวนกลาง ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และควรเก็บผลผลิตสวนสํารองนี้ไว ในยุงฉางสวนกลาง
ของศูนยฯ ในโอกาสตอไปก็สามารถนําผลผลิตสวนนี้ไปชวยเหลือ และสนับสนุนแกเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่
ใกลเคียงตอไป...” 

“...โดยเหตุที่การผลิตและการจําหนายผลผลิต จะเปนเรื่องสําคัญตอไปจึงควรพิจารณาใหพาณิชย
จังหวัดเขารวมในการนําผลผลิตของเกษตรกรไปจําหนายยังตลาดตาง ๆ  เพราะที่ผานมามักประสบปญหาวาปลกู
พืชไดแลวไมรูจะนําไปจําหนายที่ไหน...” 

“…ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะตองเปนที่รวบรวมงานดานตาง ๆ ตั้งแตการพัฒนาดานการผลิต 
การซื้อ และการจัดจําหนาย รวมทั้งงานดานวิชาการตาง ๆ ใหครบเปนวงจรดวย นอกจากนี้ หากหนวยราชการ
ใดสนใจจะเขามาดําเนินการศึกษาในเรื่องตาง ๆ ก็ยอมจะกระทําไดถามีวัตถุประสงครวมในการมุงสงเสริมให
ประโยชนตอราษฎรใหมากที่สุด…” 

“...ศูนยควรจัดใหมีระบบเงินทุนหมุนเวียนข้ึนและใหมีการเพิ่มพูน โดยนําผลผลิตตาง ๆ ไปจําหนาย
และนํารายได เขาเปนกองกลางและเก็บไวใชจายในดานตาง ๆ ในลักษณะเปนการสาธิตการบริหารดานการเงิน
เพื่อเปนตัวอยางใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติเพราะเทาที่ผานมาเมื่อราษฎรไดผลผลิตแลวสวนใหญก็จะนําเงินไปใช
หนี้สินจนหมด ถามีเหลือก็จะนําไปใชจายฟุมเฟอยหรือเลนการพนันกันจนหมดแลวก็จะไปกูหนี้ยืมสินกันตอไป
อีก จึงตองพยายามหาแนวทางในการแกปญหาหนี้สินของราษฎรใหไดหากการสาธิตการบริหารดานการเงิน
ประสบผลสําเร็จดี ก็จะนําไปใชเปนตัวอยางแกศูนยฯ อื่นตอไป...” 

“...ใหกรมวิชาการเกษตรจัดหาอุปกรณและดําเนินการสาธิตและฝกอบรมการเพาะเชื้อเห็ดใหแก
ราษฎรดวย…” 

วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร และไดพระราชดําริ 
สรุปไดดังน้ี 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๖ 
 

“...ใหสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนครรวมกับปศุสัตวจังหวัดพิจารณาจัดทําโครงการนมพาสเจอรไรส  
ในลักษณะเปน Pilot Project และใหเรงดําเนินการโดยใชเครื่องมือขนาดเล็กไปกอนเพื่อใชเปนการทดสอบ 
และวิจัย การแปรสภาพนมสดตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม ซึ่งหากการทดสอบดังกลาวไดผลดีและ
ไดรับความสนใจจากผูบริโภค รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ใหการสนับสนุนมากขึ้นก็อาจขยายและปรับปรุงการ
ดําเนินงานในรูปแบบสหกรณในโอกาสตอไป และถาหากมีปริมาณนมสดเหลือมากพอก็จะแปรสภาพเปน 
นมผงได …” 

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๒๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในการน้ี  
ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับงานพัฒนาดานตางๆ สรุปไดดังน้ี 

“ ..ในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นี้ จะเนนใหหนวยราชการตาง รวมมือ
ประสานงานกันอยางใกลชิด โดยจะเปนทั้งการศึกษาและทดลองการพัฒนาดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเพาะ 
ปลูกพืช การประมง การเลี้ยงสัตว ปาไม การเพาะเห็ด การแปรสภาพจากพืชเกษตร เชน โรงสีขาว การปลูก
หมอนเลี้ยงไหม การทอผาและการตัดเย็บเสื้อผา รวมทั้งการจําหนายผลผลิตตาง ๆ ใหเปนระบบครบวงจรและ
พยายามใชประโยชนจากทุก ๆ สวนใหมากที่สุด เชน โรงสีขาว เมื่อนําขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารแลว จะมีสวน
หนึ่งที่จะตองทิ้งไปเปนแกลบ และมีปลายขาวตาง ๆ ปะปนอยูก็ใหนําไกพื้นเมืองมาเลี้ยง ในบริเวณนี้ เพื่อจะได
กินอาหารในสวนที่จะตองทิ้งไป หรือแกลบที่จะตองทิ้งก็ใหลองพิจารณานําไปใชประโยชนดานอื่น เชน เปน
เชื้อเพลิงก็ได …” 

 “...สวนสถานีทดลองตาง ๆ ของกรมวิชาการเกษตรนั้นก็ดําเนินงานไดดี อยูแลวศูนยศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ ก็จะไมไปแยงงานของสถานีทดลองตาง ๆ มาดําเนินการ…” 

“...งานปลูกหมอนเลี้ยงไหมนั้น ควรมุงสงเสริมใหราษฎรสามารถนําไปใชปฏิบัติในครัวเรือนได  
โดยอาจดําเนินการกอสรางอาคารเลี้ยงไหมขนาดเล็ก ๆ ใชวัสดุอุปกรณในพื้นที่ที่ราคาไมแพงนัก เพราะการ
กอสรางอาคารเพาะเลี้ยงไหมของศูนยฯ จะมีราคาสูงถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราษฎรคงไมมีความสามารถที่จะ
ดําเนินการเองได ก็จะกลายเปนทางราชการสามารถดําเนินงานได แตราษฎรไมสามารถดําเนินเองได สวนใน
บริเวณศูนยฯ ที่มีการปลูกหมอนและโรงเพาะเลี้ยงไหมแลวก็ใหนําราษฎรในบริเวณนี้มาฝกอบรมดําเนินงานได  
และพยายามสงเสริมสาธิตใหราษฎรไดใชประโยชนจากสิ่งตาง ๆ เหลานี้ให เต็มที่ ...” 

 “...การดําเนินงานดานการพัฒนาดานปศุสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวนม นั้น ใหดําเนินการสาธิต ให
ราษฎรเลี้ยงวัวนมใหมากขึ้น โดยราษฎรรวมกลุมกันดําเนินงานเปนกลุมเล็ก ๆ กอนตอเมื่อมีความเขาใจ และ
ไดผลดีแลวก็จะขยายเปนระบบสหกรณตอไป…” 

วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร อาคารอเนกประสงค ใน
บริเวณโครงการชลประทานสกลนคร และไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังน้ี   

 “...โครงการชลประทานตางๆที่กอสรางแลวควรจัดการโดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมดําเนินงาน…” 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๗ 
 

วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนยรวม
นํ้านมภูพาน ตําบลพังขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังน้ี 

 “...ในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยรวมน้ํานมภูพานนี้เพื่อสงเสริมการเลี้ยงโคนมใหแกเกษตรกรและนํา
น้ํานมดิบมาทําเปนนมสดพาสเจอรไรส โดยดําเนินการขนาดเล็กเพื่อเปนการสาธิตเปนตัวอยางใหแกเกษตรกร
กอน…” 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จไปทอดพระเนตรการดําเนินงาน ของศูนยศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ และไดพระราชทานพระราชดําริ  เกี่ยวกับงานพัฒนาในดานตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 

 “...การดําเนินงานแบบไรนาสวนผสม ในกิจกรรมระบบการทําฟารมนั้น จะไดผลดีมากในเขตที่มีน้ํา
ชลประทานซึ่งในศูนยฯ นี้ การเพาะปลูกพืชตาง ๆ ก็ไดผลดีพอสมควร ก็จะเปนสวนที่นาสนใจสําหรับแสดงให
ประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงานไดจะตองพิจารณาหาพื้นที่ที่แสดงใหเห็นวาจะสามารถปลูกพืชใหไดผลดี  
ในพื้นที่ที่ไมมีชลประทานดวย ทั้งนี้เพราะพื้นที่ทําการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวซึ่งเรียกวาเกษตร
น้ําฝนนั้น เปนพื้นที่สวนใหญของประเทศจะมีพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานสนับสนุนไดอยางสมบูรณเพียงประมาณ 
รอยละ ๑๐ ของพื้นที่ เกษตรใชทํากินทั้งหมดปญหาจึงสงผลใหเกษตรกร ที่ทําการเพาะปลูกขาดแคลนน้ําอยู
เสมอมา ถาฝนทิ้งชวงเกิน ๗ วัน ก็จะทําใหผลผลิตเสียหายเกษตรกรจึงมีรายไดนอยและยากไรในที่สุด จึงมี
พระราชดําริใหแกไขเพื่อบรรเทาปญหาใหเบาบางลง โดยอาศัยหนองบึงตามธรรมชาติที่มีอยูเดิม และดําเนินการ
ขุดลอก ปรับปรุงและยกคันดินใหสูงขึ้น ก็จะสามารถเก็บกักน้ําใหมากขึ้น หลังจากนั้น จะแนะนําสงเสริมให
เกษตรกรรูจักการใชประโยชนไดมากขึ้นถาเกษตรกรขยันก็จะทําการเกษตรบริเวณรอบๆ หนองน้ําไดรวมถึงการ
รวมกลุม การเลี้ยงปลาอยางเปนระบบดวย นอกจากนี้ ก็ควรปลูกกกตามริมหนองน้ําสําหรับจักสานและปลูกบัว
ไวเก็บดอกและเม็ดจําหนายไดอีกทางหนึ่ง ...” 

 “...ในบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นี้ควรพิจารณาปรับปรุงหนองเตาและหนองแฝกให
สามารถเก็บกักน้ําไดมากขึ้นและหาพื้นที่ที่ไมมีน้ําชลประทาน แสดงใหราษฎรเห็นวาสามารถดําเนินการ
เพาะปลูกอยางไดผลดี โดยอาศัยน้ําฝน และน้ําจากหนองน้ํานี้...” 

 “...การดําเนินงานในพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานสมบูรณดีแลว นั้นจะตองแสดงใหแกเกษตรกรเห็นวาเมื่อ
มีน้ําชลประทานสมบูรณแลว เกษตรกรจะสามารถไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เชนการปลูกพืช
เพียง ๒ ไร ก็จะสามารถไดผลผลิต เทากับการปลูกพืชจํานวน ๑๐ ไร เกษตรกรก็จะเห็นประโยชนและรวมมือ
สนับสนุนโครงการฯ ราษฎรที่มีที่ดินอยูเดิม ๒๐ ไร เมื่อมีโครงการชลประทานมาถึงมีการปรับปรุงพื้นที่ที่ดีแลว  
ก็จะสามารถแบงพื้นที่จํานวน ๑๐ ไร ใหคนอื่นคนละ ๓ – ๔ ไร ก็จะทําใหมีจํานวนเกษตรกรมีพื้นที่ทํากินเพิ่มขึ้น
อีก ๓ – ๔ ราย โดยตนเองอาจจะมีเก็บไวเพียง ๑๐ ไร แตสามารถทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณก็จะได
ผลผลิตเหมือนกับทําในที่ดิน ๕๐ ไร ตามแบบเดิม การทําเชนน้ีก็จะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนมากขึ้นและ
กระจายไดทั่วถึงมากขึ้นดวย โดยทดลองพิจารณาดําเนินการจัดหาที่ดินประมาณ ๕๐ ไร อาจจะจัดซื้อที่ดินโดย
ใชเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาแลวนําพื้นที่ มาพัฒนาเปนตัวอยางใหราษฎรเห็นวาสามารถดําเนินการเพาะปลูกอยาง
ไดผลดี ในพื้นที่ที่ไมมากนักและเก็บรวบรวมขอมูลไวทั้งหมด เมื่อดําเนินงานได ๓ – ๔ ปพื้นที่นี้ก็จะสมบูรณ
ตอไปในอนาคต อาจจะแบงใหราษฎรเขาทํากินรายละ ๑ ไร ราษฎรก็จะสามารถดําเนินการอยางไดผลดี และ
เลี้ยงตัวเองได…” 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๘ 
 

 “...การที่ไดมีพระราชดําริ ใหปลูกยางพาราในศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นั้น มีวัตถุประสงคหลักที่
จะใหเปนการปลูกเสริมปา ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ มีสภาพปาไมถูกทําลายไปมาก จึงตองใหมีการปลูก
ยางแซมในปา มากกวาที่จะปลูกเปนแถวเปนแนว เพื่อกรีดยางเปนอาชีพเหมือนอยางภาคใต สวนการกรีดยาง
เปนผลพลอยไดเนื่องจากยางที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจกรีดน้ํายางไดไมมากเนื่องจากสภาพความชืน้
ไมเหมาะสม และระยะเวลาที่กรีดยางไดก็อาจจะนอยกวาทางภาคใต ดังนั้น จึงควรนําตนยางเขาไปปลูกแซมใน
พื้นที่ปาทั่วไปก็จะชวยสรางความชุมช้ืนและถนอมปาเกาไว รวมทั้ง การสรางปาเพิ่มมากขึ้นสวนการสงเสริมการ
ปลูกยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะดําเนินการในบริเวณที่มีความชื้นสูงมีปริมาณน้ําฝนมาก เชนที่
จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร สวนในบริเวณอีสานตอนใตน้ัน เนื่องจากปริมาณน้ําฝนนอยบางแหงไมเกิน 
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตอป ถาสงเสริมการปลูกยางอาจจะไดผลไมดีเทาที่ควร ...” 

