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ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

แผนแมบท 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 



บทสรุปผูบริหาร 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
มุงเนนการสนองพระราชดําริที่พระราชทานไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ยังไมไดดําเนินการ
ครบถวนสมบูรณ และใหความสําคัญการนําผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย ไปขยายผลใหเกิดประโยชน
เปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
จัดทําแผนแมบทเพื่อเปนเครื่องมือแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

จากการประเมินสถานการณการพัฒนาและวิเคราะหปจจัยแวดลอม (SWOT) ทั้งปจจัยแวดลอม
ภายนอกและภายใน จึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลุมเปาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน “เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ตนทางเปนปาไมปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปน
เกษตรกรรม เพื่อนําไปขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ มุงเนนศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ ขยายผลองคความรูสูประชาชนเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชน พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา ตลอดจนบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

กลุมเปาหมาย พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๘,๕๐๐ ไร พื้นที่
หมูบานรอบบริเวณศูนยฯ ๑๘ หมูบาน พื้นที่ศูนยสาขา ๕ โครงการ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พื้นที่หมูบานในเขตจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่นในภาคเหนือ  

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด 
เกษตรกร ประชาชน เครือขายชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา   

ยุทธศาสตรในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ๔ ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

๑. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ทดลอง วิจัย มุงเนนการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ  
ไดอยางครบถวน สมบูรณ และเปนงานศึกษาวิจัยในลักษณะตอยอดงานวิจัยขั้นพื้นฐาน สามารถนําผลงานวิจัย 
ขยายผลการพัฒนาไปสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติ
ที่มีชีวิต โดยมีการรวบรวม ทบทวน และวางแผนการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริใหครบถวน 
สมบูรณ มีการตอยอดงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และมีนวัตกรรมใหม ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับภูมิสังคม มีการเพิ่ม
เครือขายการวิจัยภายในและตางประเทศ  มีการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัยใหมีคุณภาพ  มีระบบการจัดเก็บ 
สืบคนเพื่อศึกษา วิจัย ตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

๒. ยุทธศาสตรดานการขยายผลสูประชาชน  เปนยุทธศาสตรในเชิงรุกที่มุงเนนใหศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงเผยแพรองคความรูและขยายผลไปสูราษฎรตามแนว
พระราชดําริ ในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ราษฎรสามารถนําองคความรูดังกลาวไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยมีการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของชุมชน มีการเพิ่มเครือขาย
การขยายผลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ 
โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําแนวพระราชดําริ ดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงาน 
และสรางรายได มาสนับสนุนภารกิจอยางเปนรูปธรรม มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ และมีการขยายผลองคความรูตาม
แนวพระราชดําริสูระดับนานาชาติ โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําใหมี 
น้ําเพียงพอ สําหรับสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาดานตาง ๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดหาใหมีน้ําเพียงพอ สําหรับการประกอบอาชีพการเกษตร การอุปโภค-บริโภค 
ของราษฎรหมูบานรอบศูนยและศูนยสาขา รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สนับสนุนใน
การขยายผลดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาแหลงน้ํา มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ
ชลประทาน มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และมีการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล มุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพสูง เปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองพระราชดําริ บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดี ทํางานอยางมืออาชีพและชํานาญงาน โดยมีการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลตามแผนงาน
ตาง ๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการสนับสนุนงบประมาณและ
เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการเพิม่
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการศกึษา
และดําเนินงาน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานวิชาการและเทคโนโลยี และมีการพัฒนาบุคลากรดาน
จริยธรรม 

การนําแผนไปสูการปฏิบัตจิะตองทําใหทุกหนวยงานยอมรับ แนวทาง แผนงาน โครงการ และพรอมที่
จะนําแนวทางนั้นไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปนตองมีการ
ระดมกําลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและสรางพลังขับเคลื่อน รวมทั้งใหผูเกี่ยวของมี
ความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม มีคณะทํางานดานวิชาการ คณะทํางานดานการขยายผล และคณะทํางาน
ดานอํานวยการและบริหารจัดการ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามแผนแมบท มีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนรายเดือนและรายไตรมาส 
รายงานผลสําเร็จตามแผนประจําป การติดตามผลความกาวหนา รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ในระยะครึ่งแผนและครึ่งปสุดทายของแผน นอกจากนี้มีการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายตาง ๆ  
ทุกระดับ ทุกภาคสวน รวมทั้งใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในการปฏิบัติงาน 
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สารบัญ 

 หนา 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 คํานํา 

 สารบัญ 

๑. หลักการและเหตุผล ๑ 

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไคร ๓ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  

๓. ผลการดําเนินงานตามแผนแมบท ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ๑๔ 

๔. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคหลัก ๒๙ 

๕ ยุทธศาสตร เปาประสงค(ของยุทธศาสตร) กลยุทธ ๓๑ 

๖ การบริหารแผนไปสูการปฏิบัต ิ ๔๙ 

ภาคผนวก  ก. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ภาคผนวก  ข. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  

  



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

เปนที่ตระหนักกันดีมานานแลววา ปญหาพื้นฐานของเกษตรกรไทยนั้นจะเกี่ยวของอยูกับปญหาของ 
การขาดแคลนน้ํา ที่ทํากิน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรกรขาดความรูพื้นฐานในการทํา
เกษตรกรรม ซึ่งในแตละภูมิภาคของประเทศก็มีปญหา “เฉพาะ” แตกตางกันไป มากบางนอยบาง หลากหลาย
ไปตามสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทย และดวยปญหาตาง ๆ เหลานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมี
พระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” ขึ้น เพื่อใหเปนสถานที่แหลง
รวบรวมสรรพวิชาการ การศึกษา คนควา ทดลอง และสาธิตดานเกษตรกรรม เปนระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุด
เดียว (one stop services for the farmers) เปนเสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิต” 
โดยมีกิจกรรมการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง และขยายผลที่เปนความสําเร็จสูเกษตรกรและชุมชนในภูมิภาค
นั้นไดตลอดเวลา  และยิ่งไปกวานั้น ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังกลาว ยังเปน
“ตนแบบ” ของการบริหารจัดการที่ เปนการ “รวมศูนยฯ” โดยนําสวนราชการที่ เกี่ยวของหลากหลาย
หนวยงานมารวมไว ณ ที่แหงเดียวและรวมกันดําเนินงานเพื่อเปนจุดบริการเบ็ดเสร็จใหแกประชาชน เกษตรกร 
และชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่และภูมิภาคนั้น ๆ มีโอกาสไดเรียนรูเทคนิค วิธีการแกปญหาจากของ
จริง ณ สถานที่จริง ซึ่งไดจําลองสภาพโดยรวมทางกายภาพของภูมิภาคนั้นที่นํามายอสวนไว   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ให
พิจารณาดําเนินการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้นที่บริเวณพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติปาขุนแมกวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีพระราชประสงคที่จะใหเปนศูนยกลางใน
การศึกษา ทดลอง แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตนน้ําลําธารของภาคเหนือ เพื่อเปน “ตนแบบ” 
ในการพัฒนาลุมน้ําอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยใชระบบชลประทานเขาเสริมการปลูกไม ๓ อยาง เพื่อให 
กอประโยชนทางเศรษฐกิจและเนนเรื่องการพัฒนาปาไมในพื้นที่ตนน้ําลําธารใหสมบูรณเปนหลักและ 
ใหปลายทางเปนการศึกษาดานประมงตามอางเก็บน้ํา ซึ่งจากการดําเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ เปนสถานที่ที่เปนตนแบบแหงความสําเร็จ ที่ผูคนใหความสนใจเขามาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ขอรับการฝกอบรมและนําความรูไปปฏิบัติไดจริง 

การดําเนินงานตามแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ฉบับที่  ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ที่ผานมา ไดดําเนินการพัฒนาในดานการจัดสรรทรัพยากรและติดตามประเมินผลตาม
แผนที่มีคุณภาพมุงหมายการดําเนินงานรวมกัน สูเปาหมายการปฏิบัติได โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ดําเนินงาน จัดระบบขอมูล ระบบประสานงาน ทบทวนงานศึกษาทดลอง วิจัย ที่ผานมานําสูการขยายผล  
และดําเนินงานวิจัยใหม ๆ ในการควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการวางแผนแมบทและติดตามประเมินผล  
ดําเนินการขยายผลโดยการสาธิต การฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพ  
โดยกําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินการรวมกันตามแนวพระราชดําริ มีการพัฒนาแบบองครวมที่มุงเนน 
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเพื่อเปนแหลงความรูทางวิชาการ ที่เกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมาใชบริการไดอยางตอเนื่องและการดําเนินงาน 
ตามแผนแมบทฉบับที่ ๒ ของศูนยฯ ไดดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ 
ที่เนนใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย” 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๒ 

สําหรับแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่  ๓   
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) มุงเนนการสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ใหศูนยศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต  เปนแหลงความรูและบริการแบบ
เบ็ดเสร็จที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ มีการปรับปรุงพัฒนา การศึกษา ทดลอง วิจัยอยางตอเนื่อง ศึกษาพัฒนาแบบ
ประยุกตในลักษณะดําเนินงานรวมกันในแบบบูรณาการเนนการศึกษาวิจัยในลักษณะตอยอดและสามารถ
ยืนยันความสมบูรณของขอมูลในสิ่งที่เปนปญหาและความตองการของประชาชน โดยการใชเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับทองถิ่นเพื่อใหเกิดการประสานงานทุกสาขา พัฒนาสูระบบฐานขอมูลสารสนเทศ พรอมทั้งขยาย
ผลการพัฒนาของศูนยฯ ที่พิสูจนแลวทําไดจริง เกิดประโยชนตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริงในพื้นที่  โดยเนนเปนแหลงองคความรูดานการเกษตร เพื่อนําไปพัฒนาอาชีพที่สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหคิดเปน ทําเปน มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยกระดับรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อการพัฒนาในเชิง
คุณภาพใหควบคูกับบริบทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุงสู “คนเปนศูนยกลาง 
การพัฒนา” ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) มุงเนนการสนองพระราชดําริที่ทรงพระราชทานไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ยัง
ไมไดดําเนินการครบถวนสมบูรณ และใหความสําคัญการนําผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย ไปขยายผล
ใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนใน 
แผนแมบท ฉบับที่ ๔ คือ “เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ตนทางเปนปาไมปลายทางเปนประมง ระหวาง
ทางเปนเกษตรกรรม เพื่อนําไปขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
โดยการจัดทําแผนแมบทเพื่อเปนเครื่องมือแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ครบถวนและ 
มีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓ 

๒.  พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร                                 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ป ๒๕๒๕                

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี อธิบดีกรมชลประทาน และเลขานุการ กปร. พรอมดวย
เจาหนาที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา 

ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและกอสรางโครงการ
จัดหาน้ําสนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตนน้ําหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตอําเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยเรงดวน ดังนี้ 

๑) ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําทางบริเวณตนน้ําหวยฮองไครเหนืออางเก็บน้ํา
หวยฮองไคร ๑ ที่ รพช. ไดกอสรางไวแลว เพื่อใชเปนแหลงน้ําสําหรับการพัฒนาพื้นที่ตนน้ําหวยฮองไครตอไป 

๒) ควรพิจารณาตอทอผันน้ําจากฝายทดน้ําแมลายไปลงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๔ เพื่อเสริมปริมาณ
น้ําของอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๔ ในชวงที่ขาดฝนและในระยะปลายฤดูฝนดวย โดยการตอทอจากปลายทอผัน
น้ําของฝายทดน้ําแมลายของกรมชลประทานที่ผันน้ําไปลงอางเก็บน้ําหวยแมคูหาของ รพช. ในเขตหมูบาน
สหกรณสันกําแพงที่ไดกอสรางไวเดิมแลว 

๓) ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําหวยฮองไครตอนลางบริเวณบานกาดขี้เหล็ก 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดหาน้ําใหกับราษฎรหมูบานตาง ๆ ในเขตตําบลแมโปง อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร สามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝน ฤดูแลง และน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับราษฎรหมูบานตาง ๆ ดังกลาวตลอดทั้งป     

ป ๒๕๒๗               

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ดังนี้ 

- ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ควรทําการศึกษาการพัฒนาปาไมพื้นที่ตนน้ําลําธารใหไดผล
อยางสมบูรณเปนหลักตนทางและปลายทางเปนการศึกษาการประมงตามอางเก็บน้ําตาง ๆ ที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอราษฎรอยางแทจริง ผสมกับการศึกษาดานสหกรณ ดานเกษตรกรรม ดานปศุสัตว (รวมโคนม) 
และดานเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งดานตลาดอีกดวย เพื่อใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ แหงนี้เปน
ศูนยที่สมบูรณแบบ กอใหเกิดประโยชนตอราษฎรที่จะเขามาศึกษากิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยแลว นําไปใช
ปฏิบัติอยางไดผลตอไป แนวทางในการดําเนินงานแตละดาน ควรมีดังตอไปนี้ 

- การจัดหาแหลงน้ํา 

 ๑) อางเก็บน้ําหวยฮองไคร ความจุ ๒.๐ ลบ.ม. รพช. ไดกอสรางเสร็จตั้งแตป ๒๕๒๒ 

 ๒) อางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ ความจุ ๐.๒๕ ลบ.ม. กรมชลประทานกอสรางเสร็จตั้งแตป ๒๕๒๖ 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔ 

 ๓) ระบบทอผันน้ําจากอางเก็บน้ําแมลายไปลงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ ปริมาณน้ําประมาณ ๖๐ 
ลิตรตอวินาที หรือประมาณวันละ ๕,๐๐๐ ลบ.ม. กรมชลประทานกอสรางเสร็จตั้งแตป ๒๕๒๗ 

 ๔) ควรพิจารณาดําเนินการกอสรางระบบทอสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ ในป ๒๕๒๗ เพื่อ
สงน้ําสนับสนุนพื้นที่พัฒนาปาไมดวยน้ําชลประทาน ประมาณ ๖๐๐ ไร ควรกอสรางอาคารบังคับน้ําตามแนว
ทอไวที่บริเวณหวยธรรมชาติที่ทอสงน้ําตัดผาน เพื่อระบายน้ําลงสูลําหวยใหกับฝายเก็บกักน้ําตาง ๆ และสราง
อาคารบังคับน้ําไวตามลูกเนินแลวขุดคูสงน้ําระบบกางปลาไว โดยใหคูสงน้ําลัดเลาะไปตามลูกเนินมีสวนลาดชนั
เพียงเล็กนอย และสรางฝายปดกั้นน้ําในคูไวเปนชวง ๆ ใหน้ําขังอยูในคูไดเปนระยะเวลานาน เพื่อใหน้ําคูซึมลง
ไปเพิ่มความชุมช้ืนในดิน สําหรับสนับสนุนการปลูกปาใหไดผลอยางสมบูรณตอไป 

 ๕) ควรพิจารณาดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๒ พรอมระบบสงน้ําบางสวนในป 
๒๕๒๗ เพื่อสงน้ําสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ของศูนย ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในป ๒๕๒๗ นี้ เชน หมูบาน
เกษตรกรรมแบบประณีต การปลูกทุงหญาเลี้ยงสัตว การเลี้ยงโคนมและการเกษตรกรรมอื่น ๆ  

 ๖) ควรพิจารณาสรางฝายเก็บกักตามลําน้ําสาขาของหวยฮองไคร โดยสรางเปนฝายแบบงาย ๆ 
เชน ฝายหินตั้ง และฝายแบบชาวบาน โดยดําเนินการกอสรางเปนชวง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่พัฒนาปาไมดวย 
น้ําชลประทานและพื้นที่พัฒนาปาไมดวยน้ําฝน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาปาไมใหไดผลอยางสมบูรณตอไป  
ควรเรงดําเนินการในป ๒๕๒๗ บางสวนและดําเนินการในปตอ ๆ ไปตามความเหมาะสม 

- การพัฒนาปาไม 

    เนื่องจากการปลูกปาในสภาพปจจุบัน ปลูกกลาไมไป ๑๐๐ ตน จะเหลือเพียง ๓๐ ตน โดยตายไป
เสีย ๗๐ ตน เนื่องจากขาดแคลนน้ํา นอกจากนั้นในฤดูแลงตนไมตาง ๆ จะแหงมาก ทําใหเกิดไฟไหมปา
เสียหายจํานวนมากเปนประจําทุกป ดังนั้นในการพัฒนาปาไมภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ นี้ จึง
ไดกอสรางอางเก็บน้ําและฝายเก็บกักน้ําบริเวณตนน้ําลําธารขึ้น เพื่อเปนการศึกษาและทดลองการปลูกปาโดย
ใหน้ําชลประทาน ซึ่งเชื่อแนวาปาไมที่ปลูกโดยไดรับน้ําชลประทานนี้จะตองเจริญเติบโตเร็ว นอกจากนั้นพื้นดิน
จะชุมชื้นตลอดเวลา และตนไมจะเขียวสดตลอดทั้งป ทําใหเกิดไฟปาไดยากและเปอรเซ็นตการตายหลังจาก
ปลูกกลาไมแลวจะตองลดลงมากดวยอาจจะเหลือเปอรเซ็นตการตายเพียง ๕ – ๑๐ เปอรเซ็นต แทนที่จะตาย
ประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต เชน ในสภาพปจจุบัน  

 ๑) การพัฒนาปาไมในเขตชลประทาน พื้นที่พัฒนาปาไมดวยน้ําชลประทานจากอางเก็บน้ําหวย
ฮองไคร ๑ ประมาณ ๖๐๐ ไร น้ัน พื้นที่ตามลูกเนินจะไดรับน้ําซึมจากคูนํ้าระบบกางปลา และพื้นที่ตามริมน้ํา
ลําหวยธรรมชาติตาง ๆ สําหรับชวงที่ขาดฝนและตลอดในระยะฤดูแลง จะทําใหปาไมในพื้นที่นี้ไดรับน้ําตลอดป 
ซึ่งตนน้ําจะเขียวชอุมตลอดป และนอกจากนั้นพื้นที่ดินยังชุมชื้นตลอดทั้งปอีกดวย ลักษณะของพื้นที่ปาไมทั้ง 
๖๐ ไร บริเวณนี้จะเปนแนวปองกันไฟ (ปาเปยก) ทั้งผืน 