 “... ในสภาพภูมิประเทศที่เปนหินหรือลานหิน ที่เปนลานหินลวน ๆ และมีดินปนอยูบางสภาพเชนนี้ 
จะมีรอยแตกอยูทั่วไปก็ควรพิจารณาหาตนไมที่มีความทนตอสภาพเชนนี้มาปลูกตามรอยแตกของหิน 
นั้น ๆ เมื่อตนไมสามารถเจริญเติบโตไดดี ก็จะทําใหบริเวณนั้นมีปุยอินทรียวัตถุ ที่เกิดจากซากใบไมที่รวงหลนมา
ทับถมกันในไมชา สภาพลานหินก็จะคอย ๆ ปรับสภาพกลายเปนดินไดตอไป รวมทั้งการปองกันการกัดเซาะของ
น้ําตามซอกหินและชะลอการไหลของน้ําภูเขาไดเปนอยางดี…” 

 “...เนื่องจากปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมหรือมลภาวะเปนพิษ กําลังเปนปญหาใหญระดับโลก ซึง่เรือ่งหนึง่ 
ไดแกการเผาผลาญอินทรียสารมากเกินไป ทําใหกาซคารบอนไดออกไซตเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และไปหอหุม
โลกชั้นบรรยากาศ อันเปนการปดกั้นไมใหมีการระบายความรอนเปนไปตามธรรมชาติ ซึ่งมีผลทําใหอุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้นเกิดความแปรปรวนอนุรักษสิ่งแวดลอมมีความหวงใยในปญหานี้ ซึ่งเรียกวา Green House Effect 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ ใหนักวิชาการหรือศูนยฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยหา
ปริมาณของออกซิเจนที่ตนไมผลิตออกมาและศึกษาวาพืชชนิดใด จะสามารถผลิตออกซิเจนไดมากกวาคารบอน
ในพืชตางๆ เนื่องจากพืชที่เก็บคารบอนไวนั้น สวนใหญจะมาจากคารบอนไดออกไซด เมื่อเปนดังนี้ก็สามารถ
กําหนดจํานวนคารบอนไดออกไซด ที่พืชดูดซับเขาไปและจํานวนออกซิเจนที่พืชคายออกมา และเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถทราบวาพืชชนิดใดสามารถดูดซับคารบอนไดออกไชดไดดีกวา หรือสามารถคาย
ออกซิเจนไดมากที่สุด ก็จะสงเสริมใหมีการปลูกตนไมชนิดนั้นใหมาก ๆ เพราะนอกจากจะชวยลดคารบอนได 
ออกไซดในบรรยากาศแลว ยังเพิ่มออกซิเจนดวยซึ่งจะเปนการบรรเทาปญหา Green House Effect ...” 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ถึงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังน้ี 

“...ใหพิจารณาจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเปนศูนย
ศึกษาวิจัยทดลองงานดานตางๆ ที่มีความเหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติ เผยแพร สงเสริมความรูการเกษตร 
และงานสงเสริมอาชีพอื่น ๆ สูราษฎรในหมูบานบริวาร และเขตปริมณฑลตอไป…” 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๓๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และบาน
หนองไผ ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปไดดังน้ี 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๙ 
 

 “...งานศึกษาเปดเทศเปนสัตวที่เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงปลอยใหหากินตามธรรมชาติ 
เชน ตามทองทุงนาก็สามารถเจริญเติบโต นอกจากนี้ ขอดีของเปดเทศ คือสามารถทนทานตอการเกิดโรคระบาด 
ที่แพรระบาดกับสัตวปกประเภทอื่นดวย นอกจากนี้ยังไดศึกษาและพัฒนาพันธุสัตวประเภทอื่น ๆ เชน โค ไก 
และสุกร เพื่อขยายผลสูหมูบานรอบศูนยฯ ตอไป…” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงาน ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา 

“...ทางโนน ทําอุตสาหกรรมเปนครัวเรือน ใชไมไผจํานวนมากในศูนยศึกษานี้ ควรรวบรวมพันธุไมไผ 
ในสภาพพื้นที่ตางๆกัน ถาเลือกเฉพาะสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกแลว ที่อื่นไมทราบลองปลูกดูวาจะไดผลใน
สภาพใดบาง ตองพยายามปลูกไมตางๆ ในสภาพพื้นที่ตาง ๆ ปลูกทุกลักษณะดิน ปลูกเปนสวน ๆ อาจไมไดอยู
ในเขตของปาไม ควรปลูกในที่อื่นดวยเพื่อเปนตัวอยาง เชน การปลูกขาว ไมใชปลูกในพื้นที่เหมาะสม ปลูกเปน
หยอม ๆ ในลักษณะดินตาง ๆ พื้นที่ตางลักษณะน้ําตาง ๆ กันเกษตรกรที่มาจากพื้นที่ที่ เหมาะสมเลย 
ไปเห็นแลวสงสารถามาดูในสภาพพื้นที่ของเราเหมือนของเขา เขาก็จะมีกําลังใจตองชวยใสปุย ตักน้ําไปใส  
๑๐ วันครั้ง พอจะไหวเพราะบางทีน้ําเพื่อบริโภคตองเดินไป ๒ – ๓ กิโลเมตร ไผถาปลูกไดจะชวยในการปรับปรุง
ดินและไปทําประโยชน ในการอุตสาหกรรมและอยางอื่นดวย นอกจากนี้ไดพระราชทาน พระราชดํารัสเพิ่มเติม
วา “...ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่งดําเนินการกอสรางแหลงน้ําตามเชิงเขาตาง ๆ เปนอางเก็บน้ํา 
และนําใชประโยชนไดอยางทั่วถึงในศูนยศึกษาฯ นี้ก็ไดประโยชนจากอางเก็บน้ําไดอยางทั่วถึงดวย…” 

“...กิจกรรมพัฒนาที่ดิน ไดทอดพระเนตรสภาพดินลูกรัง ซึ่งมีอยู เปนจํานวนมากในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะในเขตจังหวัดสกลนคร มีอยูถึง ๑.๖ ลานไร จึงควรพิจารณาแกไขปญหาดินลูกรัง
โดยเร็ว โดยพิจารณาดําเนินการนําเครื่องจักร เครื่องมือมากระทุง ช้ันดินลูกรัง แลวนําดินชั้นลางขึ้นมาผสมกับ
ดินลูกรังขางบน แลวไถกลบ เช่ือวาภายใน ๒ ป สามารถปลูกพืชได โดยเฉพาะตนกระถินสามารถขึ้นไดรวดเร็ว 
ดีมาก ก็นาจะทดลองดําเนินการดู ตัวอยางเชนที่ เขาชะงุม ซึ่งมีสภาพแหงแลง ดินเปนลูกรังก็ดําเนินการโดยยืม
ดินจากฝายปาไม ซึ่งมีหนาดินบนเนินแบงพื้นที่เปนหลุม ๆ เอาตนมะมวงหิมพานตมาปลูกไว เมื่อฝนลงชะหนา
ดินบนภูเขาลงมาเปนแนว ใชเวลาสักระยะหนึ่งตนมะมวงหิมพานตก็สามารถขึ้นไดและที่สําคัญคือในบริเวณที่ 
ไมดี ไมเหมาะสมที่พืชจะขึ้นไดแตเราสามารถทําใหปลูกพืชได เมื่อชาวบานมาดูเห็นไดก็นาจะนําไปเปนตัวอยาง
และทดลองทําในพื้นที่ของตนตอไป...” 

“...กรมพัฒนาที่ดินควรรวมมือกับกรมชลประทาน ดําเนินการศึกษาและทดลองฟนฟูดินลูกรังในพื้นที่
โครงการปารักน้ําบานทรายทอง ตําบลปทุมวาป อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งดินมีสภาพเปนดินลูกรัง 
โดยเริ่มการปลูกตนกระถิน และใชน้ําชลประทานจากอางเก็บน้ําหวยบานแพงตอนบน ซึ่งกรมชลประทานได
กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อฟนฟูดินใหมีปุยธรรมชาติและใชนํ้าทําการเกษตร เชน อาจทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
จนถึงการปลูกขาว...” 

กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาปศุสัตวนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ  
ดังนี้  

“...ในการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตว นั้น จะตองแบงออกเปน ๒ สวน คือ หนึ่ง สําหรับคนเลี้ยง
จริงจัง ไปซื้ออาหารและอีกสวนหนึ่งสําหรับชาวบานแท ๆ ในขั้นต่ํากวามันตองมีนะ ถาเราคิดจะเลี้ยงขั้นสูง
ตลอดเวลา ชาวบานเขาสูไมไหวถามีอะไรผิดปกติไปหนอย จะลมจมเปนหนี้ เปนหนี้แลวเสร็จเลย ปหนึ่งก็ปลด
หนี้เขาไมได แตถาแจกชาวบานที่พื้น ๆ ตองใหอะไรที่งายที่สุด เพราะอันตรายเรื่องทางเศรษฐกิจ ถาสมมุติ
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ชาวบานเปนหนี้ สมัยนี้ชอบเปนหนี้ ทางราชการก็ชอบสงเสริมใหเปนหนี้ เพราะบอกวาเปนหนี้นี่ดี โดยมากเปน
เศรษฐกิจสมัยใหม ตองเปนหนี้ถึงจะดี เพราะวาหมายถึงลงทุนไดมาก เมื่อลงทุนมากก็ไดเงินมาก แตถาลงทุน
มากมีปริมาณมาก ไดราคาก็ตก ก็กลายเปนหนี้ อันนี้ยุงที่สุด อันนี้พูดอาจจะไมสมัยใหมเหมือนโบราณเหมือนคน
ถอยหลังเขาคลอง แตวาความเปนจริงถาหากวาเราสงเสริมใหทําอะไรที่ใชเทคโนโลยีมันตองเปนหนี้  เมื่อเปนหนี้
แลวถาแกไดกําไรมา แกไมไปใชหนี้แกฉลอง เมื่อฉลองแลว อันนี้ไมเปนไร ธนาคารเขาใหดอกเบี้ยก็ให ผลสุดทาย 
ก็พอกไปพอกมาแลวรัฐบาลก็ตองยกหนี้ให หรือตองปลดหนี้ใหเสียงบประมาณเปนพันลาน คงไดเผชิญปญหานี้ 
เพราะเห็นวาเราสงเสริมใหใชวิทยาการสูง จะดูเหมือนกับทารุณวา ไมใหวิทยาการสูงกับชาวบาน แตวาเพราะวา
ตองใหวิทยาการสูงพอสมควรคอย ๆ เพิ่มขึ้นไปอันนี้ขอเตือนอยูนิด สมมุติวาไอตัวนี้มันดี มันตก มันเลี้ยงงาย  
ก็นาจะผสมพันธุแท ไวมาก ๆ เพราะถาไปผสมกับตัวอื่น ที่ไดผลดีเหมือนกัน ดีกวา เลี้ยงงายก็จึงแจก สวนเรื่อง
ไกแมแตไกบานก็ตาย แตไกบานโดยมากเมื่อกอนนี้ตายก็ชางมันเดียวนี้เพราะวาไดเทคโนโลยี ตายตูมมันเสียทํา
อะไรที่มันแข็งแรงกวาก็เปด เปดนี้ดีไขก็ใชไดดี แตถาไปถามเขาวาโน..โน..โน..เขาไมเอา เขาไมชอบกินไขเปด..” 

วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๓๗ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สรุปไดดังน้ี 

“...พิจารณาลองนําพันธุทุเรียนพื้นเมืองจาก สปป. ลาว มาปลูกที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ รวมทั้ง
นําพันธุทุเรียนของ สปป.ลาว ไปปลูกทดลองในพื้นที่ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรที่ สปป. ลาว ...”  

“...บริเวณพื้นที่อําเภอหนองสองหอง มักจะประสบปญหาความแหงแลงนาจะทดลองนําพันธุ ขาวไร
ไปสงเสริมการปลูกโดยขอยืมที่ชาวบานเมื่อไดผลก็ยกผลผลิตทั้งหมดใหกับเจาของพื้นที่ราษฎรก็จะไดปฏบิตัแิละ
ทําไดดวยตนเองตอไป…” 

“...ศึกษาและทดลองปลูกหญาแฝกในพื้นที่ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจังหวัดสกลนคร โดย
ประสานงานกับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ...”  
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๒.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

สวนราชการที่ไดดําเนินกิจกรรมรวมกันแบบบูรณาการไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการของแผน
แมบทป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. งานชลประทาน 

 ๑.๑ แนวพระราชดําริ 

  พระราชดําริหลักสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานดาน
ชลประทานสําคัญ ๆ ดังนี้ 

  "...พื้นที่พัฒนาปาไมระหวางแนวทอสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญ กับหวยยาง ประมาณ  
๘๐๐  ไร  ควรสรางบอจายน้ําขนาดเล็กไวตามแนวทอสงน้ําบริเวณลูกเนินและสรางอาคารบังคับน้ําบริเวณที่ทอ
สงน้ําตัดผานลําหวยสายตาง ๆ  ดวยเพื่อสงน้ําสนับสนุนการพัฒนาปาไมในพื้นที่นี้ และควรกอสรางฝายเก็บน้ํา
สายตาง ๆ ไวเปนชวง ๆ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นในดิน สนับสนุนการพัฒนาปาไมสําหรับการในระยะฤดูแลงจะ
ระบายน้ําจากทอสงน้ําลงมาตามลําหวยใหกับฝายเก็บกักน้ําตาง ๆ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะชวย
ใหปาไมใน พื้นที่ ๘๐๐ ไร ดังกลาวเจริญเติบโตไดผลอยางสมบูรณตลอดป…" 

เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๒๖ 
ณ บานนานกเคา  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 “…ควรดําเนินการพัฒนาการประมงใหเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ โดยการพัฒนาแหลงน้าํตาม
ธรรมชาติ เชน หวย หนอง ใหเปนแหลงขยายพันธุ ปลา และสงเสริมใหราษฎรสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
ไดทั้งการประมงและการปลูกพืชผักในบริเวณรอบ ๆ หนองน้ําดวย เพราะการขุดบอขึ้นมาใหมมักจะประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําหรือถานํ้าทวมปลาก็หนีหายไปหมด...” 

 “...ใหมีการพัฒนาปาไมดวยระบบชลประทานโดยเร็ว ปลูกไมโตเร็วซึ่งตองโตเร็วกวาที่อื่นถึง  
๒ เทาตัว เพราะภูมิประเทศนี้เหมาะสมดีมาก และมีปริมาณน้ํามากในฤดูฝนก็จะใชน้ําฝนในฤดูแลงก็จะปลอยน้ํา
จากหวยตาดไฮใหญลงมา (เพื่อเปนการเพิ่มน้ําฝนใหมากขึ้น)...” 

เมื่อวันที่  ๙   พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ 
ณ  ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

 “...ควรดําเนินการพัฒนาปาไมดวยน้ําชลประทานแบบงาย ๆ เชนการตอทอน้ําดวยไมไผ เพื่อนําน้ํา
ไปสนับสนุนการปลูกปาการปลูกปาในบริเวณฝายกั้นน้ําและการปลูกปาโดยธรรมชาติซึ่งมีฝายกัน้น้าํและแสดงให
ผูมาดูงานไดเห็นวิธีการตาง ๆ ในบริเวณที่วางเปลาและสามารถเขาไปถึงก็ใหพยายามกอสรางฝายกั้นน้ําขนาด
เล็ก ๆ เพื่อรวบรวมน้ําเขารวมกัน และพยายามกระจายน้ําออก ไปทั่วบริเวณ  เพื่อเสริมสรางความชุมชื้นใหแก
ดินในบริเวณน้ัน ซึ่งจะพัฒนาปาไดอยางรวดเร็วเมื่อกอสรางฝายเล็ก ๆ แลวก็ใหปลูกปาเสริม ใหสามารถปกปด
ในบริเวณนั้นไดทั่วถึงและพยายามสงเสริมใหมีการสรางแนวกันไฟดวย...” 

เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ 
 ณ  อางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญและบริเวณเขตปริมณฑลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ   



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๑๒ 
 

  “...อางเก็บน้ําหวยตาดไฮใหญนี้ พยายามใหใชประโยชนจากน้ําใหมากที่สุด และลองคํานวณดูวาเมื่อ
ใชน้ําอยางเต็มที่แลวน้ําจะลดลงถึงระดับไหนไดบาง และจะเปนอุปสรรคตอการที่จะเปนแหลงประมงของ
ชาวบานไดหรือไม…” 

  “...พระราชดําริใหแกไขเพื่อบรรเทาปญหาใหเบาบางลงโดยอาศัยหนองบึง ตามธรรมชาติที่มีอยูเดิม 
และดําเนินการขุดลอก ปรับปรุงและยกคันดินใหสูงขึ้นก็จะสามารถเก็บกักน้ําใหมากขึ้นหลังจากนั้นจะแนะนํา
สงเสริมใหเกษตรกรรูจักการใชประโยชนไดมากขึ้นถาเกษตรกรขยันก็จะทําการเกษตรบริเวณรอบ ๆ หนองน้ําได
รวมถึงการรวมกลุมการเลี้ยงปลาอยางเปนระบบดวยนอกจากนี้ก็ควรปลูกกกตามริมหนองน้ําสําหรับจักสานและ
ปลูกบัวไวเก็บดอกและเม็ดจําหนายไดอีกทางหนึ่ง...” 

  “...การดําเนินงานในพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานสมบูรณดีแลวนั้นจะตองแสดงใหแกเกษตรกรเห็นวาเมือ่
มีน้ําชลประทานสมบูรณแลวเกษตรกรจะสามารถไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น...” 

วันที่ ๒๒   พฤศจิกายน  ๒๕๓๒ 
ณ  โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

  “..ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพึ่งดําเนินการกอสรางแหลงน้ําตามเชิงเขาตาง ๆ เปนอาง
เก็บน้ํา งานชลประทานและนําไปใชประโยชนไดอยางทั่วถึงในศูนยศึกษานี้ฯ ก็จะไดประโยชนจากอางเก็บน้ําได
ทั่วถึงดวย...”  

วันที่  ๒๖   พฤศจิกายน  ๒๕๓๓ 
ณ บานหนองไผ  ตําบลดงมะไฟ  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 ๑.๒ การดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ

   จากพระราชดําริ ดังกลาว งานชลประทานจึงไดมุงเนนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ พรอม
กับมีความสอดคลองกับภารกิจของกรมชลประทาน คือ 

  - พัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ํา  ใหสมดุลและเพียงพอ 

  - บริหารจัดการน้ําที่มีคุณภาพดีใหกับผูใชนํ้าทุกประเภทอยางมีประสิทธภิาพทัว่ถงึเปนธรรมและยัง่ยนื 

  - ใหประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหาร 

  - จัดการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ โดยการกอตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน 

  - ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 

  - รักษาพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 

๒. งานศึกษาและพัฒนาทรัพยากรปาไม 

 ๒.๑ แนวพระราชดําริ 

  แนวพระราชดําริใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภาพรวม และ
พระราชดําริเฉพาะดาน เฉพาะศูนยฯ ในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๑๓ 
 

  ๑. พระราชดํารัสเกี่ยวกับปรากฏการณและความสมดุลธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ 

   “...อาจมีบางคนเขาใจวา ทําไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องปาไม จําไดเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่
โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวน้ีตายไปแลว สอนเรื่องวิทยาศาสตร เรื่องการอนุรักษดิน แลวใหเขียนวาภูเขาตองมี
ปาไมอยางนั้น เม็ดฝนลงมาแลวจะชะดินลงมาเร็วทําใหไหลตามน้ําไปทําความเสียหาย ดิน หมดจากภูเขาเพราะ
ไหลตามสายน้ําไปก็เปนหลักของปาไมเรื่องการอนุรักษ และเปนหลักของชลประทานที่วาถาเราไมรักษาปาไม
ขางบน จะทําใหเดือดรอนตลอดตั้งแตดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในแมน้ําทําใหน้ําทวม
นี้ เรียนมาตั้งแตอายุ ๑๐ ขวบ....” 

  ๒. พระราชดําริ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมหรือมลพิษ ซึ่งมีผลทํา
ใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน ศึกษาวิจัยหาปริมาณของออกซิเจนที่
ตนไมผลิตออกมาและศึกษาวาพืชชนิดใดจะสามารถผลิตออกซิเจนไดมากกวาคารบอนไดออกไซด หรือศึกษาหา
ปริมาณคารบอนไดออกไซดในพืชตาง ๆ ดูดซับเขาไป แลวนําไปสงเสริมให มีการปลูกตนไมชนิดนั้นใหมาก ๆ 
เปนการบรรเทาปญหา Green House Effect ไดวิธีหนึ่ง 

  ๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําป ๒๕๔๐ ของสํานักงาน กปร. เกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาศูนยฯ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาให
เปนแหลงความรูทางวิชาการที่สมบูรณแบบ พรอมกับการเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เปนศูนย รวมดาน
ตาง ๆ เพื่อใหกาวไปสูการพึ่งตนเองในที่สุด 

 ๒.๒ การดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

  จากแนวพระราชดําริและกรอบแนวคิดตาง ๆ ดังกลาวขางตน งานศึกษาและพัฒนา ปาไม  
ไดกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินการศึกษาและพัฒนาดานปาไม โดยมีเปาประสงคที่จะดําเนินการให
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของศูนยฯ อยูคูกับสังคมโดยตลอดไป รวมทั้งประชาชนไดมีการดํารงชีวิตที่อยู
อยางมีความสุข ภายใตความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยจะสงเสริมใหทองถิ่น
และชุมชนที่อยูใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐาน การจัดการเชิงพื้นที่ การมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ 

๓. งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน 

 ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  ไดพระราชทานพระราชดําริแนะนําใหจัดทํา deep cultivation ในพื้นที่โครงการศูนยฯ ซึ่งมีสภาพ
เนื้อดินทรายหนา ดินเหนียวอยูชั้นใตดิน ใหดําเนินการโดยใชเครื่องจักรไถกลบหนาดิน นําดินชั้นลางใหกลับ
ขึ้นมาอยูชั้นบน หรืออาจลอกดินเลนในหวย หนอง นํามาถมปรับปรุงหนาดิน ใชปุยคอกปรับปรุงบํารุงดินให
สามารถปลูกพืชตาง ๆ ได 

  ตอมาเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดพระราชทาน
พระราชดําริใหขยายการใชปุยอินทรียใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใชปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุง
บํารุงดิน และลดอัตราการใชปุยวิทยาศาสตร ซึ่งจําเปนตองซื้อจากตางประเทศและมีราคาแพง 

 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๑๔ 
 

  - การสนองแนวพระราชดําริ 
   ไดดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัยในหลายดาน อาทิ ทดสอบการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว
เปนตน ทั้งนี้โดยการทํา deep cultivation ใชเครื่องจักรไถกลบหนาดิน นําดินชั้นลางใหกลับขึ้นมาผสม 
ชั้นบน 
    สาธิตและสงเสริมการทําปุยหมัก การจัดระบบปลูกพืชดินหมุนเวียน ใชปุยพืชสดอนุรักษดินและ
น้ํา ปรับรูปแปลงนาในพื้นที่ของเกษตรกร  

 ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  ในสภาพภูมิประเทศที่เปนหินหรือลานหิน ที่เปนหินลวน ๆ และมีดินปะปนอยูบางสภาพเชนนี้จะมี
รอยแตกอยูทั่วไป ก็ควรพิจารณาหาตนไมที่มีความทนตอสภาพเชนนี้มาปลูกตามรอยแตกของหินนั้น ๆ  
เมื่อตนไมเจริญเติบโตไดดี ก็จะทําใหบริเวณนั้นมีปุยอินทรียวัตถุที่เกิดจากซากใบไมที่รวงหลนมาทับถมกัน ในไม
ชาลานหินก็จะคอยๆปรับสภาพ กลายเปนดินไดตอไป รวมทั้งปองกันการกัดเซาะของน้ําตามซอกหินและชะลอ
การไหลของของน้ําจากภูเขาไดเปนอยางดี 

  ทรงมีพระราชดําริใหนักวิชาการ หรือศูนยศึกษาฯไดดําเนินการศึกษาวิจัยหาปริมาณคารบอนในพืช
ตาง ๆ เนื่องจากคารบอนที่พืชเก็บไวนั้นสวนใหญจะมาจากคารบอนไดออกไซด เมื่อเปนดังนี้จะสามารถกําหนด
จํานวนคารบอนไดออกไซดที่พืชดูดซับเขาไป และจํานวนออกซิเจนที่พืชคายออกมา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันก็
จะสามารถทราบไดวา พืชชนิดใดดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดีกวา หรือสามารถคายออกซิเจนไดมากที่สุด ก็จะ
สงเสริมใหมีการปลูกตนไมชนิดนั้นใหมาก ๆ นอกจากจะชวยลดคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศแลว ยังเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนดวย ซึ่งเปนการบรรเทาปญหา green house effect ดวย 

  - การสนองแนวพระราชดําริ 
   ทางศูนยศึกษาฯ ไดดําเนินการคัดเลือกพันธุไมและทดลองปลูกแลว พบวาอัตราการรอดตายของ
พันธุไมต่ํามาก ในสวนกิจกรรมปรับปรุงบํารุงดินจะพิจารณาคัดเลือกพันธุหญาแฝกและนําไปปลูกในพื้นที่ เพื่อ
ลดการชะลางหนาดิน ชะลอการไหลบาของน้ําและชวยกรองตะกอนดิน และจะดําเนินการปลูกไมโตเร็วชนิดตาง
ในพื้นที่ทิ้งราง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคารบอนที่พืชกักเก็บไวตอไป 

๔. งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม 

 ๔.๑ พระราชดําริ 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินติดตามการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ในระหวางป ๒๕๒๖-๒๕๓๗ และไดพระราชทาน
พระราชดําริ เพื่อใหหนวยงานราชการตาง ๆ รวมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
พระราชดําริเกี่ยวกับศูนยฯ ดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  - ป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   “...พืชพันธุถั่วที่จะทดลองอาจพัฒนาไปถึงขั้นเกษตรอุตสาหกรรม (Agro-Industry) เชน 
ดําเนินงานโรงงานวุนเสน ซึ่งตองพิจารณาวาจะตั้งขนาดกลางหรือขนาดเล็ก หากเปนขนาดเล็ก ก็ใหดําเนินงาน
ในระดับหมูบาน แตก็อาจมีปญหาการควบคุมคุณภาพไดดังนั้นจึงอาจจะจําเปนตองกอสรางขนาดกลางก็ได...” 
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  - ป พ.ศ. ๒๕๒๗ 

   “...โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นั้น เปนการดําเนินงานในลักษณะยอสวนภูมิประเทศ
ใหเล็กลง โดยรวบรวมการดําเนินงานในทุก ๆ ดาน ไวในศูนยฯ ตั้งแตเริ่มตนการเพาะกลา การปลูก การใชปุย 
การใชที่ดินใหเหมาะสม ตลอดจนแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรเปนสินคาเกษตรอุตสาหกรรม..” 