 ๒) การพัฒนาปาไมนอกเขตชลประทาน พื้นที่พัฒนาปาไมนอกเขตชลประทานภายในศูนยแหงนี้ 
มีพื้นที่ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร สําหรับพื้นที่ตามรองหวยธรรมชาติตาง ๆ จะไดรับน้ําซึมจากฝายเก็บน้ําตาง ๆ 
และฝายเก็บน้ําเหลานี้ควรตอทอชักน้ําทั้งสองฝง (อาจจะใชทอไมไผ) เพื่อชักน้ําจากเหนือฝายกระจายน้ํา
ออกไปตามสันเนิน เพื่อใหน้ําซึมลงไปในดินเพิ่มความชุมช้ืนในดิน สําหรับการสนับสนุนการปลูกปาไมตามรอง
หวยธรรมชาติและชายเนินตอไป ซึ่งตนไมตามรองหวยและชายเนินนี้จะเติบโตเร็วคลุมรองหวยไว ทําใหพื้นดิน
ชุมช้ืนตลอดเวลาลักษณะเปนแนวปองกันไฟ (ปาเปยก) เปนแนว ๆ ไปตามรองหวยตาง ๆ ดังกลาวแลว การ
ปลูกควรพิจารณาดําเนินการปลูกในพื้นที่ปาที่ถูกลอบทําลายไวแลวกอนและการปลูกปาตามแนวถนนในเขต
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โครงการที่กอสรางไวแลวหรือที่จะกอสรางตอไป ซึ่งตนไมบางสวนถูกทําลายไปเนื่องจากการกอสรางถนน
ดังกลาว ควรพิจารณาดําเนินการปลูกตนไมชนิดที่ใชประกอบในการทําอาหารได เชน ตนแค ตนข้ีเหล็ก มะรุม 
สะเดา มะมวง เปนตน โดยปลูกใหเปนหยอม ๆ เพื่อความสวยงามและใชประโยชนไดดวย สวนพื้นที่ปา
โดยทั่วไป ควรพิจารณาปลูกไม ๓ อยาง ไมใชสอย ไมผล และไมฟน (รวมไมใชงาน เชน ไมไผ) ตามความ
เหมาะสม ควรพิจารณากอสรางถนนสันเขา และกอสรางรั้วตามแนวถนนรอบเขตโครงการ เพื่อการตรวจสอบ
สภาพปาไมอยางทั่วถึง ปองกัน การบุกรุกทําลายปาและจะจัดทําเปนสวนสัตวเปดในระยะตอไปดวย 

- การประมง 

 เรื่องการศึกษาการเลี้ยงปลาภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ไมควรจะถือเปน 
เรื่องสําคัญ เนื่องจากมีสถานีประมงตาง ๆ ดําเนินการอยูแลว ปญหาสําคัญเกี่ยวกับการประมงที่ควรจะศึกษา
ในศูนยนี้ก็คือ ควรจะศึกษาวางระเบียบบริหารเกี่ยวกับการจับปลาในอางเก็บน้ํา รวมทั้งเทคนิคควบคุมการ 
จับปลาดวย เพื่อใหราษฎรไดรับประโยชนจากปลาในอางอยางแทจริง ซึ่งควรตั้งเปนกลุมสหกรณการจับปลา 
ในเวลาเดียวกันกับที่มีการจับปลาก็ควรจะมีการลงทุน เพื่อสงเสริมการเลี้ยงปลาดวย ถาสามารถศึกษาและ 
ทําใหการจับปลาในบริเวณน้ีเปนระเบียบเรียบรอยไดโดยไมแยงกันเอาเปรียบกัน ไมทําลายพันธุปลา ปลาก็ไม
สูญพันธุ สามารถจับปลาไดตลอดไป ก็จะเปนทางที่เหมาะสมและจะไดใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับอางเกบ็น้าํ
แหงอื่น ๆ ตอไป 

- การปศุสัตวและโคนม 

 การปศุสัตวจําเปนตองศึกษาตั้งแตการเลี้ยงปศุสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงใหไดผลดีรวมไปถึงการ
ผลิตและการจําหนายดวย สวนเรื่องโคนมเปนเรื่องที่ตองศึกษาที่จะทําใหราษฎรมีอาหารนมพอบริโภคใน
ระยะแรก และหากมีมากก็ศึกษาหาวิธีที่อาจจะดัดแปลงเพียงเล็กนอยก็สามารถที่จะผลิตนมนี้เก็บไวไดนาน
และจําหนายได สําหรับการปศุสัตวและโคนมนี้จะตองไมเลี้ยงมากเกินไปมีพอสมควร มิฉะนั้นจะมีจํานวน 
โคนมมากเกินกวาพื้นที่ที่จะรับได นอกจากนั้นควรศึกษาและทดลองถึงการคิดทําพื้นที่ปลูกหญารวมทั้ง 
พันธุหญาที่เหมาะสมดวย เพื่อจะไดเผยแพรใหราษฎรตอไป 

- การเกษตรกรรม 

    ควรศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชแตละชนิด ถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน และ
การใหปุยสําหรับพื้นที่ตามขอบอางเก็บน้ําหวยฮองไคร บริเวณน้ีคอนขางราบควรทดลองปลูกขาว โดยการปรบั
พื้นที่ใหเหมาะสมและใชนํ้าจากอางเก็บน้ําไหลเขาไปทวมขาวในแปลงนาหรือเมื่อระดับน้ําในอางลดลง ก็จะ
อาศัยน้ําจากอางซึมเขามาสูรากพืชทางใตดิน หากระดับน้ําในอางลดต่ําลงไปมาก โดยเฉพาะในระยะฤดูแลง
อาจจะใชสูบน้ําโดยกังหันลมหรือใชระหัดแบบคนถีบชวยสักระยะหนึ่ง ก็อาจทําไดซึ่งเปนการใชพื้นที่ขอบอาง
เก็บน้ําปลูกขาวไดดวยวิธีดังกลาวมาแลว โดยไมตองใชเครื่องสูบน้ําชวยซึ่งสิ้นเปลืองมาก  

- การเกษตรอุตสาหกรรม 

 ควรศึกษาโดยมีเปาหมายเนนในดานอุตสาหกรรมแปรรูปจากผลผลิตการเกษตรระดับครัวเรือน
เปนหลัก ในลักษณะของโรงงานขนาดเล็กคุณภาพดีพอสมควร มีรูปแบบที่ราษฎรสามารถรวมกันจัดสราง
ขึ้นมาได และราคาไมแพงเกินไป ซึ่งในหมูบานหนึ่งก็สามารถทําไดตามมาตรฐานและแตละหมูบานทําไดใน
มาตรฐานเดียวกันและหลาย ๆ หมูบานก็จะรวมกันจัดตั้งเปนสหกรณ ดําเนินการจําหนายผลิตผลออกสูตลาด
ตอไป 
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 สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ทั้งหมดดังกลาวแลว ควรดําเนินงานดานการศึกษาการพัฒนาเปนหลัก 
ไดแก การศึกษาถึง วิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมสามารถนําไปใชพัฒนาในทองถิ่นได แลวสาธิตเผยแพรวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมนั้นเปนแบบอยางใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติตอไป 

 ป ๒๕๒๘         

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ในทองที่ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ ไวดังตอไปนี้ 

๑) ในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีกิจกรรมหลายดานรวมกันอยูในบริเวณ
ศูนยฯ การปฏิบัติงานรวมกันของเจาหนาที่จากสวนราชการตาง ๆ ตามที่ไดดําเนินการในชวงระยะเวลา ๒ ป  
มีความรุดหนาและรวมมือรวมใจกันดี ซึ่งตอไปจะไดใชเปนสถานที่สําหรับศึกษาทดสอบถึงวิธีการพัฒนาตาง ๆ 
เมื่อไดผลเปนประการใดแลว ก็จะสาธิตและเผยแพรใหเจาหนาที่ของสวนราชการ เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป เขาไปศึกษาหรือโดยการเผยแพรออกไปจะเปนประโยชนทั้งในดานการศึกษาและใหเห็นวิธีการพัฒนาวา
ควรกระทําอยางไร สําหรับเปนแบบอยางในการนําไปปฏิบัติคลายกับวาศูนยศึกษาการพัฒนานี้เปนพิพิธภัณฑ
ที่มีชีวิต 

๒) การกอสรางฝายเก็บกักน้ําลําธาร มีประโยชนในดานชวยใหพื้นที่ใกลรองน้ํามีความชุมช้ืน ทําใหปา
ไมบริเวณน้ันเจริญเติบโตดี จึงเห็นควรใหพิจารณาสรางเพิ่มเติมขึ้นตามความเหมาะสมทั้งในบริเวณพืน้ทีพ่ฒันา
ปาไมดวยน้ําชลประทานและพื้นที่ทั่วไป  สวนระบบแจกจายน้ําจากทอสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ ให
เปนพื้นที่ปลูกปาทั่วไป ก็ใหพิจารณาขยายขอบเขตตอไปตามความเหมาะสม 

๓) ควรพิจารณาจัดพื้นที่สวนหนึ่งในเขตพื้นที่พัฒนาปาไมดวยน้ําชลประทาน ใหเปนพื้นที่สําหรับ
การศึกษาการพัฒนาเบ็ดเสร็จ นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาปาไมดวยน้ําชลประทานเพียงกิจกรรมเดียว 
กลาวคือ 

  - ควรพิจารณากําหนดบริเวณทางดานทิศตะวันตกถึงแนวถนนและทอสงน้ําจากอางเก็บน้ํา 
หวยฮองไคร ๒ ทิศตะวันออกถึงแนวถนนและทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ ทิศเหนือพนจากเขตพื้นที่
บริเวณที่ทําการศูนยฯ และพื้นที่ปลูกมะคาเดเมีย และดานทิศใตใหรวมถึงอางเก็บน้ําที่ ๔ รวมพื้นที่ประมาณ 
๕๐๐ ไร      

   - ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กปดกั้นรองน้ําที่เหมาะสม เพื่อเก็บ
กักน้ําจากพื้นที่ลุมน้ําที่ดีและรับน้ําเสริมจากทอสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ ไดแก อางเก็บน้ําที่ ๕ และ
อางเก็บน้ําที่ ๖ สําหรับบริเวณพื้นที่รับน้ําจากอางเก็บน้ําที่ ๕ ใหกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณา
กําหนดพื้นที่ทดลองปลูกขาว โดยอาจเริ่มจากการปลูกขาวไรกอน และพัฒนาพื้นที่เปนการปลูกขาวนาดําแบบ
ขั้นบันได คลายกับที่ดําเนินการอยูในประเทศอินโดนีเซีย ในภายหลังสวนบริเวณอางเก็บน้ําที่ ๖ ควรพิจารณา
จัดสรางระบบประปา ๓ ตุม เพื่อทดลองเปนตัวอยางการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 

 - ควรพิจารณากําหนดบริเวณเหนืออางเก็บน้ําที่ ๓ สําหรับใชพื้นที่กอสรางโรงเรียนตอไป 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๗ 

 - ควรพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบกังหัน ยกระดับน้ําจากทอสงน้ําของอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ 
ใหกับพื้นที่พัฒนาปาไมดวยชลประทาน ในสวนพื้นที่ปาบนที่เนินซึ่งไมสามารถรับน้ําจากระบบสงน้ําจากฝาย
เก็บกักน้ําตนน้ําลําธารได และใหพิจารณาขยายแนวสงน้ําแบบเหมืองแมวใหครอบคลุมพื้นที่ใหมากขึ้น โดย
พยายามใหสงน้ําตามแนวสันเขาและปรับปรุงแกไขระดับน้ําในเหมืองแมวใหมีปริมาณความลนไมรุนแรงที่จะ
เกิดการเซาะดินได 

 - อาจารยพันธุเลิศ บูรณศิลปน กรรมการบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ พิจารณา
ปลูกพริกไทยโดยวิธีใหเถาเลื้อยขึ้นกับตนไมตามธรรมชาติ 

  - กรมปาไม พิจารณาปลูกปาเสริมโดยใหเนนการปลูกปา ๓ อยาง และใหพิจารณาจัดหาไม
ผลตาง ๆ ปลูกแซมในพื้นที่ปาไมคลายกับบริเวณพื้นที่ขางถนนที่จะขึ้นไปบานหนองหอย ตําบลโปงแยง อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม 

 - กรมประมง พิจารณาพัฒนาแหลงน้ําประมงบริเวณอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๕ ใหเกิดประโยชน
กับราษฎรในทองถิ่นใหมากที่สุด และบริหารใหอยูในระเบียบของกรมประมงที่ไดกําหนดไว สวนการขยายการ
พัฒนาแหลงประมงในเขตอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ และที่ ๒ ควรชะลอไวกอน 

 - กรมแผนที่ทหาร ถายภาพทางอากาศบริเวณขอบเขตพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
เพื่อบันทึกผลความคืบหนาของการพัฒนาไวประกอบการพิจารณาทํางานตอไป 

ป ๒๕๓๐            

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ทรงทอดพระเนตรพื้นที่พัฒนาปาไมดวยน้ําฝน ทางดานทิศตะวันตกของ
ศูนยฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแนวที่สูง ซึ่งสภาพพื้นที่สวนใหญยังเปนปาเบญจพรรณอยู และไดมีพระราชดําริ
กับเจาหนาที่กรมปาไมวา สภาพปาภาคเหนือสวนมากเปนปาเบญจพรรณประเภทที่ผลัดใบ ซึ่งตนไมเหลานี้จะ
ทิ้งใบในฤดูหนาวตอฤดูแลง ทําใหเกิดเปนเชื้อไฟไหมปาประกอบกับเจาหนาที่ดูแลรักษามีนอยเปนการยากทีจ่ะ
ดูแลไดอยางทั่วถึง จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาหาวิธีการพัฒนาปาไมใหเหมาะสม ในเขตดอยสูง ๆ ของ 
หวยฮองไครนี้ควรทดลองปลูกไมชนิดตาง ๆ ที่ไมผลัดใบงาย และไมจําเปนจะตองเปนไมที่มีราคาแตอยางใด 
โดยการปลูกเสริมเขาไปในพื้นที่ปาเบญจพรรณที่มีอยูแลว เชน กระถินยักษ กระถินณรงค ไทร หวา ตะขบ 
หรือพันธุไมอื่น ๆ ที่ไมผลัดใบ โดยเมล็ดพันธุไมเหลานี้จะไดตกลงสูพื้นที่สูงลงมาสูที่ต่ําและสามารถงอกขึ้นมา
ไดตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเปนอาหารของสัตวปา ซึ่งจะเปนการอนุรักษสัตวปาไดอีกทางหนึ่ง การปลูกปา
โดยวิธีการกระจายพันธุไมจากแนวสันเขาลงมาดานลางนี้จะทําใหเกิดสภาพปาที่หนาทึบและสมบูรณในอนาคต 

ตอจากนั้น ไดมีพระราชดําริกับเจาหนาที่กรมชลประทาน ขอใหสนับสนุนงานปลูกปาของเจาหนาที่ 
ปาไม โดยการสรางทํานบเก็บกักน้ําหรือฝายเก็บกักน้ําในลักษณะทึบและเก็บน้ําไดดีตามรองน้ําตาง ๆ ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาใชเครื่องมืองาย ๆ ที่มีความคลองตัวที่จะนําไปใชในการขุดเจาะพื้นดิน และทดลอง 
ฉีดอัดซีเมนตบาง ๆ ลงไป หรืออาจจะทดลองใชวิธีการปองกันการซึมของน้ําดวยวิธีการอื่น ๆ เชน การผสม 
ยางมะตอยหรือใชพลาสติกเปนสวนประกอบ เพื่อใหฝายเหลานี้สามารถเก็บน้ําเพื่อชวยในฤดูแลงสัก ๒ – ๓ เดือน 
ก็จะเปนการเพียงพอที่จะทําใหกลาไมแข็งแรงได 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๘ 

อนึ่ง สําหรับพื้นที่ทางดานทิศเหนือของศูนยฯ มีลูทางตอทอสงน้ํามาอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ แลวสง
น้ําไปเพิ่มใหกับทํานบเก็บกักน้ําหลายแหงได สมควรพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเชนกัน 
นอกจากนั้นในพื้นที่ปลูกปาบริเวณที่สูงขางอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๑ สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่ปลูกปาดวย
ระบบน้ําชลประทานได โดยพิจารณาจัดทําระบบสูบน้ําจากเครื่องสูบน้ําพลังน้ํา ซึ่งตั้งอยูที่บริเวณปลายทอผัน
น้ํามาจากแมน้ําลาย สูบขึ้นไปเก็บไวที่บอเก็บน้ําแลวสงน้ําดังกลาวไปใชในการปลูกปาตอไป ตอจากนั้นไดเสด็จ
ไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่มีพระราชดําริเกี่ยวกับงานปาไมและงานชลประทาน และไดมีพระราชดําริกบัเจาหนาที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับเรื่องการทดลองการเก็บกักตะกอนวา ควรพิจารณาในพื้นที่ที่เหมาะสมและ
วิธีการที่ประหยัด การเก็บกักตะกอนจะทําใหดินเปลี่ยนสภาพดีขึ้น เมื่อมีการชะลางหนาดินจากในปาไปสูที่
ราบตอนลาง ซึ่งมีแปลงเกษตรกรรมอยูก็จะไดรับทั้งน้ําและปุย ซึ่งในอนาคตจะไดเห็นความอุดมสมบูรณนี ้