   “...ใหศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีที่นาเปนสวนกลางของศูนยฯ ดวย เพื่อใหราษฎรเขามา
ฝกอบรมการทํานาและใหผลตอบแทนแกราษฎรนั้น ๆ โดยทําในลักษณะคลาย ๆ กับการเชานาทําและศูนยฯ 
พยายามสงเสริมใหราษฎรทํานา โดยใชน้ําชลประทานจากคลอง สงน้ําหวยเดียกใหมากขึ้น...” 

   “...เรื่องยางพารา ใหพิจารณาหาพื้นที่ทดลองการปลูกยาง ซึ่งควรอยูในพื้นที่ปามิใชไปแยงพื้นที่
ทํานา โดยทดลองปลูกทั้งในที่ลุมและที่ดอน เพื่อเปรียบเทียบดูวาบริเวณใดจะใหผลผลิตดีกวากัน...” 

   “...โรงงานผลิตวุนเสน ใหทําเปนตัวอยางขนาดเล็กในหมูบาน โดยรวบรวมราษฎรประมาณ ๕ - ๖ 
ครัวเรือน เพราะถาทําเล็กเกินไปก็จะเสียเวลาและไมคุมกันและไมทําใหใหญโต เพราะทําใหกลายเปนระบบ
ธุรกิจการคาไป...” 

  - ป พ.ศ. ๒๕๒๘ 

   “...ควรจัดใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ใหมากขึ้น โดยใหราษฎร
ในบริเวณใกลเคียงเขามาทดลองทําการเพาะปลูก เชน การปลูกขาวในบริเวณพื้นที่ของศูนยฯ ศูนยฯ จะตองเขา
ชวยบริการในดานเทคนิควิชาการและชวยเหลือดูแลในดานตาง ๆ ดวย เมื่อราษฎรไดผลผลิตออกมาแลว  ก็ควร
จะสํารองสวนหนึ่งไวเปนสวนกลางของศูนยศึกษาฯ และการเก็บผลผลิตออกมาแลว ก็ควรจะสํารองสวนหนึ่งไว
เปนสวนกลางของศูนยศึกษาฯ และการเก็บผลผลิตสวนสํารองนี้ไวในยุงฉางสวนกลางของศูนยศึกษาฯ ในโอกาส
ตอไป ก็สามารถนําผลผลิตสวนนี้ไปชวยเหลือและสนับสนุนแกเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่ใกลเคียงตอไปได...” 

   “...ใหกรมวิชาการเกษตร จัดหาอุปกรณและดําเนินการสาธิต และฝกอบรมการเพาะเชื้อเห็ด
ใหแกราษฎรดวย...” 

   “...ใหหนวยงานราชการตาง ๆ รวมมือประสานงานกันอยางใกลชิด โดยจะเปนทั้งการศึกษาและ
ทดลองการพัฒนาดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเพาะปลูกพืช การประมง การเลี้ยงสัตว ปาไม การเพาะเห็ด การ
แปรสภาพจากพืชเกษตร เชน โรงสีขาว การปลูกหมอนเลี้ยงไหม การทอผา และการตัดเย็บเสื้อผา รวมทั้งการ
จําหนายผลผลิตตาง ๆ ใหเปนระบบและครบวงจร และพยายามใชประโยชนจากทุก ๆ สวนใหมากที่สุด เชน 
โรงสีขาว เมื่อนํามาสีเปนขาวสาร จะมีสวนหนึ่งที่จะตองทิ้งไปเปนแกลบ และมีปลายขาวตาง ๆ ปะปนอยู ก็ให
นําไกพื้นเมืองมาเลี้ยงในบริเวณนี้ เพื่อจะไดกินอาหารในสวนที่จะตองทิ้งไป หรือแกลบที่จะตองทิ้ง ก็ใหลอง
พิจารณานําไปใชประโยชนดานอื่น ๆ เชน เปนเชื้อเพลิงก็ได...” 

   “...งานปลูกหมอนเลี้ยงไหม ควรมุงสงเสริมใหราษฎรสามารถนําไปใชปฏิบัติในครัวเรือนได โดย
อาจดําเนินการกอสรางอาคารเลี้ยงไหมขนาดเล็ก ๆ ใชวัสดุอุปกรณในพื้นที่ที่ราคาไมแพงนัก สวนในบริเวณ
ศูนยฯ ที่มีการปลูกหมอนและโรงเพาะเลี้ยงไหมอยูแลว ก็ใหนําราษฎรในบริเวณน้ีมาฝกอบรมการดําเนินงานได 
และพยายามสงเสริมสาธิตใหราษฎรไดประโยชนจากสิ่งตาง ๆ เหลานี้ใหเต็มที่...” 

  - ป พ.ศ. ๒๕๓๒ 

   “...การดําเนินงานแบบไรนาสวนผสม ในกิจกรรมระบบการฟารมนั้น จะไดผลดีมากในเขตที่มีน้ํา
ชลประทาน ซึ่งในศูนยศึกษาฯ นี้ การเพาะปลูกพืชตาง ๆ ก็ไดผลดีพอสมควร ก็จะเปนสวนนี้นาสนใจสําหรับ
แสดงใหประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงานได แตเมื่อเกษตรกรมาดูแลวก็อาจคิดวาทางราชการทําได แตราษฎรทํา
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ไมได ดังนั้นศูนยศึกษาฯ จะตองพิจารณาหาพื้นที่ที่แสดงใหเห็นวาจะสามารถปลูกพืชใหไดผลดี ในพื้นที่ที่ไมมีน้ํา
ชลประทานดวย ทั้งนี้เพราะพื้นที่ทําการเกษตร โดยอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ซึ่งเรียกวา เกษตรน้ําฝนนั้น  
เปนพื้นที่สวนใหญของประเทศจะเปนพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานสนับสนุนไดอยางสมบูรณเพียงประมาณรอยละ 
๑๐ ของพื้นที่ที่เกษตรกรใชทํากันทั้งหมด ปญหาจึงสงผลใหเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกขาดแคลนน้ําอยูเสมอ 
ถาฝนทิ้งชวงเกิน ๗ วัน ก็จะทําใหผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจึงมีรายไดนอย และยากไรในที่สุด จึงมีพระราชดําริ
ใหแกไขเพื่อบรรเทาปญหาใหเบาบางลง โดยอาศัยหนองบึงธรรมชาติที่มีอยูเดิม และดําเนินการขุดลอกปรับปรุง
และยกคันดินใหสูง ก็จะสามารถเก็บกักน้ําใหมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการใช
ประโยชนใหมากขึ้น ถาเกษตรกรขยันก็จะทําการเกษตรบริเวณรอบๆ หนองนี้ได รวมถึงการรวมกลุมเลี้ยงปลา
อยางเปนระบบดวย นอกจากนี้ ก็ควรปลูกกกตามดินหนองน้ําสําหรับและปลูกบัวไวเก็บดอกและเมล็ดจําหนาย
ไดอีกทางหนึ่ง...” 

   “...การดําเนินงานในพื้นที่ที่มีน้ําชลประทานสมบูรณดีแลวนั้น จะตองแสดงใหเกษตรกรเห็นวา
เมื่อมีน้ําชลประทานสมบูรณแลว เกษตรกรสามารถไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เชน การปลูกพืช
เพียง ๒ ไร ก็จะสามารถไดผลผลิตเทากับการปลูกพืชจํานวน ๑๐ ไร เกษตรกรก็จะเห็นประโยชนและรวมมือ
สนับสนุนโครงการฯ ราษฎรที่มีที่ดินเดิม ๒๐ ไร เมื่อมีโครงการชลประทานมาถึงมีการปรับปรุงพื้นที่ดีแลว ก็จะ
สามารถแบงพื้นที่จํานวน ๑๐ ไร ใหคนอื่นคนละ ๓ – ๔ ไร ก็จะทําใหมีจํานวนเกษตรกรมีพื้นที่ทํากินเพิ่มอีก 
๓ – ๔ ราย โดยตนเองอาจจะเก็บไวเพียง ๑๐ ไร แตสามารถทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณ ก็จะไดผลผลิต
เหมือนกับทําในพื้นที่ดิน ๕๐ ไร ตามแบบเดิมการทําเชนนี้ก็จะทําใหเกษตรกรไดรับประโยชนมากขึ้น และ
กระจายไดทั่วถึงไดมากขึ้นดวย...” 

   “..การที่ไดมีพระราชดําริใหปลูกยางพาราในศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นั้น มีวัตถุประสงค
หลักที่จะใหเปนการปลูกเสริมปา ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ สภาพปาไมถูกทําลายไปมาก จึงตองการใหมี
การปลูกยางแซมในปามากกวาที่จะปลูกเปนแถวเปนแนว เพื่อกรีดยางเปนอาชีพเหมือนอยางภาคใต สวนการ
กรีดยางเปนผลพลอยไดเนื่องจากยางที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจกรีดน้ํายางไดไมมาก เนื่องจาก
สภาพความชื้นไมเหมาะสม และระยะเวลาที่กรีดยางไดก็อาจจะนอยกวาทางภาคใต ดังนั้น จึงควรนําตนยาง 
เขาไปปลูกแซมในพื้นที่ปาทั่วไป ก็จะชวยสรางความชุมชื้นและถนอมปาเกาได รวมทั้งการสรางปาเพิ่มมากขึ้น...” 

  - ป พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สรุปไดดังนี้ 

   “...พิจารณาลองนําทุเรียนพันธุพื้นเมือง จาก สปป.ลาว มาปลูกที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
รวมทั้งนําพันธุทุเรียนของ สปป.ลาว ไปปลูกทดลองในพื้นที่ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรที่ สปป.ลาว..” 

 ๔.๒ การสนองแนวพระราชดําริ  

  งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ไดดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยยึด
ตามแนวพระราชดําริ เมื่อครั้ง เสด็จพระราชดําเนินเพื่อติดตามการดําเนินของศูนยฯภูพาน ตั้งแตป  
พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓ ทําหนาที่ศึกษา คนควา ทดลองรูปแบบตาง ๆ ทางดานการเกษตรและเทคโนโลยี
แบบใหมตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดใหแกเกษตรกร ทําการทดสอบกึ่งสาธิตดานตาง ๆ ของ
งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม รวม ๘ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมขาว กิจกรรมพืชไร กิจกรรมพืชสวน กิจกรรม
ยางพารา กิจกรรมหมอนไหม กิจกรรมเห็ด กิจกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมศึกษาและพัฒนา
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ระบบเกษตรผสมผสาน โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริ เพื่อใหมีลักษณะเปน “พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต (Natural Living Museum)” และ “ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service)” 
เพื่อใหผูสนใจเขาไปศึกษาดูงานไดทุกเรื่อง รวมทั้งนําผลการศึกษาขยายไปสูประชาชนในหมูบานรอบศูนยฯ และ
ประชาชนผูสนใจทุกทาน 

  ในการขยายผลสูเกษตรกร นอกจากจะใหความรูเกษตรกรผานการศึกษาดูงานและการฝกอบรมแลว
ยังขยายไปสูหมูบานรอบศูนยฯ โดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงของเกษตรกรที่มิไดดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งเทานั้น หากมีการดําเนินหลาย ๆ กิจกรรม การเขาไปดําเนินงานจึงเนนถึงการดําเนินงานเปนคณะ เขารวม
ดําเนินงานในลักษณะผสมผสานเปนวิธีการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไป
ตรวจสอบใหคําแนะนําดานวิชาการแกเกษตรกรอยางใกลชิด 

๕.  งานศึกษาและพัฒนาดานปศุสัตว 

 - วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 

  “...ใหสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนครรวมกับปศุสัตวจังหวัดพิจารณาจัดทําโครงการนมพาสเจอรไรส ใน
ลักษณะเปน Pilot Project และใหเรงดําเนินการโดยใหเครื่องมือขนาดเล็กไปกอน เพื่อใชเปนการทดสอบและ
วิจัยการแปรสภาพนมสดตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม ซึ่งหากการทดสอบดังกลาวไดผลดีและไดรับ
ความสนใจจากผูบริโภค รวมทั้งราษฎรในพื้นที่ใหการสนับสนุนมากขึ้นก็อาจขยายและปรับปรุงการดําเนนิงานใน
รูปแบบสหกรณในโอกาสตอไป และถาหากมีปริมาณนมสดเหลือมากพอก็จะแปรสภาพเปนนมผงได…” 

 - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 

  “...การดําเนินงานดานการพัฒนาดานปศุสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวนม นั้น ใหดําเนินการสาธิต ให
ราษฎรเลี้ยงวัวนมใหมากขึ้นโดยราษฎรรวมกลุมกันดําเนินงานเปนกลุมเล็ก ๆ กอนตอเมื่อมีความเขาใจ และ
ไดผลดีแลวก็จะขยายเปนระบบสหกรณตอไป…” 

 - วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

  “...ในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยรวมน้ํานมภูพานนี้เพื่อสงเสริมการเลี้ยงโคนมใหแกเกษตรกรและนํา
น้ํานมดิบมาทําเปนนมสดพาสเจอรไรส โดยดําเนินการขนาดเล็กเพื่อเปนการสาธิตเปนตัวอยางใหแกเกษตรกร
กอน…” 

 - วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 

 “...ในการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตว นั้น จะตองแบงออกเปน ๒ สวน คือ หนึ่งสําหรับคนเลี้ยงจริงจัง  
ไปซื้ออาหารและอีกสวนหนึ่งสําหรับชาวบานแท ๆ ในขั้นต่ํากวามันตองมีนะ ถาเราคิดจะเลี้ยงขั้นสูงตลอดเวลา 
ชาวบานเขาสูไมไหวถามีอะไรผิดปกติไปหนอย จะลมจมเปนหนี้ เปนหนี้แลวเสร็จเลย ปหนึ่งก็ปลดหนี้เขาไมได 
แตถาแจกชาวบานที่พื้น ๆ ตองใหอะไรที่งายที่สุด เพราะอันตรายเรื่องทางเศรษฐกิจ ถาสมมุติชาวบานเปนหนี้ 
สมัยนี้ชอบเปนหนี้ ทางราชการก็ชอบสงเสริมใหเปนหนี้ เพราะบอกวาเปนหนี้นี่ดี โดยมากเปนเศรษฐกิจสมัยใหม 
ตองเปนหนี้ถึงจะดี เพราะวาหมายถึงลงทุนไดมาก เมื่อลงทุนมากก็ไดเงินมาก แตถาลงทุนมากมีปริมาณมาก ได
ราคาก็ตก ก็กลายเปนหนี้ อันนี้ยุงที่สุด อันพูดอาจจะไมสมัยใหมเหมือน โบราณเหมือนคนถอยหลังเขาคลอง แต
วาความเปนจริงถาหากวาเราสงเสริมใหทําอะไรที่ใชเทคโนโลยีมันตองเปนหนี้ เมื่อเปนหนี้แลวถาแกไดกําไรมา 
แกไมไปใชหนี้แกฉลอง เมื่อฉลองแลว อันนี้ไมเปนไร ธนาคารเขาใหดอกเบี้ยก็ให ผลสุดทาย ก็พอกไปพอก
มาแลวรัฐบาลก็ตองยกหนี้ให หรือตองปลดหนี้ใหเสียงบประมาณเปนพันลาน คงไดเผชิญปญหานี้ เพราะเห็นวา
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เราสงเสริมใหใชวิทยาการสูง จะดูเหมือนกับทารุณวา ไมใหวิทยาการสูงกับชาวบาน แตวาเพราะวาตองให
วิทยาการสูงพอสมควรคอย ๆ เพิ่มขึ้นไปอันนี้ขอเตือนอยูนิด สมมุติวาไอตัวนี้มันดี มันตกมันเลี้ยงงาย  
ก็นาจะผสมพันธุแท ไวมาก ๆ เพราะถาไปผสมกับตัวอื่น ที่ไดผลดีเหมือนกัน ดีกวา เลี้ยงงายก็จึงแจก สวนเรื่อง
ไกแมแตไกบานก็ตาย แตไกบานโดยมากเมื่อกอนนี้ตายก็ชางมันเดียวนี้เพราะวาไดเทคโนโลยี ตายตูมมันเสียทํา
อะไรที่มันแข็งแรงกวาก็เปด เปดนี้ดีไขก็ใชไดดี แตถาไปถามเขาวา โน..โน...โน..เขาไมเอาเขาไมชอบกินไขเปด...” 

๖. งานศึกษาและพัฒนาการประมงนํ้าจืด 

 พระราชดําริ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

  “…ควรดําเนินการพัฒนาการประมงใหเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ โดยการพัฒนาแหลงน้าํตาม
ธรรมชาติ เชน หวย หนอง ใหเปนแหลงขยายพันธุปลา และสงเสริมใหราษฎรสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
ไดทั้งการประมงและการปลูกพืชผักในบริเวณรอบๆ หนองน้ําดวย เพราะการขุดบอขึ้นมาใหม มักจะประสบ
ปญหา การขาดแคลนน้ําหรือถานํ้าทวม ปลาก็หนีหายไปหมด...” 

๗. งานสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 พระราชดําริ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๒๘ 

  “...โดยเหตุที่การผลิตและการจําหนายผลผลิต จะเปนเรื่องสําคัญตอไปจึงควรพิจารณาใหพาณิชย
จังหวัดเขารวมในการดําเนินนําผลผลิตของเกษตรกรไปจําหนาย ยังตลาดตาง ๆ เพราะที่ผานมามักประสบ
ปญหาวาปลูกพืชไดแลวไมรูจะนําไปจําหนายที่ไหน...” 

  “…ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะตองเปนที่รวบรวมงานดานตาง ๆ ต้ังแตการพัฒนาดานการผลิต 
การซื้อ และการจัดจําหนาย รวมทั้งงานดานวิชาการตางๆใหครบเปนวงจรดวย นอกจากนี้หากหนวยราชการใด
สนใจจะเขามาดําเนินการศึกษาในเรื่องตาง ๆ ก็ยอมจะกระทําไดถามีวัตถุประสงครวม ในการมุงสงเสริมให
ประโยชนตอราษฎรใหมากที่สุด…” 

  “…ศูนยควรจัดใหมีระบบเงินทุนหมุนเวียนข้ึนและใหมีการเพิ่มพูน โดยนําผลผลิตตางๆ ไปจําหนาย
และนํารายไดเขาเปนกองกลาง และเก็บไวใชจายในดานตาง ๆ ในลักษณะเปนการสาธิตการบริหารดานการเงิน
เพื่อเปนตัวอยางใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติเพราะเทาที่ผานมาเมื่อราษฎรไดผลผลิตแลวสวนใหญก็จะนําเงินไปใช
หนี้สินจนหมด ถามีเหลือก็จะนําไปใชจายฟุมเฟอยหรือเลนการพนันกันจนหมดแลวก็จะไปกูหนี้ยืมสินกันตอไป
อีก จึงตองพยายามหาแนวทางในการแกปญหาหนี้สินของราษฎรใหไดการสาธิตการบริหารดานการเงินประสบ
ผลสําเร็จดี ก็จะนําไปใชเปนตัวอยางแกศูนยฯ อื่นตอไป...” 

๘. งานสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข 

 เปาหมาย 

  งานสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานเมื่อสิ้นระยะเวลาของแผน
แมบทดานตาง ๆ ดังนี้ 

  ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน 

  ๑. แผนงานสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
   - การอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
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   - การอบรมหลักสูตรการนวดเทาเพื่อสุขภาพ 
   - การพัฒนาระดับมาตรฐานการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
   - การสงเสริมการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ 
   - การแปรวัตถุดิบสมุนไพร 
   - การเหยียบสายใยรัก 

  ๒. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   - การสงเสริมพัฒนาการจัดกลุมผูปลูกสมุนไพร 
   - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 

  ๓. แผนงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   - การใหบริการสงเสริมสุขภาพประชาชน 
   - การสงเสริมสุขภาพผูปวยเรื้อรังของหมูบานรอบศูนย 

๙. งานสงเสริมการเกษตร 

 เปาหมาย 

  งานสงเสริมการเกษตรไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานเมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนแมบทดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  ดานการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน 

  ๑. แผนงานสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
   - สงเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
   - สงเสริมการจัดทําแปลงไรนาสวนผสม 

  ๒. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   - สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพในกระบวนการผลิต 
   -  สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรในกลุมแมบานเกษตรกรหมูบานรอบศูนย 

  ๓. แผนงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   - สงเสริมการปลูกผักสวนครัวและไมผลสวนหลังบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การใหความรูสรรพคุณพืชสมุนไพร 

๑๐. งานศึกษาและพัฒนาหมูบานตัวอยาง 

 - เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ 
  “...เมื่อสามารถพัฒนาหมูบานนานกเคาใหมีความเปนอยูดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายไดจากอาชีพ
เสริมตาง ๆ แลวก็จะกลายเปนหมูบานตัวอยางที่จะใหหมูบานใกลเคียง อาจเปนแบบอยางได และพยายามพัฒนา
หมูบานอื่น ๆ ตามบานนานกเคาซึ่งก็จะกลายเปนหมูบานบริวารตอไป เชน บานมวง บานโพนงาม เปนตน...” 

 - เมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๒๘ 
  “…ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะตองเปนที่รวบรวมงานดานตาง ๆ ตั้งแตการพัฒนาดานการผลิต 
การซื้อ และการจัดจําหนาย รวมทั้งงานดานวิชาการตางๆใหครบเปนวงจรดวย นอกจากนี้หากหนวยราชการใด
สนใจจะเขามาดําเนินการศึกษาในเรื่องตาง ๆ ก็ยอมจะกระทําไดถา มี วัตถุประสงครวม ในการมุงสงเสริมให
ประโยชนตอราษฎรใหมากที่สุด…” 
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 การสนองพระราชดําริ 

  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชดําริขางตน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จึงไดดําเนินการใน 
๓ ภารกิจ คือ  

  ๑. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาองคกรประชาชน โดยการใหการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูเพื่อให
องคกรประชาชนและประชาชนมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาทองถิ่นของคนเองไดใน
ที่สุดดวยการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริม และประสานงานจากภาครัฐ  เอกชนและประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ในการศึกษา และพัฒนาอยางจริงจัง 

  ๒. กิจกรรมการจัดระเบียบชุมชน เพื่อสนับสนุนปจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาหมูบาน 
โดยรวมการรักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมชุมชน 

  ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขั้นต่ําใหผานเกณฑชี้วัด จปฐ. ทุกหมูบาน และทุก
กลุมบุคคลเปาหมาย 
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๓. วิสัยทัศน พันธกิจ กลุมเปาหมาย 

วิสัยทัศน 

 อันดับหน่ึงของพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตในวิถีพอเพียงของเอเชีย   

พันธกิจ 

 พันธกิจท่ี ๑ ศึกษาคนควา ทดลองวิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดานตาง ๆ  
ที่เหมาะสมสอดคลองกับภูมิสังคม 

 พันธกิจท่ี ๒ มุงเนนการนําองคความรูและแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมไปสูองคกรและชุมชน
อยางเปนระบบ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

 พันธกิจท่ี ๓ มุงเนนการทํางานแบบบูรณาการ 

 พันธกิจท่ี ๔ มุงเนนพัฒนาระบบบริการ เพื่อเปนแหลงความรู  และแหลงทองเที่ยวให
ประชาชนผูสนใจไดเขามาใชประโยชนในพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตไดอยาง
กวางขวาง และทั่วถึง 

กลุมเปาหมาย 

 ๑. ผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก  

  - เครือขายศูนยเรียนรู 

  - เครือขายองคกรชุมชน 

  - ตัวแทนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในศูนย ฯ  (Internal stakeholders)  

  - หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งในระดับสวนกลาง (Function) ระดับภูมิภาค (Area) 
และระดับทองถิ่น (Local)  

  - สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

  - องคกรพัฒนาเอกชน  

  - ตลาด (Market stakeholders) ฯลฯ 

 ๒. ผูรับบริการ  ไดแก  

  - เกษตรกรในชุมชนที่สนใจพัฒนา 

  - เครือขายศูนยเรียนรูสําหรับการขยายผล 

  - ชุมชน 

  - ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 

  - นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป  

  - สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัย  

  - องคการภาคเอกชน ฯลฯ 
 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๒๒ 
 

๕. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรการทํางานของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ แบงออกเปน  
๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑   ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒   ดานการขยายผลพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓   ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔   ดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  ดานการศึกษา  ทดลอง วิจัย 

๑.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 เปนแหลงปญญาที่กาวหนาสอดรับกับสภาพภูมิสังคม 

๑.๒ กลยุทธ 

 ๑) เรงวิจัยและประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒) เรงวิจัยและพัฒนาพันธุพืช/สัตว ที่รองรับการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศตามพื้นที่ศึกษา 

 ๓) วิจัยและพัฒนาการกระจายผลผลิตออกสูตลาด 

๑.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. เรงวจิัยและประยุกต 
ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตราสวนของพื้นที่ที่
สามารถพฒันาตอยอด
และประยุกตใชหลัก 