ป ๒๕๓๒             

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
งานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ โดยไดเสด็จทอดพระเนตรอางเก็บน้ําตนน้ําลําธารและฝายเก็บน้ํา 
ตนน้ําลําธาร ที่ไดมีพระราชดําริเมื่อป ๒๕๓๐ ใหกรมชลประทานไดพิจารณาจัดสรางขึ้นบริเวณทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือของศูนยฯ เพื่อชวยเก็บน้ําไวสําหรับชะลอความชุมชื้นลงไปสูดานลาง เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
ปาตนน้ําลําธาร และไดมีพระราชดําริกับเจาหนาที่กรมชลประทานวาเมื่อสรางอางเก็บน้ําตนน้ําลําธารและฝาย
เก็บน้ําตนน้ําลําธารทั่วบริเวณแลว ควรแบงเขตการอนุรักษปาไมตนน้ําลําธารออกเปน ๒ บริเวณ คือ บริเวณที่
อาศัยน้ําชลประทานกับบริเวณไดรับน้ําฝนตามสภาพธรรมชาติเพียงอยางเดียว เพื่อทดสอบดูความแตกตางไว
เปรียบเทียบกัน 

ตอจากนั้น ไดมีพระราชดําริกับเจาหนาที่กรมปาไมในเรื่องปาไมวา การปลูกปานั้นมีขอสําคัญที่ควรจะ
พิจารณายึดไมดั้งเดิมในพื้นที่เปนหลักไว และปลูกไมอื่น ๆ ที่เหมาะสมเสริมเขาไป การปลูกปาไมแบบทําลาย
ไมดั้งเดิมทั้งหมด นาจะเปนการไมเหมาะสมและสมควรหลีกเลี่ยงการปลูกปาเสริมปาดวยไมที่เตบิโตเฉพาะในที่
อื่น ๆ การเลือกพันธุไมที่จะปลูกมีความสําคัญ จะตองพิจารณาเลือกพันธุไมที่นําความชุมชื้นใหแกพื้นดิน โดย
ขอใหกรมพัฒนาที่ดินและกรมปาไม พิจารณารวมกันวาจะเลือกพันธุไมอยางไร จึงจะเหมาะสมกับสภาพปาใน
แถบนี้ นอกจากนั้นในเขตที่มีดินสีแดง ควรจะปลูกหญาคลุมไวดวย เพื่อบํารุงรักษาดินไวใหสมบูรณ 

หลังจากนั้นไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรงานเกษตรกรรมแบบประณีต และมีพระราชดําริกับ
เจาหนาที่เกษตรกรรมแบบประณีตวา การดําเนินงานในแปลงเกษตรกรรมแบบประณีต ที่มีปายแสดง
รายละเอียด ดังที่ไดจัดทําไวนี้เปนการถูกตองที่จะแสดงลักษณะของศูนยฯ ในดานการเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติ
ที่มีชีวิต เพราะผูเขามาดูงานสามารถจะดูงานไดเอง โดยมิตองอาศัยการอธิบายมากนัก อยางไรก็ตามขอใหทํา
ปายแสดงใหเขาใจงาย ๆ และชัดเจน เพราะเมื่อผูมาดูงานไดมาดูในพื้นที่แปลงทดลองชวงระยะหนึ่ง ก็จะเกิด
ความเขาใจงานที่กําลังดําเนินการศึกษา คนควา ทดลองนั้น 

สําหรับงานทดลองการปลูกพืชตาง ๆ น้ัน ไดมีพระราชดําริ เพิ่มเติมวา ในเรื่องการปลูกปอสา ควรจะ
ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการทํากระดาษสา จากเยื่อปอสาดวย เพราะชาวบานจะไดสามารถนําไปขายในรูป
ของกระดาษสาไดนอกจากนั้น ควรจะไดแนะนําใหชาวบานปลูกไมไผเปนไมใชสอย เพราะเปนไมที่มีประโยชน
ใชสอยและไมเศรษฐกิจที่ชาวบานคุนเคยอยูแลว 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๙ 

ในการรักษาคุณภาพของดินไวใหสมบูรณขึ้น ควรจะไดมีการศึกษาใบไมชนิดตาง ๆ ที่นํามาคลุมดินวา
มีผลตอดินอยางไร เพราะจะไดมีการศึกษาเปรียบเทียบไมคลุมดินที่จะมีประโยชนเหมาะสมที่สุด สําหรับ 
บางพื้นที่ที่มีความแหงแลง เชน ในเขตสันที่ ๘ ของแปลงสาธิตนี้ ขอใหกรมชลประทาน ไดพิจารณาทํา Check 
Dam เพื่อชวยกักเก็บน้ําฝนไวดวย เพื่อความชุมช้ืนของพื้นที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชดําริเพิ่มเติมวา ในเขตของศูนยศึกษาฯ แหงนี้ ควรจะตองมี
การแสดงการศึกษาทดลองเปรียบเทียบใหเห็นชัด โดยแบงพื้นที่ที่มีการใชระบบน้ําชลประทานสวนหนึ่ง และ
พื้นที่ที่ไดรับเฉพาะน้ําฝน โดยมี Check Dam ชวยกักน้ําฝนไวสวนหนึ่ง และพื้นที่ที่ปลอยไวโดยระบบ
ธรรมชาติอีกสวนหนึ่ง ตนไมตาง ๆ ในศูนยฯจะเจริญเติบโตหรือจะหงิกงอก็ไมเปนไร เพราะนั่นเปนการทดลอง
เปรียบเทียบใหเห็นขอแตกตาง ซึ่งเปนจุดประสงคที่สําคัญของศูนย 

นอกจากนั้น ยังไดทรงเห็นวา ในปจจุบันงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ สวนใหญเปนงาน
ในเชิงศึกษาทดลอง ซึ่งตางจากศูนยศึกษาฯ อื่น ๆ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ซึ่งเปนงานขยายผลการ
ทดลองไปยังขางนอกมาก สําหรับในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม งานพัฒนาชนบทไดมี
หนวยงานตาง ๆ ทําอยูมากแลว ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ อาจไมจําเปนตองทํางานพัฒนามากนักก็
ไดผลของการศึกษาของศูนยฯ นั้น ก็ไดมีหลายหนวยตาง ๆ เชน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปาไม 
นําไปใชในที่ตาง ๆ อยูแลว 

ป ๒๕๓๕            

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไครฯ โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. นายปราโมทย ไมกลัด ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานใหคําปรึกษา
การจัดสรรน้ําและปรับปรุงบํารุงรักษา และนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ผูชวยเลขาธิการ กปร. เขาเฝารับเสด็จฯ 
และถวายรายงาน ในการนี้ ไดทรงปลูกหญาแฝกในแปลงทดลองของศูนยฯ และไดพระราชทาน พระราชดําริ 
โดยสรุปดังนี้ 

๑) ใหดําเนินการปลูกหญาแฝก ซึ่งจะชวยทั้งการอนุรักษดินและน้ํา โดยรากของหญาแฝกจะอุมน้ําไว 
ซึ่งจะชวยใหเกิดความชุมชื้นในดินอันจะสามารถปลูกพืชอื่น เชน ขาวโพดหรือตนไมอื่น ๆ ในบริเวณที่ปลูก
หญาแฝกได และคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของหญาแฝกก็คือ แฝกจะเปนตัวกักเก็บไนโตรเจนและกําจัดสิ่งเปน
พิษหรือสารเคมีอื่น ๆ ไมใหไหลลงไปยังแมน้ําลําคลอง โดยกักใหลงไปในดินแทน 

๒) ใหดําเนินการศึกษาและคัดเลือกพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปพรอม ๆ กัน เพื่อที่จะไดนําไป
สงเสริมและขยายพันธุในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป โดยเฉพาะตามไหลเขาที่จะมีการพังทลายของดินมาก เชน ที่
โครงการเขาชะงุม และที่วัดญาณสังวราราม ก็ควรจะปลูกเชนกัน และทรงแนะนําวิธีการปลูกวาสมควรปลูก
หญาแฝกกอนหนาฝนประมาณ ๓ เดือน เพื่อจะใหตนกลาแฝกแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงของน้ําในหนาฝนได 
แตยังทรงใหศึกษาทดลองการปลูกหญาแฝกในรองน้ําในลักษณะที่จะเปน Check Dam ดวยตลอดจนที่สูงชัน
ตามริมถนนที่เห็นดินเปลือยอยูใหนําแฝกไปปลูก เพื่อปองกันดินพังทลายดวย 

 เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ โดยมีพลโท ไพโรจน จันทรอุไร แมทัพภาคที่ ๓  
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ 
แสนวิเศษ ผูอํานวยการกอง ๒ สํานักงาน กปร. เขาเฝารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ในการนี้ ไดพระราชทาน



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๐ 

พระราชดําริ โดยสรุปดังนี้ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ไดรับการพัฒนาทํา
ใหสภาพปาทึบพื้นที่โลงนอย ดังนั้น การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของดิน อาจจะไมไดผลนัก 
เนื่องจากพื้นที่มีรมเงามากแตใหทดลองดูอาจจะมีหญาแฝกที่ทนรมเงาบางโดยใหมีการปลูกหญาแฝกผสมกับ
พื้นที่ที่มีการกอสราง Check Dam และสําหรับพื้นที่ทายอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ที่มีความชุมชื้นสูงใหปลูก
ตนไมที่ไมผลัดใบ เชน ตนตะแบก สะเดา 

ป ๒๕๓๗ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราช
ดําเนินทรงเยี่ยมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ขาราชการทหาร 
ตํารวจ พลเรือน ตลอดจนราษฎรเฝาฝาละอองพระบาท ในการนี้ไดพระราชทานพระราชดําริ เกี่ยวกับงานของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ แกนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ผูชวยเลขาธิการ กปร. นายพิศิษฐ วรอุไร  
ที่ปรึกษาศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ตลอดจนเจาหนาที่จากหนวยราชการที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 

๑) ใหนําพันธุกรรมพืชทั้งหลายที่ไดเคยมีผูทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จากแหลงที่ไดรับมาจากที่ตาง ๆ มารวม เพื่อการศึกษาคนควาไว ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
พรอมทั้งจัดทําบันทึกแหลงที่มาของพันธุกรรมตาง ๆ นั้นดวย  ตัวอยางของพันธุกรรมที่ใหนํามารวบรวมมี 
พันธุปอสาจากญี่ปุน (มหาวิทยาลัยซูกูบะ) หยาง ไผพมา เปนตน 

๒) ใหจัดพื้นที่และปลูกรวบรวมพันธุไมชนิดตาง ๆ  ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยใหดําเนินการ
ในรูปแบบเชนเดียวกับที่ดําเนินการที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

๓) ใหนําพืชผักพื้นเมืองทั้งที่มีอยูแลว ณ ศูนยศึกษาฯ และที่จะใหมมาศึกษาคนควาดานโภชนาการ 
โดยใหสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ชวยไปศึกษาวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ และเมื่อไดผล
อยางไรก็ใหแจงขอมูลมาที่ศูนยศึกษาฯ เพื่อจะไดนําไปประกอบการพิจารณาขยายพันธุพืชผักนั้น ๆ สําหรับไป
ใชในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตาง ๆ เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน 

๔) ขอใหทางโครงการอาหารกลางวัน ชวยเก็บรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองตาง ๆ เชน ตาว สงมาใหปลูก
ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ โดยใหบอกแหลงที่เก็บมาใหชัดเจน 

๕) ใหขยายพันธุไมดอกประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะดอกพะยอม ที่มีแหลงจากดอยสุเทพ นํามาเพิ่มไวที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

๖) ใหขยายพันธุมะคาเดเมีย ที่ทดสอบแลววาไดผลดี ปลูกในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ให
มากขึ้นในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และใหนําพันธุพืชทั้งหลายมาเพาะเมล็ดโดยใชวิธีการเชนเดียวกันกับ
ที่อาจารยพันธุเลิศ บูรณศิลปน ไดทํากับมะคาเดเมีย เพื่อคัดเลือกพันธุดวย 

๗) เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิริธร ไดขยายวงกวางออกไป ขอให
จัดทําคูมือของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน ตั้งแตการจัดตั้ง การบริหาร การจัดการ การเลี้ยงดูอบรมดูแลเด็ก 
ตลอดจนปญหาและการแกไขในดานตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใชเปนคูมือสําหรับสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในที่อื่น ๆ เพื่อ
เผยแพรตอไป 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๑ 

ป ๒๕๔๐             

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ
ศูนยศึกษาฯ ตอนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ที่พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สรุปไดวา ศูนยศึกษาฯ ทุกศูนยมีปญหาและสาเหตุเรื่องดินที่แตกตางกันการแกปญหาจะตอง
จัดหาหรือปรับปรุงน้ําปรับปรุงดินและเลือกกิจการพืชและสัตวเลี้ยงที่เหมาะสม และพรอมนี้ไดมีพระราชดําริ 
เปนแนวทางดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ตาง ๆ ไดมีการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริไปแลว
เปนสวนใหญ แตมีบางกิจกรรมที่ควรเนนและใหความสําคัญในการดําเนินงานใหครบถวนสมบูรณ  ตาม
เอกสารขอมูลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานความวา SoilDev การพัฒนาดิน ดินที่เหมาะสําหรับ
การเกษตรกรรม ตองมีคุณสมบัติตาง ดังนี้ มีธาตุที่เรียกวา ปุย สวนประกอบที่สําคัญ คือ N (nitrogen) ในรูป 
nitrate P(phosphorus) ในรูป phosphate K (Potassium) และแรธาตุ อื่น ๆ O H Mg Fe มีระดับเปรี้ยว 
ดาง ใกลเปนกลาง (ph ๗) มีความเค็มต่ํา มีจุลินทรีย มีความชื้นพอเหมาะ (ไมแหง ไมแฉะ) มีความโปรง
พอเหมาะ (ไมแข็ง) 

ดินที่มีปญหา 

๑) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ : ดินทราย มีแรธาตุนอย 

๒) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ : หิน กรวด แหงแลง 

๓) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ : ดินเปรี้ยวจัด 

๔) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ : ดินทราย มีแรธาตุนอย ดินดาน 

๕) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ : ดินทราย ดินเค็ม ขาดนํ้า 

๖) ศูนยศึกษาการพัฒนาคุงกระเบนฯ : ดินเค็ม 

๗) โครงการเขาชะงุม : ดินแข็ง ดิน – หินลูกรัง 

๘) โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา :  ขาดน้ํา 

๙) โครงการปากพนัง :  นํ้าเค็ม ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด 

๑๐) ที่ดิน ตําบลบานพริก อําเภอบานนา : ดินเปรี้ยว นํ้าทวม น้ําแลง 

๑๑) โครงการหนองพลับ-กลัดหลวง : ดินลูกรัง ดินดาน 

๑๒) โครงการหุบกะพง-ดอนขุนหวย : ดินทราย มีแรธาตุนอย ดินดาน ขาดน้ํา 

๑๓) โครงการสหกรณสันกําแพง : ดินลูกรัง ขาดน้ํา 

ตนเหตุของปญหา 

๑) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ มีการตัดปา แลวปลูกพืชไร เชน ขาวโพดและมันสําปะหลัง 
ซึ่งทําใหดินจืด และกลายเปนดินทราย ในฤดูแลงมีการชะลาง เนื่องจากลมพัด ในฤดูฝนจะมีการชะลาง
เนื่องจากน้ําเซาะ 

๒) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีการตัดปาในฤดูฝน มีการชะลางเนื่องจากน้ําเซาะ จนเหลือ
แตหิน กรวด 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๒ 

๓) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีสภาพพรุ “เกา” ดินประกอบดวยพืช ที่ทับถมลงมาเปน
เวลานานและผสมกับน้ําทะเล มีผลใหเปนดินที่มีแรกํามะถัน เมื่อสัมผัสกับอากาศก็กลายเปนออกไซด และเมื่อ
ผสมกับน้ําก็กลายเปนกรดกํามะถัน (Sulfuric acid) 

๔) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ดินเปนปาโปรง มีการตัดไมสําหรับเปนฟนและสําหรับเผาถาน 
ตอจากนั้นมีการปลูกพืชไรสับปะรด จนดินจืดกลายเปนทราย ถูกลมชะลางไปหมดจนเหลือแตดินดาน เปนดิน
ที่แข็งเมื่อถูกอากาศ ดินนี้ไมมีแรธาตุที่เปนประโยชน  

๕) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เดิมเปนปาโปรง มีการตัดไมสําหรับเปนฟนและใชพื้นที่สําหรับ 
ทําเกษตรกรรม ปาไมที่อยูเหนือพื้นที่ถูกทําลายไปมากจึงไมมีน้ําในหนาแลง น้ําไหลแรงในหนาฝนทําใหมีการ
ชะลาง ดินผิวบางลง และเกลือที่อยูขางใตจะขึ้นเปนหยอม ๆ 

๖) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดินเค็มเพราะน้ําทะเลขึ้นถึง 

๗) โครงการเขาชะงุม มีการทําลายปาไมและการขุดดินลูกรังนําไปใชสําหรับการสรางถนน สวนที่มี
หญามีการตอนปศุสัตวมากินมากเกินไปจนหมด สวนที่ยังมีตนไม ตนไมถูกตัดทําฟน ตนไมโตไมทัน ทั้งสอง
อยางทําใหเกิดการชะลางผิวดินไปหมด เหลือแตดินลูกรัง ซึ่งแมจะมีแรธาตุที่เหมาะสมอยูบาง แตไมสามารถ
รองรับการเจริญเติบโตของพืชเพราะขาดจุลินทรีย 

๘) โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา มีสภาพใกลเคียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

๙) โครงการปากพนัง บริเวณตอนลางคลายกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ บริเวณ
ตอนบนคลายกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

๑๐) โครงการที่ดิน ตําบลบานพริก อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก สภาพใกลเคียงกับโครงการ 
วัดมงคลชัยพัฒนา 