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยและประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจ 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

 เศรษฐกจิพอเพียง - โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาวิจัยและประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน
สภาพปจจุบัน (จําแนกตามลักษณะ
พื้นที่)๑ โครงการทดลอง นําผลการ 
วิจัยสูการปฏิบัติในพื้นที่นํารอง 

นําเสนอ 

  - โครงการทดลองสงเสริมการ
ประยุกตนวัตกรรม 

 

  - อื่นๆ  
 

                                                        
๑ สําหรับการพัฒนาตอยอดและประยุกตนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดรับกับสภาพบริบท (Context) ปจจุบัน โดยมุงเนนการประยุกตใหเหมาะสม

ตอกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคม และการสรุปบทเรียนเปรียบเทียบกลุมพื้นที่ตาง ๆ อาทิ กลุมสังคมเมือง กลุมสังคมชนบท กลุมสังคมเชิงเกษตร กลุมสังคมเกษตร
อุตสาหกรรม ฯลฯ และนําสูการสรุปบทเรียนการขยายผลการพัฒนา 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๒๓ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๒. เรงวจิัยและพัฒนา
พันธุพืช/สัตว ที่รองรับ
การปรับตัวของสภาพ 

มูลคาความเสยีหายของ
ผลิตผลการเกษตร 
อันเนื่องมาจากการ 

แผนงาน ศึกษา ทดลอง วิจัยพันธุ
พืช/สัตว ที่รองรับ การปรับตัวของ
สภาพภูมิอากาศ 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

ภูมิอากาศตามพื้นที่ศึกษา ปรับตัวของสภาพ
ภูมิอากาศลดลง 

- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
พันธุพืช/สัตวที่รองรับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทนแลง ทนน้ํา ทนรอน 
ทนหนาว ทนเค็ม ฯลฯ) 

นําเสนอ 

  - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาพืช
และสัตว 

 

  - โครงการสงเสรมิใหงานวิจัย
สามารถประยกุตใช (Applied 
Research) รองรับการปรบัตัวของ
สภาพภูมิอากาศตามพื้นที่ศึกษา 

 

  - อื่น ๆ  
๓. วิจัยและพฒันาการ
กระจายผลผลิตออกสู 

- สัดสวนของกลุม 
เปาหมายทีส่ามารถ 

แผนงานวิจัยและพัฒนาการ
กระจายผลผลิตออกสูตลาด 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ 

ตลาด เขาถึงแหลงกระจาย
ผลผลิต 

- โครงการวิจัยและพัฒนาการ
กระจายผลผลิตออกสูตลาดทุกระดับ 

แตละโครงการที่
นําเสนอ 

 - สัดสวนของเกษตรกร
ที่มีรายไดเพิ่มขึ้น 

- โครงการวิเคราะหตลาดเกษตร
แบบมสีัญญา 

 

  - โครงการวิเคราะหตลาดกลาง  
  - โครงการวิเคราะหตลาดของปา  
  - โครงการติดตามและประเมิน 

ผลผลิตทางการเกษตร 
 

  - อื่น ๆ  
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ดานการขยายผลพัฒนา 

๒.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 เผยแพรผลสําเร็จสูเกษตรกรกลุมเปาหมายและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒.๒ กลยุทธ 

 ๑) ยกระดับการพัฒนาสาธิตและถายทอดองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

 ๒) ภูพานโมเดล 

 ๓) ขยายผลการพัฒนาสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอยางยั่งยืน 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๒๔ 
 

๒.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ยกระดับการพฒันา
สาธิตและถายทอดองค 

- ระดับความพึงพอใจ
ของเปาหมายที่มีตอการ 

แผนงานยกระดับการขยายผล
พัฒนา 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ 

ความรูตามแนวพระราช 
ดําริ 

ยกระดับการพฒันา
สาธิตและถายทอดองค
ความรู 

- โครงการพัฒนา ยกระดับและ
ปรับปรงุรปูแบบงานสาธิตที่
สอดคลองกบัสภาพภูมสิังคม 

แตละโครงการที่
นําเสนอ 

 - อัตราสวนของกลุม 
เปาหมายที่นําองค 

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 

 ความรูไปประยุกตและ  - สื่อการเรียนรู  
 พัฒนาตอยอด  - ชุดทดลอง สาธิต  
 - สัดสวนของเกษตรกร  - ชุด Multimediea นําเสนอ  
 ที่มีรายไดเพิ่มขึ้น  - แปลงทดลอง  
   - ชุดความรูเคลื่อนที ่  
   - ฯลฯ  
  - โครงการขยายผลศูนยการ

เรียนรู 
 

  - โครงการพัฒนาเกษตรกร
เปาหมาย (ตามความชํานาญและ
ความสนใจพิเศษ) 

 

  - โครงการพัฒนาทักษะการถาย 
ทอดเทคโนโลยีและการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ 

 

  - อื่น ๆ  
๒. ภูพานโมเดล ระดับความสุขของ แผนงานยกระดับภูพานโมเดล (ทุกหนวยงาน) 
 ประชาชนในชุมชน/พื้นที่ - โครงการศึกษา วิเคราะห และ

สรางสรรค โมเดลการพฒันา 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

  - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย
เรียนรู 

นําเสนอ 

  - โครงการเสรมิสรางเกษตรกร
ตนแบบตามแนวพรระราชดําร ิ

 

  - โครงการเสริมสรางชุมชนตนแบบ
ตามแนวพระราชดําร ิ

 

  - โครงการศูนยใหบริการและ
ติดตามเครือขายการเรียนรูตนแบบ
และรองรบัการพัฒนาสูการเปน
พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

 

  - อื่น ๆ  



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๒๕ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๓. ขยายผลการพัฒนาสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สัดสวนของเกษตรกรที่
มีรายไดเพิม่ขึ้น 

แผนงานขยายผลการพัฒนาสู
กลุมเปาหมาย 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ 

เกษตรกรอยางยัง่ยืน  - โครงการจัดเวทีศูนยฯ พบ
เกษตรกรเพื่อวิเคราะหชุมชน 

แตละโครงการที่
นําเสนอ 

    สภาพภูมิศาสตร  
    สังคมศาสตร  
    ทรัพยากร  
  - โครงการจัดทําแผนชุมชน/

แผนการผลิตตามความตองการของ
เกษตรกร 

 

  แผนงานสนบัสนุนและสรางเสรมิ
ความเขมแข็งเกษตรกร 

 

  - โครงการนอมนําองคความรูและ
แนวพระราชดําริ เพิม่ศักยภาพใน
การผลิตใหกับเกษตรกร 

 

  - โครงการสนบัสนุนปจจัยการ
ผลิต ตามแผนความตองการของ
เกษตรกร 

 

  - โครงการแปลงสาธิตตนแบบ
และแปลงสงเสริมของเกษตรกร 

 

  - โครงการถายทอดองคความรู
ดานการตลาดภาคการเกษตร 

 

    ดานการผลิต  
    มาตรฐานการผลิต  
    กระบวนการควบคุมคุณภาพ  
    กระบวนการสรางมูลคาเพิ่ม  
    การสรางแบรนด  
  - โครงการสบืสานการเกษตรจาก

รุนสูรุน 
 

   โครงการติดตามประเมินผล 
งานขยายผล (๓ ฝายสามัคคี ศูนย - 
ภาครัฐ - เกษตรกร) 

 

  - อื่น ๆ  

 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๒๖ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การบริหารจัดการ 
 

๓.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 บริหารจัดการทุกภาคสวนดวยการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ  

๓.๒ กลยุทธ 

 ๑) ประสานแผนและพัฒนามาตรฐานการบูรณาการทํางานทุกภาคสวน 

 ๒) พัฒนาสมรรถนะขององคกรสูการเปน HPO (High Performance Oganization) 

 ๓) พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ 

๓.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ประสานแผนและ
พัฒนามาตรฐานการ    
บูรณาการทํางานทกุ 

- ระดับความพงึพอใจ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่มีตอการทํางานแบบ 

แผนงานประสานแผนและพัฒนา
มาตรฐานการบรูณาการทํางานทุก
ภาคสวน 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

ภาคสวน บูรณาการ - โครงการประสานแผนและ นําเสนอ 
 - ความพงึพอใจของ บูรณาการ  
 ผูรบับรกิารที่มีตอศูนย 

บรกิาร One Stop  
- โครงการพัฒนามาตรฐานการ
การบรูณาการ 

 

 Service และศูนยบริการ
เคลือ่นที ่

- โครงการพัฒนายกระดบับริการ
แบบจุดเดียว 

 

  - โครงการศูนยบริการเคลื่อนที ่  
  - อื่น ๆ  
๒. พัฒนาสมรรถนะของ
องคกรสูการเปน HPO 
(High Performance  

รอยละของระบบงานที่
ผานเกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาองคการ 

แผนงานเสรมิสรางพฒันา
สมรรถนะขององคกรสูการเปน 
HPO 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

Oganization)  - โครงการพัฒนากระบวนงาน นําเสนอ 
  - โครงการพัฒนาสมรรถนะ 

(Competency) 
 

    ทักษะ  
    ความรู  
    ความรูความสามารถ (เฉพาะ

สายงาน) 
 

    ทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
  - โครงการจัดการความรูและ

สรางองคการแหงการเรียนรูสูการ
เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

 

    การถายทอดความรู (ภายใน
องคกร) 

 

    การถายทอดความรู (ภายนอก 
เชน ศูนยเรียนรู ฯลฯ) 

 

  - อื่น ๆ  
๓. พัฒนาการประชา- 
สัมพันธเชิงกลยทุธ 

ระดับความเชื่อมั่นและ
ยอมรบั 

แผนงานการประชาสัมพันธเชิง 
กลยุทธ 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ 

  - โครงการจัดทํายุทธศาสตรการ
ประชาสมัพันธ 

แตละโครงการที่
นําเสนอ 

  - โครงการพัฒนาระบบเนื้อหา
และพัฒนาสื่อที่เหมาะสมตอ
กลุมเปาหมาย 

 

  - โครงการประสานเครือขายการ
ประชาสมัพันธกับสื่อมวลชน 

 

  - อื่น ๆ  
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 ๔.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 

  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อการเรียนรูและการอนุรักษอยางยั่งยืน 

 ๔.๒ กลยุทธ 

  ๑) พัฒนาศักยภาพของศูนยฯ ตามมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

  ๒) พัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 ๔.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
๑. พัฒนาศักยภาพของ
ศูนยฯ ตามมาตรฐาน
การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

- ระดับความพงึพอใจ
ของนักทองเที่ยวและ
ผูรบับริการ 

แผนงานพฒันาศักยภาพของศูนยฯ 
ตามมาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

 - ระดับมาตรฐานตาม
เกณฑแหลงทองเที่ยว 

- โครงการพัฒนาศูนยฯ ตาม
มาตรฐานการทองเที่ยว 

นําเสนอ 

 เชิงอนุรกัษ - โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานตามเกณฑมาตรฐาน 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
  - โครงการพัฒนาการตลาดเชิง 

กลยุทธ ๔P เพื่อสบืสาน สืบทอด
วิถีพอเพียงและอนุรกัษทรพัยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  - โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
ดานการทองเที่ยว 

 

  - โครงการจัดทําแผนที่และstory 
แหลงทองเที่ยว (ศูนยเรียนรู) และ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ 

 

    ภาษาอาเซียน  
    ภาษาอังกฤษ  
    ภาษาไทย  
  - โครงการสรางสรรคกิจกรรม

สงเสริมและอนุรกัษสิ่งแวดลอม 
(Create and Adventrue) 

 

  - โครงการวิเคราะหและกําหนด
เงื่อนไขการเขามาทองเที่ยว 

 

  - อื่น ๆ  
๒. พัฒนาศูนยเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวเชิง 

- รอยละของเครือขาย
ศูนยเรียนรูที่ไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑ 

แผนงานการสรางเครือขายศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงรองรบั
เสนทางการทองเที่ยว 

(ทุกหนวยงาน) 
ตามความรับผิดชอบ
แตละโครงการที ่

อนุรักษ มาตรฐาน - โครงการศึกษาวิเคราะหและ นําเสนอ 
 - ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยว 
สรางเครือขายดานการทองเที่ยว
อยางเปนองครวม 

 

  - โครงการสรางสรรคเสนทางการ
เรียนรู 

 

  - โครงการสงเสริมยกระดบัเตรียม 
ความพรอมและสรางความเขมแข็ง
ใหกับศูนยเรียนรู 

 

  - อื่น ๆ  
 
 เปาหมาย 

  โดยการกําหนดพื้นที่เปนหลัก และสวนราชการดําเนินกิจกรรมบูรณาการรวมกัน 

  จากภารกิจหลักของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ที่สําคัญ 
๒ ขอ คือ 
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   ๑. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๒. การแกปญหาความยากจนของราษฎร 

  โดยกําหนดพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเปน ๔ สวน ไดแก 

  ๑. พื้นที่ทําการและแปลงทดลองกิจกรรมตาง ๆ จํานวน ๒,๓๐๐  ไร 
   กําหนดเปาหมายใหใชพื้นที่ในการทดลองดําเนินกิจกรรมไมซ้ําซอนกับสวนราชการที่ไดดําเนินการ
เปนปกติอยูแลว โดยใชในการทดลองพันธุพืช สัตว ฯลฯ แปลก ๆ ใหม ๆ และใชเทคนิควิชาการที่เหมาะสมเพื่อ
สงเสริมใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ ควรใชพื้นที่แปลงทดลองในการพัฒนาพันธุที่มีอยู
ตามภูมิภาคตาง ๆ มาพัฒนาใหสามารถผลิตไดในภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งใชพื้นที่แปลงทดลองใหราษฎรสามารถเขามาทดลองทําการเพาะปลูก หรือฝกปฏิบัติใหครบวงจร ไดแก 
การผลิต การซื้อ การจําหนาย การจัดทําบัญชีฟารม จนราษฎรมีความรูความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติในพื้นที่
ของตนเองได   

  ๒. พื้นที่ปาไม จํานวน ๑๑,๐๐๐  ไร 
   เปาหมายสงเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มบทบาทใหราษฎรอาศัยอยูบริเวณรอบปามีสวนดูแลรักษาปา 
โดยเฉพาะการปองกันรักษาปาจากไฟไหมปา การตัดไมและการบุกรุกพื้นที่ปารวมทั้งรวมกิจกรรมในการสราง
ความชุมช้ืนใหผืนปาดวยการสรางฝายชะลอความชุมช้ืน การปลูกปา และการสรางจิตสํานึกของการใชปาอยาง
ยั่งยืน 

   สงเสริมสนับสนุนใหมีการปลูกปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง รวมทั้งการปลูกปาใหเพิ่มความชื้น 
เปนตนวา ปลูกตนยางแซมในพื้นที่ปา การปลูกตนไมที่ดูดคารบอนไดออกไซดไดมาก และการปลูกตนไมที่คาย
ออกซิเจนออกไปในอากาศไดสูง 

   การกระจายน้ําจากอางเก็บน้ําเขาสูพื้นที่ปารวมทั้งการกระจายน้ําจากฝายในทางน้ําของพื้นที่ปา
ใหแกพื้นที่ปาดานลางเพื่อทําใหปาอุดมสมบูรณ 

  ๓. หมูบานราษฎร ๒๒ หมูบาน และหมูบานขยายผล ๕ หมูบาน จํานวนพื้นที่ ๑๐๙,๗๕๐ ไร 
   พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๓๒ ศูนย และหมูบานขยายผล  
๕ หมูบาน ใหมีความเขมแข็ง เปนเกษตรกรตัวอยางที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน เปนศูนยรวมใหแก
เกษตรกรหรือราษฎรในพื้นที่หรือทั่วไปเขามาศึกษา เรียนรู และขอรับการสงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต
ตามความจําเปน รวมทั้งจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู ปญหา อุปสรรคและการแกไขของทั้ง ๓๒ ศูนย
และสมาชิก เพื่อใหเกิดเปนหมูบานตัวอยางดวยระบบสหกรณ 

   ใหสวนราชการขยายผลงานคนควา วิจัย ทดลอง และสาธิตที่เปนประโยชนและเปนความตองการ
ของราษฎรลงสูศูนยเรียนรูฯ เพื่อขยายผลตอไปใหแกเกษตรกรในพื้นที่ 

   สนับสนุนใหเกิดกองทุนแกเกษตรกร เปนตนวา กองทุนหมุนเวียนจากองคการบริหารสวนตําบล 
กองทุนใหเปลาจากสหกรณจังหวัดสกลนคร  เงินสมทบกองทุนจากเกษตรกรที่มีรายไดจากกลุมอาชีพเกษตรกร 
ฯลฯ  รวมทั้งใหความรูในเรื่องบัญชีสหกรณ  เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง 
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  ๔. พื้นที่ขยายผลจังหวัดสกลนคร จํานวน ๑๘ อําเภอ  
   สรางเกษตรกรตัวอยางตนแบบ ๑๘ อําเภอ และขยายผลสูพื้นที่ขางเคียง โดยทํางานรวมกับเกษตร
จังหวัดและพัฒนาชุมชน 

  ๕. ศูนยฯ สาขา ๓ แหง คือ 
   - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน ฯ จังหวัดมุกดาหาร 
   - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําลําพะยังฯ  จังหวัดกาฬสินธุ 
   - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําก่ําฯ  จังหวัดสกลนคร – นครพนม 

  ๖. พื้นที่ขยายผลในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การคาดหวังจากผลสําเร็จของแผนแมบท 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนศูนยศึกษา ทดลอง คนควา วิจัย  การ
พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จแกเกษตรกร เมื่อสําเร็จแลว จะสาธิตไวในลักษณะของ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”  
(Living Natural Museum) รวมทั้งเปนศูนยรวมงานศึกษา คนควาในแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีพ  
ตลอดจนการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคลองกับสภาพทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน เกษตรกรหรือ
ประชาชนทั่วไปไดเขามาศึกษาหาความรูและนําความรูไปเปนแนวทางหรือประยุกตใชในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว เปนจุดกลาง (Nucleus) ของการขยายความรูหรือผลการศึกษา คนควา วิจัย 
ใหกระจายไปสูประชาชนดวยวิธีงาย โดยการสาธิตการอบรมและการดูงานหรือใหเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป
ไดมีโอกาสเห็น เรียนรูไดสัมผัสวิทยาการเกษตรและการพัฒนาอาชีพในรูปแบบตาง ๆ อันจะชวยใหเกษตรกร
หรือประชาชนทั่วไปสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้  ผลของการพัฒนาพื้นที่จะทําใหผืนดิน ปาไม และแหลงน้ํามีความอุดมสมบูรณ มีความ
สมดุลยทางธรรมชาติอันจะทําใหเกษตรกรมีโอกาสพัฒนาอาชีพไดมากขึ้น มีความเปนอยูที่ดีข้ึน มีสุขภาพดี และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันเกิด
ความสุขสงบและยั่งยืนตลอดไป 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ไดนําแนวคิดในดานตางๆ มาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนแมบทดังนี้ 

 หลักการทรงงาน 

เปนที่ประจักษกันโดยทั่วกันแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสายพระเนตรและ 
พระอัจฉริยภาพในดานการพัฒนาตาง ๆ ปรากฏแกสายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ภาพ 
พระราชกรณียกิจที่พระองคทรงปฏิบัติ นับตั้งแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติในป ๒๔๘๙ แสดงใหเห็นถึง
พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกพสกนิกรทั้งแผนดินไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทุมเทพระวรกายตรากตรําและมุงมั่น เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกพสกนิกรไมวาจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยูหางไกลสักเพียงใด ก็มิทรงยอทอ เขาไปชวยเหลือ
ราษฎรทั้งดานสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทั้งดิน น้ํา ปาไม และพลังงาน หรือแมกระทั่งการจราจร ทรงคิดคนหาแนวทางแกไขปญหาไดอยาง 
แยบยล 

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยึดการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่
สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัว  และสามารถปฏิบัติไดจริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อมุงสูประโยชนตอประชาชนสูงสุดมีคุณคาและควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาทนํามาปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป โดยมีแนวทางในการทรงงาน
ดังตอไปนี้ 

ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 
 การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบ  

ทั้งจากขอมูลเบื้องตน จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหได
รายละเอียดที่ถูกตองเพื่อที่จะพระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชน
ตองการ 

ระเบิดจากขางใน 
 พระองคทรงมุงเนน เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” นั้นหมายความวา 

ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอย
ออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไม
ทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

ทําตามลําดับขั้น 
 ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุข 

เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปได จากนั้นจะเปนเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตรการอุปโภค
บริโภค ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใหความรูทางวิชาการและ
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เทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด
ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความวา 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อได
พื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมให
แผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลใน
เรื่องตางๆ ข้ึน ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยะประเทศกําลังประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในเวลานี้... 

 ... การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมีความพอกิน พอใช
กอนอื่นเปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอม
สามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอย
เปนไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และ
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 

ภูมิสังคม 
 การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และสังคมวิทยา

เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งความวา 

 “... การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศ ทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรใน
สังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปชวยโดยที่
จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจ 
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...” 

ประหยัด  เรียบงาย  ไดประโยชนสูงสุด 
 ในเรื่องของความประหยัดนี้  ประชาชนชาวไทยทราบกันดีวาเรื่องสวนพระองคก็ทรงประหยัด

มากดังที่เราเคยเห็นวา หลอดยาสีพระทนตนั้นทรงใชอยางคุมคาอยางไร หรือฉลองพระองคแตละองคทรงใชอยู
เปนเวลานาน ดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเลาวา 

 “... กองงานในพระองคโดยทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกวาปหนึ่งพระองคเบิกดินสอ  
๑๒ แทง เดือนละแทงใชจนกระทั่งกุดใครอยาไปทิ้งของทานนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอยางเปนตนแบบทุก
อยาง ทุกอยางนี้มีคาสําหรับพระองคหมด ทุกบาททุกสตางคจะใชอยางระมัดระวัง จะสั่งใหเราปฏิบัติงานดวย
ความรอบคอบ...” 

 ขณะเดียวกันการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยความเรียบงาย
และประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเองหาไดในทองถิ่นและประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้น ๆ มาแกไขปญหา
โดยไมตองลงทุนสูง หรือใชเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก ดังพระราชดํารัสที่วา 

 “... ใหปลูกปา โดยไมตองปลูก โดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ จะไดประหยัดงบประมาณ...” 
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ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
 ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึง

ปญหาธรรมชาติหากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ อาทิ การแกไขปญหาปาเสื่อม
โทรมไดพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปา โดยไมตองปลูก ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือ
แมกระทั่ง การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ปลูกไมเศรษฐกิจ ไมผล และไมฟน นอกจากได
ประโยชนตามชื่อของไมแลวยังชวยรักษาความชุมชื้นใหแกพื้นดินดวยจะเห็นไดวาทรงเขาใจธรรมชาติ และ
มนุษยอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน 

แกปญหาที่จุดเล็ก 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกปญหา ทรงมองปญหา

ในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

 “... ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออกเปนอยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน ...มันไมไดเปนการแก
อาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดได ...แบบ(Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด 
ฉันไมเห็นดวย ...อยางบานคนอยู เราบอกบานนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมที่จะไปซอม...เอาตกลงรื้อบานนี้ 
ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหนไมมีที่อยู ...วิธีทําตองคอย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได...” 

ทําใหงาย - Simplicity 
 ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําใหการคิดคน 

ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน 
และที่สําคัญอยางยิ่งคือ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคม
ของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย อันเปนการ
แกปญหาดวยการใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทางนั่นเอง แตการทําสิ่งยาก ใหกลายเปนงายนั้นเปนของยาก 
ฉะนั้นคําวา “ทําใหงาย” หรือ “Simplicity” จึงเปนหลักคิดสําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไมติดตํารา 
 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะของการพัฒนาที่

อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชนคือ “ไมติดตํารา” 
ไมผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย 

ใชอธรรมปราบอธรรม 
 ทรงนําความจริง ในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ 

แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติ เขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การนาํ
น้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปนน้ําดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ํา การบําบัดน้ํา
เนาเสียโดยใหผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ใหดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัสความวา  
“ใชอธรรมปราบอธรรม” 
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ปลูกปาในใจคน 
 เปนการปลูกปาลงบนแผนดิน ดวยความตองการอยูรอดของมนุษย ทําใหตองการบริโภคและใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง เพื่อประโยชนของตนเองและสรางความเสียหายใหแกสิ่งแวดลอมไมรูจักพอ 
ปญหาความไมสมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึก
ในการรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

 “... เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไม ลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไม
ลงบนแผนดิน และรักษาตนไมดวยตนเอง…” 

มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก 
 “... การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ  ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดย
เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และ
บังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแตตน แกหนาที่ และแกแผนดิน...” 

การมีสวนรวม 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตยจึงทรงนํา “ประชาพิจารณ” มาใชใน

การบริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชนดวย ดังพระราช
ดํารัสตอนหนึ่งความวา 

 “... สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งความ
วิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดมสติปญญาและ
ประสบการณอันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณน่ันเอง...” 

ขาดทุนคือกําไร 
 “...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain…) การเสียคือ การไดประเทศชาติก็จะกาวหนา 

และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...” 