๑๑) โครงการหนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี มีการทําลายปาไม 
เมื่อเริ่มพัฒนามีการ clear (ปอกเปลือก) พื้นที่โดยตัดไมถอนรากใหหมดเตียนและไมมีการปองกันมิให  
ดินลูกรังที่เหลืออยูมากถูกชะลางลงหวยโดยเร็ว ตอจากนั้นสภาพกลายเปนคลายศูนยฯ หวยทราย 

๑๒) โครงการหุบกะพง-ดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี มีการทําลายปาไม เมื่อเริ่มพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพ
คลายศูนยฯหวยทราย 

๑๓) โครงการสหกรณสันกําแพง มีทําลายปาไม เมื่อเริ่มพัฒนามีการ clear (ปอกเปลือก) พื้นที่โดย 
ตัดไมถอนรากใหหมดเตียนและไมมีการปองกันมิใหดินลูกรังที่ เหลืออยูมาก ถูกชะลางลงหวยโดยเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีสภาพดินรอนเนื่องจากมีน้ําพุรอน 

การแกปญหา ทั่วไป 
 - หา หรือปรับปรุงน้ํา 
 - ปรับปรุงดิน 
 - เลือกกิจการ (พืช เลี้ยงสัตว) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีการตัดปา ในฤดูฝนจะมีการชะลางเนื่องจากน้ําเซาะ จนเหลือแตหินกรวด 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๓ 

เรื่องเดิม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ ไปตรวจเขื่อนหวยฮองไครตอนลาง ซึ่งสรางขึ้นสําหรับชวย
ราษฎรในบริเวณสหกรณสันกําแพง ไดปรึกษากับนายทินกร คมกฤต ผูเชี่ยวชาญปศุสัตว เรื่องลูทางที่จะใช
บริเวณเหนือเขื่อนสําหรับการเลี้ยงโคนม เขาบอกวามีแตหิน อาจเลี้ยงไดสักสองสามตัวเทานั้น ไมคุมคาการ
ลงทุน ครั้งนั้นถาไดคิดวาถาไดพื้นที่นั้นมา จะสามารถทําใหคนอิจฉาภายในหาป 

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ไดขอใชบริเวณลุมน้ําหวยฮองไครทั้งลุม เปนศูนยศึกษาการพัฒนาซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร เปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เนื่องจากการลอบตัดไมและจากไฟไหมปา และดินถูกน้ําชะ
ลางเปนสวนใหญ เหลือเปนหินลูกลังและกรวด 

ก) สวนลางของพื้นที่ มีอางเก็บน้ําหวยฮองไครนอกจากนั้นรองหวยตาง ๆ แหงหมด ตองสรางอางเก็บ
น้ําและฝาย เพื่อกลับคืนความชุมช้ืนใหแกพื้นที่และพัฒนาคุณภาพของดิน 

ข) เริ่มดวยการผันน้ําจากหวยแมลายและปลอยน้ําลงมาเก็บไวในอางเก็บน้ําเล็ก ๆ ที่ไดสรางไว 
ลดหลั่นลงมาจากยอดของพื้นที่จนถึงอางเก็บน้ําหวยฮองไคร นอกจากนี้ไดสรางฝายชะลอน้ํา ในรองหวยเล็ก ๆ  
และไดผันจากอางเก็บน้ําเล็ก ๆ ลงไปในรองหวยเล็ก ๆ นั้น ๆ เมื่อระบบน้ําเริ่มทํางาน ตนไมที่ถูกทําลายก็คอย ๆ 
ฟนตัวขึ้นจนเปนปาที่สมบูรณ โดยไมตองปลูกขึ้นใหมมากนัก สวนที่มีความลาดชันนอยและใกลอางเก็บน้ําหวย
ฮองไคร ก็สามารถปลูกพืชไรในอางเก็บน้ําหวยฮองไครก็สามารถเลี้ยงปลา การสรางระบบน้ํา เริ่มทําป ๒๕๒๗ 
กับป ๒๕๓๒ 

ค) เมื่อมีระบบแลว จึงแบงพื้นที่ทั้งหมดเปนเขต ๆ ดังนี้ 

 - ในที่สูงและที่ที่เคยเปนปาสมบูรณ ไดสงเสริมใหเปนปาไมโดยแบงเปนเขตตาง ๆ  

  * สวนที่มีน้ําเลี้ยงจากระบบตลอดเวลา (ฝาย Check Dam และเหมืองที่มีน้ําหลอเลี้ยง) 

  * สวนที่มีหวยแลง แตรับน้ําเปนครั้งคราว (ฝาย Check Dam ที่รับน้ําฝนหรือออกจากระบบ
เปนครั้งคราว) 

  * สวนที่มีหวยแลงที่รับน้ําธรรมชาติ (มี Check Dam ที่รับแตน้ําฝน) 

  * สวนที่มีหวยแลงที่รับน้ําตามธรรมชาติ (ไมมี Check Dam ที่รับน้ําฝน) 

ใน ๔ กรณีน้ี ใหมีการปลูกตนไมเสริมบาง ไมปลูกเสริมบาง 

- นอกจากนี้ ใหทําการฟนฟูดิน ซึ่งสวนมากเปนหิน กรวด ทราย หินและดินลูกรัง ใหสามารถทําเปน
ทุงหญาสําหรับปศุสัตวบาง ปลูกพืชไรบาง พืชสวนบาง 

- ที่ใกลอางเก็บน้ํา หวยฮองไครใหทํานาขาว 

- ในอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ใหเลี้ยงปลาโดยต้ังเปนกลุมหรือสหกรณการประมง หลังจากดําเนินการ
มาประมาณหาป ก็เริ่มเห็นผลการปฏิบัติ หลังจากดําเนินการมาประมาณสิบป ก็ไดเห็นผลการปฏิบัติก็ยิ่งชัดขึ้นอีก 
การอนุรักษดินโดยใชน้ําและหญาแฝกควบกันจะสามารถทําใหพื้นที่นี้มีความสมบูรณเต็มที่ 

 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๔ 

๓.  ผลการดําเนินงานตามแผนแมบท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ใน ๓ ดาน ประกอบดวย ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย ดานการบริหาร
จัดการผลการศึกษา ทดลอง วิจัย และดานการขยายผลสูราษฎร ซึ่งผลการดําเนินงานในภาพรวมประสบ
ผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว   

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดสนองแนวพระราชดําริในการหา
รูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ทั้งการศึกษาดานปาไม การพัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธาร การศึกษาดานดิน การประมง
ตามอางเก็บน้ําตาง ๆ การเกษตรกรรม ปศุสัตวและโคนม และดานเกษตรอุตสาหกรรม เปนแหลงสาธิต 
การเรียนรูสูประชาชนและทําหนาที่เสมือนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เกิดประโยชนตอประชาชนที่จะเขามาศึกษา
กิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ ผลสําเร็จที่ไดมีการนําไปถายทอดและขยายผลสูราษฎร โดยการสงเสริม สนับสนุน
อาชีพ ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได โดยมีผลการ
ดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้ 

๑. งานดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

 งานศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการ
ศึกษาคนควา ทดลอง วิจัย ทั้งหมด ๒๒๘ โครงการ/กิจกรรม โดยดําเนินการสิ้นสุดแลวทั้งหมด ๑๙๒ 
โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ ๓๖ โครงการ/กิจกรรม โดยโครงการที่ดําเนินการสิ้นสุดแลวทั้งหมด 
๑๙๒ โครงการ/กิจกรรม มีการนําไปขยายผลสูราษฎร ๖๖ โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ โครงการศึกษาทดลอง วิจัย ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ดําเนินการสิ้นสุดแลว และนําไปขยายผลสูราษฎร จํานวน ๖๖ โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๑.๑.๑ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน ๓ เรื่อง 
   ๑) โครงการอางเก็บน้ําและฝายตนน้ําลําธารเพื่อการฟนฟูสภาพพื้นที่ตนนํ้าลําธาร 
   ๒) การทดลองหาปริมาณน้ําใชของหญากินนีสีมวง 
   ๓) โครงการประยุกตใชหญาแฝกสําหรับการปองกันบําบัดของเสียอินทรียในโรงเรือนเลี้ยง 
โคนมและสุกร 

  ๑.๑.๒ ดานการพัฒนาปาไม จํานวน ๑ เรื่อง 
   ๑) การพัฒนาปาไม ๓ อยาง ๓ วิธี ประกอบดวย การพัฒนาปาดวยระบบชลประทาน  
   ๒) การพัฒนาดวยระบบอางเก็บน้ําและฝายตนน้ําลําธาร และการพัฒนาปาดวยน้ําฝน 

  ๑.๑.๓ ดานการพัฒนาที่ดิน จํานวน ๑๗ เรื่อง 
   ๑) การใชหญาแฝก เปนแถบพืชอนุรักษสําหรับพื้นที่เกษตรบนที่ดอนภาคเหนือ 
   ๒) การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
   ๓) การศึกษาทดสอบระบบการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ลาดเท 
   ๔) การทดสอบระบบการปลูกพืชเพื่ออนุรักษดินและน้ําบนดิน ชุดลี้ 
   ๕) ผลการแชราก ขนาดถุงและระดับรมเงา ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของหญาแฝก 
   ๖) การศึกษาชนิดของเศษวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตปุยหมัก 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๕ 

   ๗) การศึกษาขนาดของเศษวัสดุที่ใชผลิตปุยหมัก 
   ๘) การศึกษาประสิทธิภาพของปุยหมักกับพืชเศรษฐกิจ 
   ๙) การศึกษาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของการยอยสลายของปุยหมัก 
   ๑๐) การศึกษาผลกระทบของแถบหญาแฝกที่มีตอพืชเศรษฐกิจ 
   ๑๑) การศึกษาผลตอบสนองของการใชปุยในหญาแฝก 
   ๑๒) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกหญาแฝกเปนแถบพืชอนุรักษ 
   ๑๓) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินที่ปลูกหญาแฝกในลักษณะตาง ๆ  
   ๑๔) การศึกษาความเหมาะสมของขนาดหลุมปลูกตอการเจริญเติบโตของไมผล 
   ๑๕) การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อการจัดการดินและการใชประโยชนที่ดิน 
อยางยั่งยืน ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
   ๑๖) การศึกษาเพื่อคัดเลือกสายพันธุหญาแฝกที่สามารถขึ้นไดภายใตสภาพรมเงา 
   ๑๗) การศึกษาและใชประโยชนหญาแฝกสําหรับพื้นที่ลาดชัน 

  ๑.๑.๔ ดานการพัฒนาการปลูกพืช  จํานวน ๒๐ เรื่อง   
   ๑) การพัฒนาการปลูกไมผล : มะขาม 
   ๒) การพัฒนาการปลูกไมผล : ขนุน 
   ๓) การพัฒนาการปลูกไมผล : มะมวง 
   ๔) การพัฒนาการปลูกไมผล : ลําไย 
   ๕) การวิจัยการพัฒนาการเพาะเห็ด 
   ๖) การศึกษาเพาะเห็ดนางรมโดยใชสูตรอาหารขี้เลื่อยไมยางพาราใสอาหารเสริมกับไมใส
อาหารเสริม 
   ๗) ศึกษาทดสอบการเพาะเห็ดหลินจือกับขี้เลื่อยไมยางพารา 
   ๘) ศึกษาทดสอบการเพาะเห็ดหัวลิงกับขี้เลื่อยไมยางพารา 
   ๙) การศึกษาเพาะเห็ดเปาฮื้อกับขี้เลื่อยไมยางพารา 
   ๑๐) การศึกษาเพาะเห็ดหอมกับขี้เลื่อยไมยางพารา 
   ๑๑) การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใชขี้เลื่อยไมฉําฉาและขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดนางรม 
   ๑๒) การศึกษาการเพาะเห็ดฟางในตะกราโดยใชวัสดุเพาะจอกหูหนูสดและกอนเชื้อเห็ดที่
หมดอายุแลว 
   ๑๓) การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใชขี้เลื่อยไมฉําฉาและขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดหลินจือ 
   ๑๔) การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใชขี้เลื่อยไมฉําฉาและขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดหัวลิง 
   ๑๕) การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใชขี้เลื่อยไมฉําฉาและขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดขอนขาว 
   ๑๖) การศึกษาจัดการสวนไมผลที่ถูกตองและเหมาะสม 
   ๑๗) การศึกษาและทดสอบการใชปุยอินทรียน้ําและปุยหมักในไมผล 
   ๑๘) การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย 
   ๑๙) การศึกษาการใชใบหญาแฝกเปนวัสดุเพาะเห็ดเศรษฐกิจ(เห็ดนางรมฮังการี และเห็ด
นางฟาภูฐาน) 
   ๒๐) การศึกษาการเพาะเลี้ยงไสเดือนเพื่อผลิตปุยหมักและประโยชนทางการเกษตร 
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  ๑.๑.๕ ดานการพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต จํานวน  ๒  เรื่อง 
   ๑) รูปแบบการปลูกพืช 
   ๒) การเจรญิเตบิโตและรวบรวมพันธุพืชสมุนไพร 

  ๑.๑.๖ ดานการพัฒนาปศุสัตวและโคนม จํานวน  ๙  เรื่อง 
   ๑) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตของพืชอาหารสัตวชนิดตาง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่อนํามา 
เลี้ยงสัตวในสภาพพื้นที่ศูนยฯ 
   ๒) การใชปุยวิทยาศาสตร (ยูเรีย) และปุยคอกบํารุงในการผลิตหญารูซี่เพื่อเปนอาหารสัตว 
   ๓) การใชปุยคอกชนิดตางกัน เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชอาหารสัตวชนิดตาง ๆ 
   ๔) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบน้ําหนักแรกเกิดของโคนมพันธุโฮสไตนฟรีเชี่ยน ๕๐% ตั้งแต 
Lactation ที่ ๑-๔ ในสภาพการเลี้ยงที่ตางระบบกัน 
   ๕) การศึกษาแนวทางการใชสมุนไพรฟาทะลายโจร ในการรักษาโรคหวัด หนาบวม หรือโรค
หวัดติดตอในไก 
   ๖) ศึกษาความเปนไปไดของการเลี้ยงสุกรขุนพันธุผสมเหมยซาน เกษตรกรหมูบานรอบบริเวณ
ศูนยฯ เพื่อเสริมรายได 
   ๗) การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะนมโดยใชนมโค 
   ๘) การศึกษาผลผลิตพืชอาหารสัตวดวยปุยมูลแพะ 
   ๙) การลดตนทุนการเลี้ยงสุกรและไกพื้นเมือง โดยใชอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

  ๑.๑.๗ ดานการพัฒนาประมง   จํานวน  ๔  เรื่อง 
   ๑) การบริหารการประมงในอางเก็บน้ํา 
   ๒) การเพาะและอนุบาลปลานิลในกระชังในอางเก็บน้ํา 
   ๓) การเลี้ยงปลากดหลวงในบอซีเมนตระบบน้ําไหลผาน 
   ๔) การเลี้ยงปลากดหลวงในกระชังในอางเก็บน้ํา 

  ๑.๑.๘ ดานอนุรักษและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ จํานวน ๑๐  เรื่อง 
   ๑) การพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงกบนาและกบบูลฟรอกใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ 
บอเลี้ยงแบบตาง ๆ  
   ๒) การศึกษาและพัฒนาวิธีการขยายพันธุกบในบอเลี้ยงแบบตาง ๆ 
   ๓) อัตราการเจริญเติบโต และวิธีการลดอัตราการตายของกบนาในชวงฤดูหนาว 
   ๔) การศึกษาดานการตลาด การจัดกลุมเกษตรกรและการแปรรูปผลผลิต 
   ๕) การศึกษาทดลองขยายพันธุกบนาโดยวิธีธรรมชาติ 
   ๖) การศึกษาทดลองขยายพันธุกบบูลฟรอกโดยวิธีธรรมชาติ 
   ๗) การขยายพันธุกบนาโดยวิธีการฉีดกระตุนดวยฮอรโมน 
   ๘) การขยายพันธุกบบูลฟรอกโดยวิธีการฉีดกระตุนดวยฮอรโมน 
   ๙) การศึกษาชนิดของโรคและศัตรูของกบ 
   ๑๐) การศึกษาตนทุนในการเลี้ยงกบของเกษตรกร 
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 ๑.๒ ผลงานดานวิชาการ ท่ีไดจากโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ดําเนินการสิ้นสุดแลว ที่สามารถนํามาใชเปนขอมูลทางวิชาการเพื่อการพัฒนา 
และแกไขปญหารวมท้ังยืนยันความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ จํานวน ๑๒๖ โครงการ/กิจกรรม 
ประกอบดวย 
  ๑.๒.๑ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน ๔ เรื่อง 
   ๑) การเชื่อมโยงระหวางลุมน้ํา 
   ๒) การศึกษาวิเคราะห คํานวณขอมูลปริมาณน้ําฝนของศูนยฯ และปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น 
   ๓) การศึกษาการสูญเสียน้ําของอางเก็บน้ําหนองปลาสวาย 
   ๔) การศึกษาการใชหญาแฝกเพื่อการชะลอความเร็วของน้ํา 