 จากพระราชดํารัสดังกลาว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย 
“การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนได ดังพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานแกตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ไดเขา
เฝาฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย  
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความวา 

 “...ประเทศตาง ๆ ในโลก ในระยะ ๓ ป มานี้ คนที่กอตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใชใน
การปกครองประเทศลวนแตลมสลายลงไปแลว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับวาอยูไดมาอยาง
ดีเมื่อประมาณ ๑๐ วันกอน มีชาวตางประเทศมาขอพบ เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศวาจะทํา
อยางไรจึงไดแนะนําวาใหปกครองแบบคนจน แบบที่ไมติดตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคีมีเมตตากัน ก็จะอยู
ไดตลอดไมเหมือนกับคนที่ทําตามวิชาการ ที่เวลาปดตําราแลวไมรูจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรกเริ่ม
ใหม ถอยหลังเขาคลอง ถาเราใชตําราแบบอลุมอลวยกันในที่สุดไดก็เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวาขาดทุนเปนการ
ไดกําไรของเรา นักเศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช  แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรที่เราเสียแตในที่สุดเราเสียนั้น  
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เปนการไดทางออม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน  ถาอยาก
ใหประชาชนอยูดี กินดี ก็ตองลงทุน ตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินเปนรอย พัน หมื่นลาน ถาทําไปเปนการ
จายเงินของรัฐบาล แตในไมชาประชาชนจะไดรับผลราษฎรอยูดี กินดี ราษฎรไดกําไรไป ถาราษฎรมีรายได 
รัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพื่อใหรัฐบาลไดทําโครงการตอไป เพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ ถารูรัก 
สามัคคี รูเสียสละ คือ การไดประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงิน
ไมได...” 

บริการรวมท่ีจุดเดียว – One – Stop  Services 
 ทรงเนนในเรื่องการสรางความรู รัก สามัคคี และการรวมมือ รวมแรงรวมใจกัน ดวยการปรับลด

ชองวางระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะตางคนตางทําและยึดติดกับการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหแปร
เปลี่ยนเปนการรวมมือกัน โดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวยประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนดังเห็นไดจากแนว
พระราชดําริ ในการดําเนินงานบริหารของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยูทั้งหมด ๖ 
ศูนย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับเปนรูปแบบใหมของการบริหารที่เปนการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ 
“การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “One  stop  Services” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการ
แผนดินของประเทศไทยอยางแทจริง 

การพึ่งตนเอง 
 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อการแกไขปญหาในเบื้องตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา  

เพื่อใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไป แลวข้ันตอไปก็คือการพัฒนาใหประชาชนสามารถอยู
ในสังคมไดตามสภาพแวดลอมและสามารถ “พึ่งตนเองได” ในที่สุดดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 

 “...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช 
กอนอื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวดเพราะผูมีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจรญิ
ในระดับสูงขั้นตอไป...” 

พออยูพอกิน 
 การพัฒนาเพื่อใหพสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณในชีวิตไดเริ่มจากการเสด็จฯ 

ไปเยี่ยมประชาชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดทอดพระเนตรความเปนอยูของราษฎรดวย
พระองคเอง  จึงทรงสามารถเขาพระราชหฤทัยในสภาพปญหาไดอยางลึกซึ้งวามีเหตุผลมากมายที่ทําใหราษฎร
ตกอยูในวงจรแหงทุกขเข็ญ  จากนั้นไดพระราชทานความชวยเหลือใหพสกนิกร มีความกินดีอยูดี มีชีวิตอยูในขั้น 
“พออยูพอกิน” กอนแลวจึงขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป 

 ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศ มิใชงานเล็กนอยแตตองใชความคิดและกําลัง
ของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ดวยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทําใหคนทั้งหลายได
ประจักษวาแนวพระราชดําริในพระองคนั้น “เรียบงาย ปฏิบัติไดผล” เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งความวา 

 “...ถาโครงการดี ในไมชา ประชาชนก็ไดกําไรจะไดผล ราษฎรจะอยูดีกินดีข้ึน จะไดประโยชนไป...” 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนาตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร  
มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

องครวม 
 ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) หรือมองอยางครบวงจร ในการที่จะพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง ดังเชน 
กรณีของ “ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทาน ใหแกปวงชนชาวไทย เปนแนวทางในการประกอบอาชีพนับเปนแนวทาง
หนึ่งที่พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร 
การบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทาํเกษตร
แลวจะสงผลให  ผลผลิตดีข้ึน และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด  
รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได
อยางครบวงจร นั่นคือทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ ๒ และ ๓ 

การให  ทฤษฎีโดมิโน 
 คําวา “ให” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งอยูเสมอวา ที่พระองคทําอยูนั่นทรงใชหลัก

สังฆทาน ความหมายนี้ลึกซึ้งมาก คือ ใหเพื่อให พระองคไมเคยนึกวาเมื่อใหแลวจะตองอยางนั้นอยางนี้หลัก
สังฆทานใหโดยไมเลือกแมกระทั่งเขมรอพยพ ในฐานะเพื่อนมนุษยผูประสบความทุกขยากก็มีโครงการเขาไป
ชวยเหลือใหเพื่อใหจริง ๆ ไมไดใหเพื่อคิดหวังอะไรตอบแทนนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
เคยเลาถึงคําวาใหนี้วา 

 “...วันหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาส  พระองคทานรับสั่งวารูไหมวา ทําไมโดมิโนจึงมาหยุดที่เมืองไทย
ทําไมจึงไมเปนไปตามทฤษฎีที่อเมริกันทํานายไวหลังจากเวียดนาม หลังจากเขมร ลาว ไทยแตกแน ผมจําไดวา  
ยุคหลังอินโดจีนแตกนั้น คนไทยกลุมหนึ่ง อยางนอยที่สุดคนที่มีทางไปตื่นเตนมากไปขอพาสปอรต เตรียมการ
อพยพไปตางประเทศ  กลัวบานเมืองจะแตกหลังจากนั้นพระองคก็ทรงถามมาวา รูไหมวาทําไมมันถึงหยุดที่นี่  
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เพราะสังคมเรานั้นยังเปนสังคมที่ใหกันอยู คือคําเดียวลึกซึ้งมาก เพราะฉะนั้นคนใหกันอยู ทําใหบานเมืองยังอยู
ได...” 

ทํางานอยางมีความสุข 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเกษมสําราญ และทรงมีความสุขทุกคราที่จะชวยเหลือ

ประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งวา 

 “...ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหกับ
ผูอื่น...” 

ความเพียร  :  พระมหาชนก 
 จากพระราชนิพนธพระมหาชนก เปนพระราชนิพนธที่พระองคทรงใชเวลาคอนขางนาน ซึ่งใชใน

การคิดประดิษฐดวยคําใหเขาใจงายและปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคมปจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติ
ธรรมตาง ๆ ไดสงเสริมใหหนังสือเลมนี้  มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยนอมรับมาศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติตาม
รอยพระมหาชนก กษัตริยผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝง ก็ยังวายน้ําตอไป เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปน
อาหาร ปู ปลา และไมไดพบกับเทวดาที่มาชวยเหลือมิใหจมน้ําไป 

 เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ในระยะแรก ที่ไมมี
ความพรอมในการทํางานมากนัก และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทั้งสิ้น แตพระองคก็มิไดทอพระราช
หฤทัย  มุงมั่นพัฒนาบานเมืองใหบังเกิดความรมเย็นเปนสุข 

รู  รัก  สามัคคี 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในเรื่อง “รู รัก สามัคคี” มาอยางตอเนื่อง  

ซึ่งเปนคําสามคํา ที่มีคาและมีความหมายลึกซึ้ง พรอมทั้งสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัย 

 รู  :  การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการ
แกปญหา 

 รัก  :  คือความรัก เมื่อเรารูครบดวยกระบวนความแลว จะตองมีความรักการพิจารณาที่จะเขา
ไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหานั้น ๆ 

 สามัคคี  :  การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวา เราจะทํางานคนเดียวไมได ตองทํางาน
รวมมือรวมใจเปนองคกร เปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี 

 ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคาร
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

  ๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทาน
ไว ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารชุด
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ตางๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตางๆ ทั้งในสวนองคกรบริหาร
สวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไวตามเดิม 

  ๒) ดานการวิจัยและพัฒนา  

   ๒.๑) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ๒.๒) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ๒.๓) ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตางๆ แตไมควรซ้ํากับงานของกรมหรือ
งานพื้นฐานมากเกินไป 

   ๒.๔) ควรทํางานดานวิจัยประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยตอยอด 

   ๒.๕) เนนการถายทอดผลงานวิจัย หรือขยายผลงานวิจัยใหมากขึ้นตามอัตรากําลังและขีด
ความสามารถ 

  ๓) ดานการขยายผลงานวิจัย 

   ๓.๑) ควรเนนการศึกษางาน และฝกอบรมในศูนยฯ ใหมากขึ้น 

   ๓.๒) การขยายผลงานวิจัยนอกศูนยฯ ควรเนนการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่นี้
โดยตรงและมีงบประมาณ อาทิ 
     - สวนราชการ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมการปกครอง เปนตน 
     - องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สภาเกษตรกร สภาผูแทนราษฎร 
กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
     - องคกรที่ทํางานขยายผล อาทิ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิราษฎรประชาอุทิศ 
มูลนิธิปดทองหลังพระ เปนตน 

   ๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับกลุม
ผูเขาฟงการบรรยาย / อบรม 

หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังน้ี 

   ๑) เนนความพอเพียง 

   ๒) เกษตรยั่งยืน 

   ๓) การแกปญหาโลกรอน 
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 ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธานคณะอนุกรรมการ
วิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรุง เทพฯ  
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๑. ในดานการตลาด   
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรู
ใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัย
หนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหาในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด 
ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนุนเกษตรกรที่
เปนเครือขายของศูนยศึกษาฯ ไดอีกประการหนึ่ง 

 ๒. การสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการขยายผล 
  นักเรียน นักศึกษา ไดเยี่ยมชมนิทรรศการประจําปที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจัดข้ึนเปน
จํานวนมาก และมีนักเรียน นักศึกษาหลายกลุมใหความสนใจอยางจริงจัง หากศูนยศึกษาฯ มีโครงการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ไดจัดทําโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชมรมที่เกี่ยวของกับการคนควาผลงาน
ของศูนยศึกษาฯ และพระราชกรณียกิจก็จะเปนแนวทางการขยายผลที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริใหครอบคลุมไปทั่วประเทศได โดยสํานักงาน กปร. อาจมีสิ่งจูงใจ ดังเชน การแขงขันชิงรางวัล
ทุนการศึกษา เปนตน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
และการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ บริหารราชการ
แผนดินเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยังยืน  โดยตองสงเสริมการดําเนินการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐ – ๒๕) 

 
 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๔๑ 
 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

  การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
๘ – ๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ 
“สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะ
เปนไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศน
ประเทศไทยป พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ไวดังนี้ 

  “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง ระบบการผลิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก 
สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

  กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว  
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาส
และขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 

  ๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

  ๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 

  ๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม 

  ๔) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพื้นฐานที่สรางคนเปน
คนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการ
แขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม และประเทศ
ไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒๕๕๓  : ๘๔ 

 

 

 



             แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)     ๔๒ 
 

 

 
 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคง
แหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนดนโยบายดังนี้ “เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมาย
เชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตอยางพอเพียง”  ซึ่งมีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ     
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพเิศษเพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ(กปร.) 
ประธาน : นายกรฐัมนตร ี

กรรมการและเลขานุการ : เลขาธกิาร กปร. 

คณะกรรมการบรหิารโครงการศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ
ประธาน : องคมนตร ี

กรรมการและเลขานุการ : เลขาธกิาร กปร. 

คณะอนุกรรมการจดัทําแนวทางดา้นการบรหิารจดัการศูนยศ์กึษาฯ 
ประธาน : องคมนตร ี (นายพลากร   สุวรรณรฐั) 

อนุกรรมการและเลขานุการ : ที�ปรกึษาฯ สํานกังาน กปร 

คณะอนุกรรมการดา้นวชิาการโครงการศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ
ประธาน : องคมนตร ี(นายสวสัดิ �  วฒันายากร) 

อนุกรรมการและเลขานุการ : ผอ.สํานกัศกึษาการพฒันาโครงการและกจิกรรมพเิศษ สํานกังาน กปร. 

คณะอนุกรรมการวางแผนและตดิตามประเมนิผล 
ประธาน : เลขาธกิาร กปร. 

อนุกรรมการและเลขานุการ : ที�ปรกึษาฯ สํานกังาน กปร 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ เขาหนิซอ้น 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน 

ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ หว้ยทราย 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้ 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ ภูพาน 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ พกิุลทอง 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

ศูนยศ์กึษาฯ อ่าวคุง้กระเบน 
จงัหวดัจนัทบุร ี

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมประมง 

ศูนยศ์กึษาฯ เขาหนิซอ้น 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมพฒันาที�ดนิ 

ศูนยศ์กึษาฯ หว้ยทราย 
จงัหวดัเพชรบุร ี

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน ตชด. 

ศูนยศ์กึษาฯ พกิุลทอง 
จงัหวดันราธวิาส 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมพฒันาที�ดนิ 

ศูนยศ์กึษาฯ ภูพาน 
จงัหวดัสกลนคร 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมชลประทาน 

คณะทํางานดา้นอํานวยการ 

ประธาน  :  ผอ.ศูนยฯ์ / อื�นๆ 

 

คณะทํางานดา้นส่งเสรมิและขยายผล 

ประธาน  :  รองผูว้่าฯ 

คณะทํางานดา้นวชิาการ 

ประธาน  :  ผอ.ศูนยฯ์ 

ศูนยศ์กึษาฯ หว้ยฮ่องไคร้ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมชลประทาน 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