  ๑.๒.๒ ดานการพัฒนาปาไม จํานวน ๒๓ เรื่อง 
   ๑) ลักษณะโครงสรางปาบริเวณพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไคร (ป ๒๕๓๖)  
   ๒) ลักษณะโครงสรางของปาในบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ (ป ๒๕๕๓)  
   ๓) องคประกอบชนิดพรรณพืช  
   ๔) องคประกอบของพรรณไมภายหลัง ๑๖ ป (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๒) ของการพัฒนาปาไม
ตามแนวพระราชดําริ 
   ๕) การเจริญเติบโตของพรรณไมปาเต็งรังบางชนิดในพื้นที่รับน้ําฝนตามธรรมชาติและพื้นที่ที่
รับน้ําชลประทาน 
   ๖) การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษสัตวปา 
   ๗) ลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไครที่ไดรับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
   ๘) อัตราการสูญเสียหนาดิน และน้ําไหลบาจากแปลงทดลองปลูกพืชระบบวนเกษตรภายใต 
ปาเต็งรังธรรมชาติ 
   ๙) การรวงหลนและการสลายของเศษซากพืชของปาเต็งรัง 
   ๑๐) การรวงหลนและการสลายของเศษซากพืชของปาเต็งรัง รุนที่ ๒ (ส.ค. ๒๕๓๖–ก.ค.๒๕๓๗) 
   ๑๑) ระบบวนเกษตรที่เหมาะสมในการพัฒนาแหลงน้ําในภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาพื้นที่ปา
เต็งรัง และเบญจพรรณ 
   ๑๒) การไหลบาของน้ํา และตะกอนจากแปลงทดลองการใชที่ดินรูปแบบตาง ๆ ในพื้นที่
โครงการศูนยฯ 
   ๑๓) การประยุกตใชขวดพลาสติกใชแลว เพื่อวัดน้ําฝน 
   ๑๔) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบนิเวศลุมน้ํา 
   ๑๕) การศึกษาการตกกระจายของปริมาณน้ําฝน 
   ๑๖) ลักษณะโครงสรางปาบริเวณลุมน้ําหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม 
   ๑๗) การศึกษาการชะลางหนาดิน (การไหลของตะกอนและน้ํา) 
   ๑๘) การศึกษาความชื้นในดิน 
   ๑๙) การศึกษาความเปนกรดเปนดางของดิน 
   ๒๐) การศึกษาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
   ๒๑) การศึกษาความหลากหลายของไมพื้นลางและการสืบพันธุทางธรรมชาติ 
   ๒๒) การศึกษาการกักเก็บน้ําฝนและการไหลผานลําตนและเรือนยอด 
   ๒๓) การศึกษาการพัฒนาสภาพปาเต็งรังภายหลังการเกิดไฟปา 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๘ 

   ๑.๒.๓ ดานการพัฒนาที่ดิน จํานวน ๑๐  เรื่อง 
   ๑) ความยากงายในการชะลางพังทลายของดินชุดลี้ 
   ๒) การสูญเสียดินโดยใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําแบบตาง ๆ ในการปลูกพืชไร 
   ๓) ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษบนพื้นที่ผืนใหญของเกษตรกร 
   ๔) การศึกษาและสาธิตชนิดของพืช เพื่อใชทําแนวอนุรักษ  
   ๕) การทดสอบระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษบนพื้นที่ลาดชัน 
   ๖) การจัดหาพื้นที่ลาดชัน เพื่อการเกษตรแบบยืนยง 
   ๗) การศึกษาการสูญเสียดิน โดยมาตรการอนุรักษดินและน้ํา แบบตาง ๆ ในการปลูกพืชไร
บนพื้นที่ลาดเท 
   ๘) การทดลองสาธิตระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษบนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่เกษตรกร 
   ๙) ศึกษาการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และฐานขอมูลการเกษตรของศูนยฯ และ
หมูบานรอบบริเวณศูนยฯ 
   ๑๐) การศึกษาระบบการปลูกพืชรวมกับการใชผลิตภัณฑพัฒนาที่ดินบนที่ดอน 

   ๑.๒.๔ ดานการพัฒนาการปลูกพืช จํานวน ๒๘ เรื่อง 
   ๑) การศึกษาและพัฒนาการปลูกพืชผัก, ตระกูลแตง, ตระกูลกะหล่ํา, ตระกูลมะเขือและ
หนอไมฝรั่ง 
   ๒) การศึกษาการเจริญเติบโตและรวบรวมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
   ๓) การศึกษาสูตรอาหารเพาะเห็ด ๗ ชนิด 
   ๔) การศึกษาเพาะเห็ดนางรมฮังการีกับวัสดุเพาะเปลือกถั่วเหลืองและขี้เลื่อยไมยางพารา 
   ๕) การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมโดยใชสูตรอาหารไมยราบยักษบด 
   ๖) การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมโดยใชวัสดุเพาะหญาแขม 
   ๗) การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมฮังการีกับวัสดุเพาะหญาแฝก 
   ๘) การศึกษาการเพาะเห็ดภูฐานกับวัสดุเพาะหญาแฝก 
   ๙) การศึกษาการเพาะเห็ดเปาฮื้อกับวัสดุเพาะหญาแฝก 
   ๑๐) การศึกษาการเพาะเห็ดหัวลิงกับวัสดุเพาะหญาแฝก 
   ๑๑) การศึกษาทดลองการใชเศษวัสดุในทองถิ่น ๑๐ ชนิด เพื่อลดตนทุนการผลิตเห็ดเปาฮื้อ 
   ๑๒) การศึกษาทดลองการใชเศษวัสดุในทองถิ่น ๑๐ ชนิด เพื่อลดตนทุนการผลิตเห็ดภูฐาน 
   ๑๓) การศึกษาการเพาะเห็ดนางรมหลวงในถุงพลาสติก 
   ๑๔) การศึกษาการเพาะเห็ดนางนวลในถุงพลาสติก 
   ๑๕) การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใชวัสดุเพาะจอกหูหนูแหงและขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะ
เห็ดนางรมฮังการี 
   ๑๖) การศึกษาทดลองสูตรอาหารโดยใชวัสดุเพาะจอกหูหนูแหงและขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะ
เห็ดนางฟาภูฐาน 
   ๑๗) การศึกษาและขยายพันธุไตรโคมาเดอรมา สําหรับการผลิตผักและผลไมปลอดภัยจากการ
ใชสารเคมี 
   ๑๘) การศึกษาและการพัฒนาการปลูกไมผล : มะมวงหิมพานต 
   ๑๙) การพัฒนาการปลูกไมผล : ลิ้นจี่ 
   ๒๐) การศึกษาและพัฒนาพืชตระกูลสม 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๑๙ 

   ๒๑) การศึกษาทดสอบการใหผลผลิตของมะคาเดเมียนัท 
   ๒๒) การศึกษา ทดสอบการปลูกขาวริมอางเก็บน้ํา 
   ๒๓) การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับเห็ดหูหนูหนา 
   ๒๔) การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับเห็ดกระดาง (เห็ดลมปา) 
   ๒๕) การศึกษาเพาะเห็ดหูหนูหนาและเห็ดหูหนูเผือก 
   ๒๖) การศึกษาทดสอบการปลูกยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสมในภาคเหนือ 
   ๒๗) การศึกษาและทดสอบการปลูกชาจีนพันธุมณฑลยูนาน 
   ๒๘) การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย 

  ๑.๒.๕ ดานการพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต  จํานวน  ๒๔  เรื่อง 
   ๑) กลวยไมดินชางผสมโขลง : นิเวศวิทยาและการอยูรอด 
   ๒) การเจริญเติบโตของกลวยไมดินชางผสมโขลง (Eulophia gramines lindl.) ในสภาพปลูกเลี้ยง 
   ๓) การเพาะฝกออนกลวยไมปาโดยวิธีปลอดเชื้อ 
   ๔) การศึกษารูปแบบไอโซไซมของกลวยไมดินชางผสมโขลงและหมูกลิ้ง 
   ๕) สัณฐานวิทยาของเอื้องดิน 
   ๖) การศึกษารูปแบบไอโซไซมของกลวยไมดินวานจูงนาง 
   ๗) วงจรการเจริญเติบโตของกลวยไมดินวานจูงนาง 
   ๘) สัณฐานวิทยาของเอื้องน้ําตน 
   ๙) นิสัยการเจริญเติบโตของกลวยไมดินชนิดวานจูงนางและแผนดินเย็น 
   ๑๐) การศึกษาโครโมโซมของกลวยไมดินชางผสมโขลง 
   ๑๑) การศึกษาโครโมโซมของวานมหาโชค 
   ๑๒) การศึกษารูปแบบไอโซไซมของกลวยไมดินเอื้องฉัตรมรกตและสิกุนคล 
   ๑๓) การศึกษารูปแบบไอโซไซมของแผนดินเย็น 
   ๑๔) การศึกษาวงจรการเจริญเติบโตของกลวยไมดินเอื้องน้ําตน 
   ๑๕) การศึกษาโครโมโซมของกลวยไมเอื้องฉัตรมรกตและสิกุนคล 
   ๑๖) หัวของกลวยไมดิน 
   ๑๗) การศึกษาการเจริญเติบโตและความสามารถในการแตกกอและพฤติกรรมการอยูรวมกัน
ของหญาแฝกทองถิ่น ๖ สายพันธุและตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยฮองไครฯ 
   ๑๘) การศึกษาการติดเมล็ดและการกระจายพันธุจากเมล็ดของหญาแฝกทองถิ่น ๖ สายพันธุ 
   ๑๙) Morphology and Chromosome Number Of Globba Accessions Collected 
from Khun Mae Kwuang National Reserved Forest 
   ๒๐) Observation on Growth Performance Of Four Vetiver Varieties Under 
Natural Shade 
   ๒๑) Preliminary Studies Of Vetiver Multiplication From Seeds 
   ๒๒) การศึกษาลักษณะของหญาแฝกทองถิ่นในแปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกทองถิ่น ในพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
   ๒๓) การทดสอบประสิทธิภาพของหญาแฝกทนรมในพื้นที่ปา 
   ๒๔) การศึกษาศักยภาพของการขยายพันธุหญาแฝกจากเมล็ด 
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  ๑.๒.๖ ดานการพัฒนาปศุสัตวและโคนม จํานวน ๒๕ เรื่อง 
   ๑) การเจริญเติบโตของโคนมเพศเมียพันธุโฮสไตนฟรีเชี่ยน ๕๐ %  หลังการหยานมชวงฤดู
แลง (๑๒๐ วัน) ๒ กลุม ในสภาพการเลี้ยงที่ตางระบบกัน 
   ๒) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว (ตระกูลถั่ว) ในสวนผลไม และ
พื้นที่ปาโปรง (ปาบํารุง)  เพื่อนํามาเลี้ยงสัตว 
   ๓) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการใหผลผลิตของพืชอาหารสัตว ๔ ชนิด ซึ่งลักษณะการเตรียม
ดินปลูกระบบเดียวกันในสภาพปาโปรงตางกันเฉพาะการใหปุย (สูตร ๑๕-๑๕-๑๕) และไมใหปุย 
   ๔) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระยะการใหนมและผลผลิตน้ํานมของโคนมพันธุโฮสไตน 
ฟรีเซี่ยน ๗๕ % ในการใหนม  ครั้งที่ ๑และ ๒ ระหวางโคนม ๒ กลุม ที่มีสภาพการเลี้ยงที่ตางระบบกัน 
   ๕) การเปรียบเทียบผลผลิตการใหนม (Milk Production) ในชวงLactation ที่ ๓ โคนมพันธุ
โฮสไตนฟรีเซี่ยน ๗๕ % ของโคนม ๒ กลุมในการเลี้ยงที่ตางระบบกัน 
   ๖) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระยะการใหนมของโคพันธุโฮสไตนฟรีเซี่ยน ๕๐ % (TMZ) 
ตั้งแต Lactation ที่ ๑-๓ ระหวางโคนม ๒ กลุม ที่มีระบบการเลี้ยงที่ตางกัน 
   ๗) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการมีชีวิตรอดของพันธุพืชอาหารสัตว เมื่อนําไปปลูกในพื้นที่
โปรง โดยไมมีการใชเครื่องจักรกลเครื่องมือทุนแรง (ไมมีการไถพรวน) เพื่อการอนุรักษตนน้ํา 
   ๘) การศึกษาความอยูรอดของไกพันธุเซี่ยงไฮและพันธุลูกผสมในสภาพการเลี้ยงดูแบบ
ชาวบาน ในพื้นที่ศูนยฯ  
   ๙) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตของหญาขน เมื่อปลูกผสมกับถั่วฮามาตาตอการ
ตอบสนองและปุยคอกตางชนิดกัน 
   ๑๐) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการใหนม (Lactation period) ของโคนมพันธุโฮสไตนฟรี
เซี่ยน ๗๕ % ของโค ๒ กลุม ที่มีวิธีการเลี้ยงดูตางระบบกัน 
   ๑๑) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยของแมโค เมื่อใหลูกตัวที่ ๓ โคนมพันธุโฮสไตนฟรี
เซี่ยน ๗๕ % (TMZ) ระหวางโค ๒ กลุมเมื่อมีการเลี้ยงดูตางระบบกัน 
   ๑๒) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอายุแมโค ตั้งแตใหลูกตัวแรกถึงตัวที่ ๔ ของโคนมพันธุโฮสไตน 
ฟรีเซี่ยน ๕๐ % (TMZ) ๒ กลุมในสภาพการเลี้ยงดูที่ตางระบบกัน 
   ๑๓) การศึกษารูปแบบวิธีประหยัดและปลอดภัยสําหรับการเลี้ยงลูกโคนม ตั้งแตแรกเกิดถึงหยานม 
โดยใชธาตุอาหารสุกรออนสูตรสําเร็จผสมน้ํานมดิบในปริมาณที่จํากัด 
   ๑๔) การจัดการเพื่อแกปญหาการผสมติดยากในโคนม 
   ๑๕) ศึกษาทดลองการใชสมุนไพรรักษาโรคหวัดในไก 
   ๑๖) งานทดสอบการเลี้ยงสัตวเล็กและสัตวปก 
   ๑๗) การทดสอบการเลี้ยงแพะนม 
   ๑๘) การศึกษาแมลงเหลือบ (Horse fly) 
   ๑๙) การศึกษาการใชหญาแฝกเพื่อลดภาวะปนเปอนจากฟารมปศุสัตว 
   ๒๐) การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และคุณภาพซากสุกรลูกผสมหมูปาและเหมยซาน 
   ๒๑) การศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองการใหผลผลิตของหญากินนีสีมวง ระหวางการใช
ปุยวิทยาศาสตร และปุยคอกมูลโค 
   ๒๒) การศึกษาผสมเทียมแพะนม 
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   ๒๓) การจัดการสัตวปกเพื่อเพิ่มผลผลิต 
   ๒๔) การทดลองการแปรรูปนมแพะเพื่อจําหนาย 
   ๒๕) การศึกษาการแกไขการผลิตติดยากในโคนมดวยฮอรโมนเพศ 

    ๑.๒.๗ ดานการพัฒนาประมง จํานวน ๘ เรื่อง 
   ๑) การประเมินผลการปลอยปลาชนิดตาง ๆ ในจํานวนที่เหมาะสมในอางเก็บน้ําที่  ๗  
   ๒) การเพิ่มผลผลิตปลาในอางเก็บน้ําที่ ๒ ดวยการเลี้ยงปลานิลแดง ในกระชัง 
   ๓) การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในกระชังในอางเก็บน้ํา 
   ๔) การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาแรดในกระชังดวยอาหารตางกัน ๓ ชนิด 
   ๕) การสํารวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําหวยฮองไครที่ ๗ 
   ๖) การสํารวจชลชีววิทยา และประชากรปลา บริเวณลําหวยแมลาย  
   ๗) การเลี้ยงปลาตะเพียนในกระชังในอางเก็บน้ํา 
   ๘) การศึกษาผลการเปลี่ยนเพศปลานิลระหวางการใชฮอรโมนและการใชอุณหภูมิสูง 

  ๑.๒.๘ ดานอนุรักษและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ จํานวน ๔ เรื่อง 
   ๑) การศึกษาทดลองเลี้ยงกบภูเขาในบอเลี้ยงแบบธรรมชาติ 
   ๒) การทดลองเลี้ยงกบอกหนาม 
   ๓) การตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมของกบนา Hoplobatrachus rugulosus โดยใช
ขอมูลไอโซไซม 
   ๔) การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของกบบูลฟรอกโดยใชขอมูลของไอโซไซมตรวจวิเคราะหเอนไซม 

 ๑.๓ โครงการศึกษา ทดลอง วิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓๖ โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๑.๓.๑ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน ๒ เรื่อง 
   ๑) การศึกษาผลผลิตน้ํา (Water Yield) ของลุมน้ําหวยฮองไคร 
   ๒) การศึกษาขอมูลทางอุทกวิทยาอางเก็บน้ํา และพฤติกรรมของระดับน้ําใตดิน บอบาดาล 
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ๑.๓.๒ ดานการพัฒนาปาไม จํานวน ๖ เรื่อง 
   ๑) การศึกษารวบรวมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา 
   ๒) การศึกษาการทําหนาที่การใหบริการของระบบนิเวศลุมน้ํา 
   ๓) การศึกษาระบบนิเวศสัตวปา 
   ๔) การศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรปาไม 
   ๕) การศึกษาระบบผลผลิตปาไมและเศรษฐกิจปาไม 
   ๖) การศึกษากระบวนการและรูปแบบการสงเสริมเพื่อการพัฒนาปาไม 

  ๑.๓.๓ ดานการพัฒนาที่ดิน จํานวน ๕ เรื่อง 
   ๑) การทดสอบ สาธิต การใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ลาดเท 
   ๒) การจัดทําตัวชี้วัดดานดิน 
   ๓) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน จากการวิเคราะหดิน 
   ๔) การจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน 
   ๕) ผลการใชปุยสั่งตัดตอผลผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่หมูบานขยายผล 
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  ๑.๓.๔ ดานการพัฒนาและปลูกพืช จํานวน ๗ เรื่อง 
   ๑) การศึกษาและทดลองการใชเศษไมมะมวงเพาะเห็ดสมุนไพร 
   ๒) การศึกษาและทดสอบการปลูกสบูดํา และการขยายพันธุสูชุมชน 
   ๓) การเสริมสรางศักยภาพการผลิตผักปลอดสารพิษกระจายสูครัวเรือน 
   ๔) การศึกษาทดลองการใชเศษไมกระทอนรวมกับขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดหอม 
   ๕) การพัฒนาและคัดเลือกพันธุขาวก่ําและขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 
   ๖) การวิจัยพัฒนาตนแบบการจัดการใบไมเพื่อลดมลพิษทางอากาศชวยฤดูแลงในเขตพื้นที่ลุมน้ํา 
   ๗) การผลผลิตเห็ดตับเตาในสภาพธรรมชาติพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไคร 

  ๑.๓.๕ ดานการพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต จํานวน ๙ เรื่อง 
   ๑) การปรับปรุงพันธุวานสี่ทิศ 
   ๒) การศึกษาและรวบรวมพันธุกลวยไมธรรมชาติ 
   ๓) การรวบรวมพันธุและศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจภาคเหนือ 
   ๔) การสํารวจเห็ดปาในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
   ๕) งานปรับปรุงพันธกลวยไมดิน ชนิดเอื้องดินลาว บานดึก วานจูงนางและเอื้องน้ําตน 
   ๖) การคัดเลือกและศึกษาเอกลักษณของหญาแฝกทองถิ่นเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพืน้ทีป่า 
   ๗) การศึกษาการเจริญเติบโตและการแตกกอของตนกลาหญาแฝกสายพันธุทนรมในพื้นที่
อนุรักษดินและน้ํา 
   ๘) การศึกษารูปแบบของการสรางแถบตนกลาหญาแฝกเพื่อการขยายพันธุ 
   ๙) การสํารวจและรวบรวมพันธุและการปลูกรักษาพืชสมุนไพรพื้นบานของภาคเหนือ 

  ๑.๓.๖ ดานการอนุรักษและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ จํานวน ๕ เรื่อง 
   ๑) การศึกษาวิธีการเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ โดยการใชวัสดุธรรมชาติ นํามา
เพาะเลี้ยง โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 
   ๒) การศึกษาโรคจากจุลินทรียและปรสิตที่พบในบอเลี้ยงและการปองกันกําจัด 
   ๓) การศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกภายในศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ  
   ๔) การพัฒนาพันธุกบ 
   ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุมที่เปนตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมและเปนประโยชนตอ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ 

  ๑.๓.๗ ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๒ เรื่อง 
   ๑) ผลของชนิดและอัตราปุยตอการเจริญเติบโตของหงสเหิน 
   ๒) การบังคับการออกดอกของหงสเหิน 

การดําเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ผานมา มีลักษณะเปนงานศึกษา วิจัย ตามแนวพระราชดําริที่ไดทรงพระราชทานไวใหแกศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยเนนใหสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับทองถิ่น และ 
ผลการศึกษาที่ไดราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ผลการศึกษาวิจัยสวนใหญของศูนยฯ เปนผลงานดาน
วิชาการที่นํามาใช เปนขอมูลทางวิชาการเพื่อการพัฒนาแกไขปญหา รวมทั้งยืนยันความสําเร็จของโครงการ 
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และเปนการศึกษาวิจัยตอเนื่องที่ตองใชระยะเวลานาน เพื่อการศึกษาที่เห็นผลจริง สวนผลการศึกษาวิจัยที่
ประสบผลสําเร็จแลว นําไปขยายผลสูราษฎร  

นอกจากนี้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เนื่องจากการตัดไม  
ไฟไหมปา ดินถูกชะลาง เหลือเปนหิน ลูกรังและกรวด ปจจุบันกลายเปนพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณและเปนพื้นที่ 
สีเขียว สภาพปาเต็งรังที่เสื่อมโทรมเดิมมี ๕๑ เปอรเซ็นตของพื้นที่ ปจจุบันมีเพียง ๒๐ เปอรเซ็นต สวนสภาพ 
ปาเบญจพรรณ เดิมมี ๑๖ เปอรเซ็นต ปจจุบันเพิ่มเปน ๕๔ เปอรเซ็นต ชนิดของพันธุไมจากเดิม ๓๕ ชนิด  
เพิ่มเปน ๘๐ ชนิด ความหนาแนนของตนไม จากเดิม ๑๐๐ ตนตอไร เพิ่มเปน ๒๐๐ - ๒๔๐ ตนตอไร การปก
คลุมเรือนยอดเพิ่มจาก ๓๐ เปอรเซ็นต เปน ๖๐ - ๗๐ เปอรเซ็นต พื้นที่หนาตัดของตนไมเพิ่มจาก ๑.๘ ตาราง
เมตรตอไร เพิ่มเปน ๓.๘ ตารางเมตรตอไร สําหรับอินทรียวัตถุในดิน จากเดิม ๑ เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เพิ่ม
เปน ๔.๓๐ เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ความชื้นของดินเพิ่มจาก ๑๖ เปอรเซ็นต เปน ๒๑ เปอรเซ็นต ปริมาณฝน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๑,๑๔๒.๒๐ มิลลิเมตร เปน ๑,๓๕๘.๒๔ มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกจาก ๘๐ - ๙๐ วันตอป 
เพิ่มเปน ๑๑๐ - ๑๒๐ วันตอป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งปเพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๕ เปอรเซ็นต เปน ๗๖ เปอรเซ็นต  
นอกจากนี้ยังพบวาลําหวยบางแหงมีน้ําไหลเกือบตลอดป จากเดิมที่เคยเปนลําหวยแหง รวมทั้งมีกลวยไมปา
เจริญเติบโตอยูบนตนแงะ ตนเปา และตนสักเพิ่มขึ้น  จากเดิมสํารวจพบกลวยไมธรรมชาติเพียง ๒๔ ชนิด 
ปจจุบันรวบรวมไดถึง ๑๒๑ ชนิด อีกทั้งพบนกประจําถิ่นจํานวน ๙๔ ชนิด นกอพยพจํานวน ๒๘ ชนิด นกที่พบ
เห็นไดงาย ๒๒ ชนิด และสัตวปาชนิดอื่น เชน  นกยูง ไกปา หมูปา กระตายปา เกง ตะกวด กระรอก งู หมาปา 
เปนตน 

๒. งานดานการบริหารจัดการผลการศึกษา ทดลอง วิจัย   

 การบริหารจัดการผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีผลการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๒๘ เรื่อง ประกอบดวย  

 ๒.๑ โครงการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ดําเนินการสิ้นสุด และนําไปขยายผลสูราษฎรแลว จํานวน ๖๖ เรื่อง 
โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี ้
  ๑) ดานการพัฒนาแหลงน้ํา   จํานวน ๓   เรื่อง 
  ๒) ดานการพัฒนาปาไม   จํานวน ๑   เรื่อง 
  ๓) ดานการพัฒนาที่ดิน   จํานวน ๑๗   เรื่อง 
  ๔) ดานทดสอบการปลูกพืช จํานวน ๒๐   เรื่อง 
  ๕) ดานเกษตรกรรมแบบประณีต   จํานวน ๒   เรื่อง 
  ๖) ดานการพัฒนาปศุสัตวและโคนม   จํานวน ๙   เรื่อง 
  ๗) ดานการพัฒนาการประมง   จํานวน ๔   เรื่อง 
  ๘) ดานการอนุรักษและพัฒนาพันธุกบ จํานวน ๑๐   เรื่อง 

 ๒.๒ โครงการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ดําเนินการสิ้นสุดและเปนผลงานดานวิชาการที่สามารถนําไปใชเปน
ขอมูลทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาตอยอด และแกไขปญหา รวมทั้งยืนยันความสําเร็จของการศึกษา ทดลอง 
วิจัย จํานวน ๑๒๖ เรื่อง  

 ๒.๓ โครงการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่อยูระหวางดําเนินการ (ดําเนินการตอเนื่อง) จํานวน ๓๖ เรื่อง เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลหาบทสรุปสําหรับนํามาใชเพื่อการขยายผล หรือเปนขอมูลทางวิชาการเพื่อการศึกษาตอไป 
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  การดําเนินงานดังกลาวมีหนวยงานตาง ๆ รวมกันดําเนินงานในลักษณะคณะทํางานเปนผูรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติในลักษณะของการจัดทําแปลงสาธิต ทดลอง เพื่อเปนแหลงเรียนรู ไดเห็นของจริง พรอมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําไปใชปฏิบัติตามความเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ชุมชน และทองถิ่น 
โดยผานโครงการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในลักษณะงาย ๆ ประหยัด และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

๓. งานดานการขยายผลสูราษฎร 

 การขยายผลคือการนําผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปสูเกษตรกรทั่วไปในลักษณะการสาธิต การถายทอดองคความรู ทั้งในดาน
วิชาการและการปฏิบัติ การสงเสริมสนับสนุน ซึ่งเปนวิธีการงาย ๆ และประหยัด ที่ราษฎรสามารถนําไป
ประยุกตใช หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพที่พึ่งตนเองได พรอมทั้งยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

  ๑. เพื่อแสดงผลสําเร็จและรูปแบบของการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการดานตาง ๆ  เผยแพรไปสูเกษตรกร และราษฎรไดเขามา
ศึกษา ไดเห็น แลวนําไปปฏิบัติตอ อยางไดผล 

  ๒. เพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรหมูบานรอบบริเวณศูนยฯ ๑๘ หมูบานและหมูบานศูนยสาขา รวมทั้ง
ราษฎรภูมิภาคอื่นทั่วไป ที่มีความสนใจมาเรียนรูที่ศูนยฯ และโครงการบริการพัฒนาในระดับพื้นที่ ในการให
ความรู เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อการผลิตที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
พรอมของชุมชน และศักยภาพของพื้นที่ 

  ๓. เพื่อสงเสริมและเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ตามรูปแบบความสําเร็จของศูนยฯ 

  ๔. เพื่อใหราษฎรมีอาชีพ  มีรายไดสูการพึ่งตนเอง  ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 
และราษฎรมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 

การดําเนินการขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ที่ผานมา ไดดําเนินการในลักษณะสําคัญ ๓ วิธี คือ  

๓.๑ การจัดทําการสาธิต หรือแปลงสาธิตไวภายในบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในลักษณะศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีเจาหนาที่คอยให
คําแนะนํา และมีเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธไวแจกจายแกประชาชนผูสนใจที่ เขามาศึกษาดูงานใน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งสถิติที่ผานมาในระยะ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๐ - 
๒๕๕๔) มีผูสนใจศึกษาดูงาน รวม ๓๘๒,๖๖๗ ราย 

๓.๒ การฝกอบรม ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริจัดใหมีการฝกอบรม
ใหความรูในดานตาง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งมีการอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเขาอบรมไดรู ไดเห็น และไดสัมผัสองคความรูตาง ๆ อยางจริงจัง เพื่อนํา
ความรูที่ไดไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวตอไป โดยมีผูสนใจเขารับการฝกอบรม ๓๗,๐๙๙ ราย 
ตามหลักสูตรการฝกอบรมดานตาง ๆ จํานวน ๖๑ หลักสูตรหลัก ดังนี้ 
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ดานแหลงนํ้า 
 หลักสูตรการสรางฝายตนน้ําลําธารดวยวัสดุดินซีเมนต 

ดานปาไม 
 หลักสูตรฝายตนนํ้าลําธารเพื่อการอนรุักษและพัฒนาที่ยั่งยืน 

 หลักสูตรการปลกูไม ๓ อยางประโยชน ๔ ประการ ตามแนวพระราชดําร ิ

 หลักสูตรอาสาสมัครพิทักษไพร อากาศสดใส ไรหมอกควันไฟปา 
 หลักสูตรการมีสวนรวมของชุมชนในการอนรุักษทรัพยากรปาไม 

 หลักสูตรการพฒันาสนับสนุนการใชแนวพระราชดําริในการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืน 

 หลักสูตรชมุชนรวมใจดานภัยหมอกควันไฟปา 

 หลักสูตรเยาวชนรวมใจดานภัยหมอกควันไฟปา 
 หลักสูตรอาสาสมัครรวมใจตานภัยหมอกควันไฟปา 

 หลักสูตรเยาวชนอาสาพิทกัษไพรอากาศสดใสไรหมอกควันไฟปา 

ดานพัฒนาที่ดิน 
 หลักสูตรการทําและการใชปุยอินทรีย เพื่อลดตนทุนการผลติทางการเกษตร 

 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ปุยอินทรียอัดเม็ด 

ดานพัฒนาการปลูกพืช 

 หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกจิ 
 หลักสูตรการปลกูผักปลอดสารพิษ 

 หลักสูตรการปลกูและขยายพันธุไมผล 

 หลักสูตรการปลกูและการจัดการไมผลแบบผสมผสาน 
 หลักสูตรการพฒันาเพื่อเพิม่ศักยภาพของเกษตรกรตัวอยาง 

 หลักสูตรการผลิตน้ําสมควันไม 

ดานพัฒนาปศุสัตว 
 หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

 หลักสูตรการเลี้ยงสกุร 
 หลักสูตรการเลี้ยงแพะนม 

 หลักสูตรการเลี้ยงกระตาย 

 หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ 

 หลักสูตรการเลี้ยงเปดเทศ 

ดานพัฒนาประมง 

 หลักสูตรการเลี้ยงปลาเพือ่ยังชีพ 
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ดานพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ 
 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกบและขยายพันธุกบ 

 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกบ 

 หลักสูตรโรคกบและการปองกันรักษา 

ดานสงเสริมการเกษตร 

 หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพปราชญชุมชนและแหลงเรียนรู 

 หลักสูตรการพฒันาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 หลักสูตรการแปรรูปอาหาร 

 หลักสูตรการแปรรูปเครื่องดื่ม 
 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ 

 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพของกลุมอาชีพนอกภาคการเกษตร 

 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพชาวนารุนใหม 
 หลักสูตรการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

 หลักสูตรการสงเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเกษตร 

ดานบัญชีสหกรณ 
 หลักสูตรการออมและการจัดทําบัญชีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักสูตรการบันทึกบัญชีเบื้องตนและบัญชีฟารม 
 หลักสูตรการเสริมสรางการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อเพิ่มความเขมแข็งระดบัครัวเรือน 

ดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผาพื้นฐาน 

 หลักสูตรการทําผลิตภัณฑดอกไมจากกระดาษสา  

 หลักสูตรการทํากระดาษสา 
 หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไมสด 

 หลักสูตรการทําของทีร่ะลึกจากวัสดุทองถิ่นขั้นพื้นฐาน 

 หลักสูตรการทําดอกไมประดิษฐจากดินไทย 

 หลักสูตรการทําพวงหรีดจากดอกไมแหง 
 หลักสูตรการตมีีด 

 หลักสูตรการนวดแผนไทย 

 หลักสูตรการทํากลองกระดาษสา 
 หลักสูตรการทําผลิตภัณฑกระดาษสา 

 หลักสูตรซลิสกรีน 

 หลักสูตรการออกแบบประจุภัณฑ 
 หลักสูตรการนวดฝาเทา 
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 หลักสูตรชางซอมเครื่องยนตเล็ก 

 หลักสูตรชางซอมบํารงุเครื่องใชไฟฟาเบื้องตน 
 หลักสูตรชางเชื่อมไฟฟาโลหะเบื้องตน 

 หลักสูตรการประดิษฐของชํารวยของทีร่ะลึก 

 หลักสูตรการจักสานไมไผประเภทของชํารวยของที่ระลึก 
 หลักสูตรการนวดสปา 

ผลสําเร็จที่โดดเดน (High Light) ที่คัดเลือกจากผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีความโดดเดน โดยสามารถนําไปขยายผลและประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันของเกษตรกร ใหแกผูสนใจเขามาศึกษา ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน โดยมีผลสําเร็จที่โดดเดนจํานวน ๑๙ เรื่อง ดังนี้ 

๑) ระบบนิเวศลุมน้ําที่ยั่งยืน 
๒) ฝายตนน้ําลําธาร เพือ่การฟนฟูลุมน้ําตามแนวพระราชดําร ิ
๓) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและตนทุนการผลิต 
๔) การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
๕) การปลูกและขยายพันธุสมโอ (พันธุขาวใหญ, พันธุขาวทองด)ี 
๖) การเพาะเลี้ยงปลานลิในกระชัง 
๗) การเลี้ยงปลากดหลวงในบอซีเมนตกลมระบบน้ําไหลผาน 
๘) การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซเีมนตกลม 
๙) การเลี้ยงกบบลูฟรอกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 
๑๐) การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 
๑๑) การเลี้ยงแพะนมซาแนน-แองโกล 
๑๒) การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา 
๑๓) การเลี้ยงสุกรลกูผสมเหมยซาน 
๑๔) พืชอาหารสัตวในพื้นที่ปาโปรง 
๑๕) การจัดการดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย 
๑๖) การฟนฟูดินดวยปุยหมักใบไมและน้ําหมกัชีวภาพเพื่อการผลิตพืช 
๑๗) การปลูกหญาแฝกในพื้นทีลุ่มน้ํา 
๑๘) การเพาะหญาแฝกดวยเมล็ด 
๑๙) การผลิตไมดอกนอกฤด ู

 ๓.๓ การขยายผลการศึกษา ทดลอง วิจัยที่ประสบผลสําเร็จจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตหมูบานรอบ
บริเวณศูนย ๑๘ หมูบานประกอบดวย หมูบานรอบบริเวณศูนย หมูที่ ๑ - ๑๐ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม หมูที่ ๔, ๖, ๗ ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน, หมูที่ ๑ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด, หมู
ที่ ๑, ๒, ๕ ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด และหมูที่ ๒ ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
มีจํานวนเกษตรกรทั้งสิ้น ๔,๐๐๓ ครัวเรือน ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ปลูกไมผล พืชไร 
พืชผัก และอาชีพหัตถกรรม  
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การนําผลสําเร็จไปขยายสูเกษตรกรหมูบานรอบบริเวณศูนยฯ ในหวงแผนแมบท ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  มีเกษตรกรเขารับการฝกอบรม จํานวน ๒,๐๔๗ ครัวเรือน คิดเปน ๕๑ เปอรเซ็นตของ
จํานวนครัวเรือน ทั้งนี้เกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมไดรับความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ และนําไปประกอบ
อาชีพจนถึงปจจุบัน จํานวน ๘๐๒ ครัวเรือน คิดเปน ๒๐ เปอรเซ็นตของจํานวนหมูบานรอบบริเวณศูนยฯ ทํา
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น จากเดิมกอนเขารวมโครงการมีรายไดเฉลี่ยภาคการเกษตรตอครัวเรือน ๔๒,๗๙๗ บาทตอ
ครัวเรือนตอป   ปจจุบันมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน ๖๕,๕๓๗ บาทตอครัวเรือนตอป  ไมนับรวมกับรายไดนอก
ภาคการเกษตรที่เกษตรกรไดจากการรับจางทั่วไป ทําใหสามารถยกระดับรายไดของราษฎรหมูบานรอบบรเิวณ
ศูนย ในป ๒๕๕๔ กลุมเกษตรกรดังกลาว ไดพัฒนาเปนเกษตรกรตัวอยาง ๑๒๐ ราย และเปนศูนยเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริจํานวน ๓๓ ศูนย ตนกลาอาชีพตนแบบ  ๓๐ ราย โดยเปนสถานที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ของผูที่สนใจไดเปนอยางดี 

ในการดําเนินงานขยายผลมีเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงานในศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริทําหนาที่ถายทอดองคความรู และนําความรูไปสงเสริมเผยแพร
ใหกับประชาชน เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังมี
นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระสงฆ และประชาชนในสาขาอาชีพตาง ๆ เขามาศึกษา ดูงาน  และขอเขารับการ
ฝกอบรม จากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อนําความรูที่ไดไปใชประโยชน
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม การขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดําเนินการสงเสริมทั้งอาชีพการเกษตร อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน การอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ  
ดิน น้ํา ปาไม ในลักษณะฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกรและประชาชนผูสนใจทั่วไป เชน  
การสงเสริมการปลูกไมผลพันธุดี การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตวปก สัตวเล็ก 
การเพาะเลี้ยงกบ การเพาะและเลี้ยงปลา การสงเสริมการใชประโยชนจากที่ดิน การทําปุยหมัก ปุยพืชสด  
การทําปุยน้ําชีวภาพ การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม การพัฒนาพื้นที่
ตนน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวปาเสริมอาชีพ การรณรงคการปองกันไฟปา การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง 
โดยชุมชนมีสวนรวม การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร การแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน 

จากหลักสูตรฝกอบรมทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร พบวา ๑๐ อันดับของหลักสูตร
ฝกอบรมที่มีผูสนใจเขามารับการฝกอบรมเรียงตามลําดับ ไดแก 

๑) หลักสูตรฝายตนนํ้าลําธารเพื่อการอนรุักษและพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒) หลักสูตรการเลี้ยงปลาเพือ่ยังชีพ 
๓) หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกบและขยายพันธุกบ 
๔) หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกจิ 
๕) หลักสูตรการทําและการใชปุยอินทรีย เพื่อลดตนทุนการผลติ ทางการเกษตร 
๖) หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมือง 
๗) หลักสูตรการพฒันาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
๘) หลักสูตรการมีสวนรวมของชุมชนในการอนรุักษทรัพยากรปาไม 
๙) หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐) หลักสูตรอาสาสมัครพิทักษไพร อากาศสดใส  ไรหมอกควันไฟปา 
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๔.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคหลัก 

 จากการประเมินสถานการณการพัฒนาและวิเคราะหปจจัยแวดลอม (SWOT) ทั้งปจจัยแวดลอม
ภายนอกและปจจัยแวดลอมภายใน จึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลักของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน 

 “เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ตนทางเปนปาไมปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปนเกษตรกรรม 
เพื่อนําไปขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. พันธกิจ 

 ๑. ศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ 

 ๒. ขยายผลองคความรูสูประชาชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

 ๓. พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา  

 ๔. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

๓. กลุมเปาหมาย 

 ๓.๑ พื้นที่เปาหมาย 

  ๓.๑.๑ พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๘,๕๐๐  ไร  

  ๓.๑.๒ พื้นที่หมูบานรอบบริเวณศูนยฯ  ๑๘  หมูบาน ในตําบลแมโปง ตําบลแมฮอยเงิน ตําบล 
เชิงดอย ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

  ๓.๑.๓ พื้นที่ศูนยฯ สาขา 
    ๑) โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม  และอําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน     
   ๒) ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม   
   ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม   
   ๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม   
   ๕) โครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย 
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  ๓.๑.๔ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

    ๓.๑.๕ พื้นที่หมูบานในเขตจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ที่เกษตรกรมีความสนใจเขา
มาเรียนรูและนําไปปฏิบัติ 

 ๓.๒ ลักษณะกลุมเปาหมาย 

 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย  องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคเหนือ ๑๗ 
จังหวัด เกษตรกร ประชาชน เครือขายชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา   
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๕.   ยุทธศาสตร เปาประสงค (ของยุทธศาสตร) กลยุทธ  

 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลัก จึงกําหนดยุทธศาสตรศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรดานการศกึษา ทดลอง วิจัย 

 ๒. ยุทธศาสตรดานการขยายผลสูประชาชน 

 ๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงน้ําและบรหิารจัดการน้ํา 

 ๔. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

๑. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

 ยุทธศาสตรการศึกษา ทดลอง วิจัย เปนยุทธศาสตรหลักของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มุงเนนการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริ ไดอยางครบถวน สมบูรณ
และเปนงานศึกษาวิจัยในลักษณะตอยอดงานวิจัยขั้นพื้นฐาน  สามารถนําผลงานวิจัยขยายผลการพัฒนา 
ไปสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

 ๑.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 

  เพื่อพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อยางเปนระบบ ครบถวนสมบูรณ เหมาะสมกับภูมิสังคม สามารถนําผลงานวิจัยไปถายทอด และขยายผล 
การพัฒนาไปสูประชาชนไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๑) รวบรวม ทบทวน และวางแผนการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริใหครบถวน สมบูรณ 
  ๒) พัฒนาคุณภาพงานศึกษา ทดลอง วิจัย ใหสามารถนําไปขยายผลสูประชาชน 
  ๓) เพิ่มองคความรูและการทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
  ๔) ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใน ๔ เรื่องหลัก ไดแก การผลิตขาวครบวงจร  ปุยสั่งตัด  พลังงานทดแทน  พลังงานทางเลือก  
และการประชาสัมพันธ 

 ๑.๒ กลยุทธ 
  ๑) รวบรวม ทบทวน และวางแผนการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริใหครบถวน สมบูรณ 
  ๒) ตอยอดงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และมีนวัตกรรมใหมๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับภูมิสังคม 
  ๓) เพิ่มเครือขายการวิจัยภายในและตางประเทศ 
  ๔) พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัยใหมีคุณภาพ  
  ๕) ระบบการจัดเก็บ สืบคนเพื่อศึกษา วิจัย ตามแนวพระราชดําริ  
  ๖) สนับสนุนการทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
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 ๑.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๑. รวบรวม 
ทบทวน และ
วางแผน
การศึกษา
ทดลอง วิจัย 
ตามแนว
พระราชดาํริ
ใหครบถวน 
สมบูรณ 

๑.๑ มีฐานขอมูลงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยที่
ผานมา 

แผนงานดานวิชาการ จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการจัดทําและรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการงานศึกษาทดลองวิจัย 

 
กวช 

๑.๒ มีการดําเนินการ
ศึกษา ทดลอง วิจัย 
ที่ครบถวนตามแนว
พระราชดําร ิ

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า  
จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการศึกษาผลผลิตน้ํา water yield  
ของลุมน้ําหวยฮองไคร 

 
 

กสน 
 

 ๒) โครงการศึกษาขอมูลทางอทุกวิทยาอางเกบ็น้ํา
และพฤติกรรมของระดบัน้ําใตดิน บอบาดาล 
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ําปง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

กพน 
 
 

 
  ๓) โครงการวิเคราะหความแตกตางของวสัดุที่ใช

สรางฝายตนน้ําลําธารที่มผีลตอสิง่แวดลอม
นิเวศวิทยาตนน้ํา 

ผอ.ศร. 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาปาไม  
จํานวน ๗ โครงการ 

 

  ๑) โครงการศึกษาลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาปาไม
ในพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไคร 

กพป 

  ๒) โครงการศึกษาบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศ
ลุมน้ําหวยฮองไครที่ไดรับการพัฒนาตามแนว
พระราชดําร ิ

กพป 

  ๓) โครงการศึกษาโครงสรางของระบบนเิวศปาไม
และความหลากหลาย 

กพป 

  ๔) โครงการศึกษาระบบนเิวศสัตวปา กพป 
  ๕) โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการของทรัพยากรปาไม 
กพป 

  ๖) โครงการศึกษาระบบผลผลิตปาไมและ
เศรษฐกจิปาไม 

กพป 

  ๗) โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบการ
สงเสริมเพื่อการพัฒนา 

กพป 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาที่ดิน  
จํานวน ๒ โครงการ 

 

  ๑) โครงการจัดทําตัวชี้วัดดานดิน กพด 
  ๒) โครงการจัดการดินและพืชแบบผสมผสานเพื่อ

การเกษตรแบบยั่งยืน 
กพด 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓๓ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาประมง 
จํานวน ๑ โครงการ 

 

  ๑) โครงการศึกษาสํารวจโครงสรางและการแพร 
กระจายของประชากรปลาในอางเก็บน้ําบรเิวณศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

กพม 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช 
จํานวน ๕ โครงการ 

 

  ๑) โครงการศึกษาทดลองการใชเศษไมทองถิ่น
รวมกับขีเ้ลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ด 

กพพ 

  ๒) โครงการศึกษาทดลองการใชเศษไมกระทอน
รวมกับขีเ้ลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดหอม 

กพพ 

  ๓) โครงการผลิตเห็ดตับเตาในสภาพธรรมชาติ
พื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไคร 

กพพ 

  ๔) โครงการวิจัยพฒันาตนแบบการจัดการใบไม
เพื่อลดมลพิษทางอากาศชวงฤดูแลงในเขตพื้นที ่
ลุมน้ํา 

กพพ 
 

  ๕) โครงการศึกษาการปลกูไมผลทางเลือกในพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

กพพ 
 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม 
แบบประณีต จํานวน ๑๑ โครงการ 

 

  ๑) โครงการศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบการ
ผลิตผักพื้นบานและสมุนไพร 

กพษ 
 

  ๒) โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุพืชเพื่อการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 

กพษ 
 

  ๓) โครงการสํารวจและรวบรวมพันธุพืชปาใน 
ธรรมชาติที่มีคุณสมบัตเิปนไมดอก ไมประดับ  
พืชอาหาร และยา 

กพษ 
 

  ๔) โครงการรวบรวมและศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
ในการใชประโยชนพืชปาเพื่ออาหารและยาและ
ประโยชนอื่น ๆ  

กพษ 
 

  ๕) โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช กพษ 
  ๖) โครงการเรียนรูทรัพยากรพืชทีม่ีศักยภาพเปน

ไมดอกไมประดับ 
กพษ 

  ๗) โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและการแตกกอ
ของตนกลาหญาแฝกสายพันธุทนรมในพื้นที่อนรุักษ
ดินและน้ํา 

กพษ 

    



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓๔ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

  ๘) โครงการคัดเลือกพันธุและศึกษาเอกลักษณ
หญาแฝกทองถิ่นเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ปา 

กพษ 
 

  ๙) โครงการศึกษารปูแบบการสรางแถบตนกลา
หญาแฝกเพือ่การขยายพันธุ 

กพษ 

  ๑๐) โครงการพัฒนาพันธุหญาแฝกสายพันธุทนทาน
ตอสภาพแวดลอมสายพันธุโครโมโซม  
(Polyploidi  zation) 

กพษ 

  ๑๑) โครงการอนุรกัษและการใชประโยชนพนัธุกรรม 
ตนพะยอม 

กพษ 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ 
แบบประณีต จํานวน ๕ โครงการ 

 

  ๑) ศึกษาวิธีการเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงกบ
โดยวิธีเกษตรธรรมชาติในการเลี้ยงกบบลูฟร็อกเพื่อ
เปนกบเนื้อ และกบพอแมพันธุโดยใชอาหาร
สําเร็จรูปรวมกับกวาวเครือ 

กพก 
 

  ๒) โครงการพัฒนาพันธุกบนา การศึกษาความ
คงที่ของ DNA ในพอแมพันธุกบนา ระยะที่ ๑, ๒, ๓ 

กพก 
 

  ๓) โครงการศึกษาโรคและปรสิตที่พบในบอเลี้ยง
และการปองกันกําจัดชนิดของเชื้อราที่ทําใหเกิดโรค
และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ศึกษาชนิด
ของเชื้อราโดยวิธีชีวโมเลกลุ และศึกษาสุขภาวะของ
กบระยะตาง ๆ โดยคาทางโลหิตวิทยา  
ปที่ ๑, ๒, ๓ 

กพก 
 

  ๔) โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงกลุมทีเ่ปนตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมและเปน
ประโยชนตอการเกษตร 

กพก 
 

  ๕) โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงกลุมทีเ่ปนตัวชี้วัดสิ่งแวดลอมและเปน
ประโยชนตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับชุมชน 

กพก 
 

  แผนงานดานอนุรักษและพัฒนาขาว  
จํานวน ๓ โครงการ 

 

  ๑) โครงการพัฒนาและคัดเลือกพันธุขาวก่ําและ
ขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ 

กพข 

  ๒) โครงการศึกษาการปลกูขาวริมอางเกบ็น้ํา กพข 
  ๓) โครงการอนุรกัษพันธุกรรมขาวก่ําในภาคเหนือ

ตอนบน 
กพข 

    



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓๕ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

  แผนงานดานบริการการขยายพันธุไมดอกไมผล 
จํานวน ๓ โครงการ 

 

  ๑) โครงการวิจัยดานเทคโนโลยกีารผลิต 
ไมดอกไมผล 
๒) โครงการวิจัยดานการผลิตพืชปลอดเชื้อ 
๓) โครงการพัฒนาพันธุไมดอก/ขึ้นทะเบียนพันธุใหม 

ศูนยฯบานไร 
 

ศูนยฯบานไร 
ศูนยฯบานไร 

๒. ตอยอด
งานวิจัยขั้น
พื้นฐาน และ
มีนวัตกรรม
ใหมๆ ที่
เหมาะสม
สอดคลองกับ
ภูมิสังคม 

๒.๑ มีงานวิจัยตอ
ยอดงานวิจัยขั้น
พื้นฐาน 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาที่ดิน  
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) การศึกษาการใชปุยสั่งตัดตอผลผลิตพืช
เศรษฐกจิในพื้นทีห่มูบานขยายผล     
 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว 
จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตหญากินนี
บอมบาซาตอการใชปุยคอกและปุยเคม ี                
๒) โครงการทดลองใชสมุนไพรกําจัดพยาธิ
ภายนอกภายใน/ปองกัน/รกัษาโรคสัตว    

 
 

กพด 
 
 
 
 

กพศ 
 

กพศ 
 

  แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการศึกษาและสาธิตการใชนํ้าแบบ
ประหยัดเพือ่การผลิตไมดอกไมผล  
 

แผนงานดานสงเสริมการเกษตร  
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการศึกษาการผลิตขาวอินทรีย 

 
กขย 

 
 

 
 

กสอ 

 ๒.๒ มีงานทดลอง 
วิจัย ที่มีการเผยแพร
สูสาธารณะใน
รูปแบบตาง ๆ เชน
ตีพิมพ ในวารสาร
บทความ นําเสนอใน
ที่ประชุม ทาง
วิชาการไมนอยกวา   
๑๐  เรื่องตอป 
 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม 
แบบประณีต  จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการถายทอดงานวิจัยและพฒันาความรู
จากงานวิจัย 
 

 
 

กพษ 
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๓. เพิ่ม
เครือขายการ
วิจัยภายใน
และ
ตางประเทศ 

๓.๑ จํานวน
หนวยงานหรือ
องคกรที่เขามารวม
ทํางานวิจัย ๓ 
หนวยงานตอป 
 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการความรวมมอืดานวิชาการกับสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน 
๒) โครงการความรวมมอืดานการวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดานการวิจัย 
๓) โครงการความรวมมอืดานการทองเที่ยว 
เชิงพัฒนากับมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

แผนงานดานบริการการขยายพันธุไมดอกไมผล 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการวิจัยดานธาตุอาหารไมดอกรวมกับ 
Niigata University Japan 
 

แผนงานดานสงเสริมการเกษตร  
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการสงเสรมิการเลี้ยงผึง้ชันโรงในพื้นที ่
ศูนยเรียนรูเกษตรกร 

 
กขย 

 
กขย 

 
 

กขย 
 
 

 
 

ศูนยฯบานไร 
 
 

 
 

กสอ 
 

๔. พัฒนา
บุคลากร 
ดานงานวิจัย
ใหมีคุณภาพ 

๔.๑ จํานวนนักวิจัยที่
มีผลงานรวมประชุม
วิชาการ ประกวด
ระดับประเทศ ๒ 
งานตอป 

แผนงานดานวิชาการ จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
 
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 

๕. ระบบการ
จัดเก็บ 
สืบคนเพื่อ
ศึกษา วิจัย 
ตามแนว
พระราชดาํร ิ

๕.๑ มีฐานขอมูล
กลางของทุกกิจกรรม 
งานวิจัย ของศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครฯ ในการ
จัดเกบ็สบืคน 
 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการจัดทําศูนยขอมูลHHK Center 
 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบ
ประณีต จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการจัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมพืช  
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 

 
กขย 

 

 
 

กพษ 
 

๖. สนับสนุน
การทําหนาที่
เปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ชีวิต 

๖.๑ มีแปลงสาธิต
เพื่อการเรียนรู 
รูปแบบการพัฒนา
และการ 
บริการแบบเบ็ดเสรจ็ 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพพื้นที่นิทรรศการ
กลางแจง สวน ๖ ศูนย เฉลิมพระเกียรต ิ

 
 

กสน 

    



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓๗ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาปาไม  
จํานวน ๕ โครงการ 
๑) โครงการเพาะและจัดเตรียมกลาไมเศรษฐกิจ  
ไมใชสอย ไมไผ ไมดอก ไมประดบัและพืชสมุนไพร 
๒) โครงการบํารุงปาธรรมชาติ 
๓) โครงการปองกันและควบคุมไฟปา 
๔) โครงการจัดทําแปลงสาธิต เกษตรปาไมทุง
หญาปาไม  ไมไผ  สมุนไพร 
๕) โครงการเพาะและขยายพันธุสัตวปา 

 
 

กพป 
 

กพป 
กพป 
กพป 

 
กพป 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาที่ดิน  
จํานวน  ๔ โครงการ 
๑) โครงการสาธิตการใชประโยชนที่ดิน 
๒) โครงการสาธิตการทําปุยหมักและ 
๓) น้ําหมักชีวภาพ 
๔) โครงการบริการกลาพันธุหญาแฝกเพือ่การ
อนุรักษดินและน้ํา 
๕) โครงการบริการวเิคราะหดินเพื่อแนะนําการ 
ใชปุย 

กพด 
กพด 

 
กพด 

 
กพด 

 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาประมง 
จํานวน  ๓  โครงการ 
๑) โครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
๒) โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในบอซเีมนตกลม
ระบบน้ําไหลผาน 
๓) โครงการแสดงพันธุปลาที่พบบรเิวณศูนยฯ 
พันธุปลาหายากและใกลสูญพันธุของไทย 

 
 

กพม 
กพม 

 
กพม 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช  
จํานวน ๔ โครงการ 
๑) โครงการศึกษา สาธิตปลกูผักหวานปาและ
ขยายสูชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไคร 
๒) โครงการสาธิตการผลิตน้ําสมควันไม 
๓) โครงการสาธิตการผลิตเห็ดโคนนอย 
๔) โครงการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกรา 

 
 

กพพ 
 

กพพ 
กพพ 
กพพ 

 
 

   



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓๘ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว 
จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการสาธิตการจัดการฟารมปศสุัตวและ 
โคนม 
๒) โครงการสาธิตและสงเสริมการปลกูพืช 
อาหารสัตว 
๓) โครงการผลิตและสนบัสนุนพันธุสัตวพันธุดี 

 
 

กพศ 
 

กพศ 
 

กพศ 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม 
แบบประณีต จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการขยายพันธุพืช 
๒) โครงการจัดทําหนังสือรวบรวมผลงานประจําป
โครงการ อพ.สธ. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
๓) โครงการจัดนทิรรศการและรวมประชมุวิชาการ 
"ทรัพยากรไทย"รวมกับโครงการ อพ.สธ. และ
หนวยงานตาง ๆ 

 
 

กพษ 
กพษ 

 
กพษ 

  แผนงานดานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ  
จํานวน ๘ โครงการ 
๑) โครงการสาธิตรปูแบบการเลี้ยงกบนาและ
กบบลูฟร็อกในบอคอนกรีตแบบตาง ๆ 
๒) โครงการสาธิตรปูแบบการเลี้ยงกบนาในบอดิน
และบอแบบคอนโด 
๓) โครงการสาธิตรปูแบบการเลี้ยงกบนาและ
กบบลูฟร็อกในกระชัง 
๔) โครงการทดลองเพาะเลี้ยงผเีสื้อในระบบปด 
๕) โครงการผลิตพอ-แมพันธุกบนา เพื่อการสาธิต
วิธีการเพาะเลี้ยงและงานขยายผล 
๖) โครงการผลิตพอ-แมพันธุกบบลูฟร็อก เพื่อการ
สาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงและงานขยายผล 
๗) โครงการผลิตลกูพันธุกบนา 
๘) โครงการผลิตลกูพันธุกบบูลฟร็อก 

 
 

กพก 
 

กพก 
 

กพก 
 

กพก 
กพก 

 
กพก 

 
กพก 
กพก 

  แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการปรับปรงุปายสื่อความหมายและ 
ภูมิทัศน 
 

 
กขย 

 

   
 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๓๙ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

  แผนงานดานบริการการขยายพันธุไมดอกไมผล 
จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
๒) โครงการพัฒนาสถานีวิจัยและฝกอบรมบานไร 
และ สถานีวิจัยและฝกอบรมยางคราม  

 
 

ศูนยฯบานไร 
ศูนยฯบานไร 

 
๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการขยายผลสูประชาชน 

 ยุทธศาสตรดานการขยายผลการพัฒนา เปนยุทธศาสตรในเชิงรุกที่มุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงเผยแพรองคความรูและขยายผลไปสูราษฎรตามแนว
พระราชดําริ ในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” โดยราษฎรสามารถนําองคความรูดังกลาวไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี โดยมีสาระสําคัญในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๒.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 
  ๑) เพื่อนําองคความรูจากการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไปถายทอดสูประชาชนและกลุมเปาหมายตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงเครือขายทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  ๒) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ 

 ๒.๒ กลยุทธ 
  ๑) พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของชุมชน 
  ๒) เพิ่มเครือขายการขยายผลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
  ๓) การเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําแนวพระราชดําริ ดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงาน และสรางรายได มา
สนับสนุนภารกิจอยางเปนรูปธรรม 
  ๔) การเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ โดยมุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตาม
แนวพระราชดําริในการพัฒนาและดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหเห็นผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๕) การขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริสูระดับนานาชาติ โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 ๒.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ  

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนา
หลักสูตรให
ตอบสนอง
ความตองการ 

๑.๑ จํานวนหลกัสูตร
ที่ประชาชน ตองการ
เขารับการอบรม ๑๐ 
อันดับแรก 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมประจําป 

 ระบบนิเวศลุมน้ําที่ยั่งยืน 
 

 
คณะทํางาน

ศูนยฯ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๐ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

ของชุมชน   ฝายตนน้ําลําธาร เพือ่การฟนฟูลุมน้ํา 
ตามแนวพระราชดําร ิ

 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและตนทุนการผลิต 
 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
 การปลูกและขยายพันธุสมโอ  

(พันธุขาวใหญ, พันธุขาวทองดี) 
 การเพาะเลี้ยงปลานลิในกระชัง 
 การเลี้ยงปลากดหลวงในบอซีเมนตกลม 

ระบบน้ําไหลผาน 
 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซเีมนตกลม 
 การเลี้ยงกบบลูฟรอกโดยวิธีเกษตร

ธรรมชาต ิ
 การเลี้ยงกบนาโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 
 การเลี้ยงแพะนมซาแนน-แองโกล 
 การเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา 
 การเลี้ยงสุกรลกูผสมเหมยซาน 
 พืชอาหารสัตวในพื้นที่ปาโปรง 

 
 

   การจัดการดินตื้นเพื่อปลูกผักอินทรีย 
 การฟนฟูดินดวยปุยหมักใบไมและน้ําหมกั

ชีวภาพเพื่อการผลิตพืช 
 การปลูกหญาแฝกในพื้นทีลุ่มน้ํา 
 การเพาะหญาแฝกดวยเมล็ด 
 การผลิตไมดอกนอกฤด ู
 

 

๒. เพิ่ม
เครือขายการ
ขยายผลทั้งใน
ภาครัฐ และ 

๒.๑ มีเครือขาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
เพิ่มขึ้น  

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการจัดตัง้เครอืขายการขยายผลกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชน 

 
กขย 

ภาคเอกชน ๒.๒ มีศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
ตนแบบแหง
ความสําเรจ็เพิ่มขึ้น 
 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการจัดตัง้ศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริตนแบบแหงความสําเรจ็กบัภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชน 
 

 
กขย 

 
 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๑ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

 
 

๒.๓ มีการขยายผล
องคความรู 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
สูโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิม่ขึ้น 
 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการฝกอบรมและพฒันาอาชีพ 
๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรตนแบบในโครงการ 
ชลประทานอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการฟนฟูพื้นที่ตนน้ําลําธารดวยฝายตนน้ํา
ลําธาร (เปาหมาย ๕๐๐ แหงตอป) 
 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาปาไม  
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการสงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตน
น้ําตามแนวพระราชดําร ิ

 
คณะทํางาน

ศูนยฯ 
 
 

 
กสน,กสต 

 
 
 

 
กพป 

 ๒.๔ จํานวน
แผนงาน/กจิกรรมที่
องคกรปกครอง
ทองถิ่นนําผลสําเรจ็
ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ ไป
ดําเนินการโดยใช
งบประมาณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือมกีารทํา 
MOU รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการประเมินและติดตามผลการขยายผล 
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

 
กขย 

๓. การเปน
ศูนยกลางแหง
การเรียนรูและ
ฝกอบรมตาม
แนว
พระราชดาํร ิ

๓.๑ มีการฝกอบรม
ใหแกราษฎร/
กลุมเปาหมายตางๆ  
เกษตรกรตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง จํานวน ๒๗
หลักสูตร ผูเขารบั
การฝกอบรมจํานวน 
๖,๐๐๐ คนตอป 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการประเมินและติดตามผลการขยายผล 
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หลักสูตรฝายตนนํ้าลําธารเพื่อการอนรุักษ
และพัฒนาที่ยั่งยืน 

 หลักสูตรการเลี้ยงปลาเพือ่ยังชีพ 
 หลกัสูตรการเพาะเลี้ยงกบและขยายพันธุกบ 
 หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกจิ 
 หลักสูตรการทําและการใชปุยอินทรีย  

เพื่อลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

 
คณะทํางาน

ศูนยฯ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๒ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

   หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมืองหลกัสูตร 
การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 หลักสูตรการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการอนุรกัษทรพัยากรปาไม 

 หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบ
เศรษฐกจิพอเพียง 

 หลักสูตรอาสาสมัครพิทักษไพร อากาศ
สดใส  ไรหมอกควันไฟปา 

 หลักสูตรการเลี้ยงสกุรหลกัสูตรการพัฒนา
อาชีพนอกภาคการเกษตร 

 หลักสูตรการปลกูผักปลอดสารพิษ 
 หลักสูตรการปลกูไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ 

ประการ ตามแนวพระราชดําร ิ
 หลักสูตรการเลี้ยงแพะนม 
 หลักสูตรการออมและการจัดทําบัญช ี

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพในการ

เพาะเลี้ยงกบ 
 หลักสูตรการปลกูและขยายพันธุไมผล 
 หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพ อาชีพแปรรูป

อาหาร ผลิตภัณฑและสมุนไพร 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 หลักสูตรการเลี้ยงเปดเทศ 
 หลักสูตรการเลี้ยงกระตาย 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพ ปราชญ

ชุมชนและแหลงเรียนรู 
 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพปุยอินทรีย

อัดเม็ด 
 หลักสูตรการพฒันาเพื่อเพิม่ศักยภาพ

เกษตรกร 
 หลักสูตรการผลิตน้ําสมควันไม 

 

  ๒) โครงการบริการฝกงานนักศึกษา 
 

คณะทํางาน
ศูนยฯ 

 
 
 

   



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๓ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

 ๔. การ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ผลสําเร็จของ
ศูนยศึกษา 
การพัฒนา 
หวยฮองไคร 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ใหเปนที่
ประจักษตอ 

๔.๑ มีแผนการ
เผยแพร
ประชาสมัพันธองค
ความรูตามแนว
พระราชดําริ และ
ผลสําเร็จของ
โครงการฯ 
 

แผนงานประชาสัมพันธองคความรู  
จํานวน  ๕ โครงการ 
๑) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู
ตามแนวพระราชดําริของศูนยศึกษาการพฒันา 
หวยฮองไครฯ ผานสื่อมวลชน 
๒) โครงการพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตสําหรับ
นักเรียน 
๓) โครงการครอบครัวสุขใจหวยฮองไครนําเที่ยว 
๔) โครงการทองเที่ยวเชิงพัฒนา 
๕) โครงการจัดนทิรรศการ 
 

 
 

คณะทํางาน
ศูนยฯ 

 
กบร 

 
กบร 
กขย 
กบร 

 
สาธารณะ  แผนงานประชาสัมพันธองคกร จํานวน ๙ 

โครงการ 
๑) โครงการ Head Phone set 
๒) โครงการสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑวิสาหกิจ
ชุมชน 
๓) โครงการจัดนทิรรศการเคลื่อนที ่
๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานขยายผลสู
องคกรสวนทองถิ่น 
๕) โครงการอําเภอย้ิมเคลือ่นที ่
๖) โครงการอาคารพพิิธภัณฑประวัติศาสตรศูนยฯ 
๗) โครงการสือ่เรียนรูสูสถานศึกษา 
๘) โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อการขยายผล  
๙) โครงการนําชมพิพิธภัณฑที่มีชีวิตรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
 

 
กบร 
กบร 

 
กบร 
กขย 

 
กขย 
กบร 
กขย 
กขย 

 
กขย 

 ๔.๒ มีจํานวนสื่อตอ
สิ่งพมิพทีเ่ผยแพร 

แผนงานประชาสัมพันธองคกร จํานวน ๑ 
โครงการ 
๑) โครงการผลิตสือ่และปายเพือ่การ
ประชาสมัพันธ 
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
 

๕. การขยาย
ผลองคความรู
ตามแนว
พระราชดาํริสู
ระดับนานาชาติ 

๕.๑ มีจํานวน
โครงการความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ  

แผนงานดานบริหาร จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม ฝกศึกษา
สําหรับชาวตางประเทศ (International Course)  
๒) โครงการหลักสูตรวิทยากรภาษาอังกฤษแบบ 
มืออาชีพ 

 
กบร 

 
กบร 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๔ 

๓. ยุทธศาสตรท่ี ๓   ยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า 

 มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําใหมีน้ําเพียงพอ สําหรับสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาดานตาง ๆ  ของศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดหาใหมีน้ําเพียงพอ  สําหรับการประกอบอาชีพ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค ของราษฎรหมูบานรอบศูนยและศูนยสาขา รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน สนับสนุนในการขยายผลดานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร  
  ๑) มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําใหมีน้ําเพียงพอ สําหรับสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาดานตาง ๆ ของ
ศูนยฯ  
  ๒) จัดหาใหมีน้ําเพียงพอ  สําหรับการประกอบอาชีพ การอุปโภค-บริโภค ของราษฎรหมูบานรอบ
ศูนยและศูนยสาขา  
  ๓) การบริหารจัดการน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  สนับสนุนในการขยายผลดานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ กลยุทธ 
  ๑) พัฒนาแหลงน้ํา  
  ๒) เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบชลประทาน 
  ๓) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  ๔) บรหิารจัดการน้ําแบบมสีวนรวมอยางมปีระสิทธิภาพ 

 ๓.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๑)  พัฒนา
แหลงนํ้า  

๑.๑ มีแหลงเกบ็กัก
น้ําเพิ่มขึ้น  

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า  
จํานวน ๖ โครงการ 
๑) โครงการกอสรางฝายทดน้ําและระบบสงน้ํา 
จํานวน ๓ แหง 
๒) โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอม
ระบบสงน้ํา  จํานวน ๒ แหง 
 
๓) โครงการกอสรางโรงสบูน้ําบอบาดาล และระบบ
สงน้ํา จํานวน  ๓ แหง 
๔) โครงการขุดสระเก็บน้ําพรอมอาคารประกอบ 
จํานวน ๓ แหง 
๕) โครงการกอสรางระบบสงน้ําพรอมอาคาร
ประกอบ จํานวน ๑๗ แหง  
๖) โครงการกอสรางอาคารอัดน้ําพรอมอาคาร
ประกอบ จํานวน ๑ แหง 
 

 
 

กพน,กสน 
 

กพน,กสต 
 
 

กพน 
 

กพน,กสน 
 

กพน,กสน 
 

กสน 
 
 

 
 

   



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๕ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๒)  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบ
ชลประทาน 

๒.๑ อาคาร
ชลประทานอยูใน
สภาพพรอมใชงาน  

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า  
จํานวน ๕ โครงการ 
๑) โครงการปรับปรงุอางเก็บน้ําพรอมระบบสงน้ํา 
จํานวน ๕ แหง 
๒) โครงการซอมแซมระบบทอสงน้ําจํานวน ๔๐ 
แหง 
๓) โครงการบํารุงรักษาบริเวณหัวงานอางเกบ็น้ํา 
จํานวน ๒๙ แหง 
๔) โครงการพัฒนาบอบาดาล จํานวน ๓๖ แหง 
๕) โครงการขุดลอกตะกอนหนาฝายและอางเกบ็น้ํา 
จํานวน ๒๐ แหง  

 
 

กพน 
 

กพน,กสน 
กพน,กสน 

 
กพน 

กพน,กสน 
 
 

๓)  พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
 

๓.๑ มีการปรบัปรุง
ทางและสะพาน และ
สิ่งกอสรางอื่นๆ 

แผนงานดานศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า  
จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการปรับปรงุทางและสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
จํานวน ๖ แหง 
๒) โครงการปรับปรงุสิง่กอสรางอื่น จํานวน ๑ แหง  
๓) โครงการกอสรางสิง่กอสรางอื่น จํานวน ๖ แหง 
 

 
 

ฝปก,กสน 
 

กสน 
กสน 

 
๔) บริหาร
จัดการนํ้าแบบ
มีสวนรวม
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

๔.๑ จํานวนกลุมผูใช
น้ําพื้นฐานที่มีการ
จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
พื้นฐานแลวเสรจ็ตาม
แผน  

แผนงานดานขยายผล จํานวน  ๒ โครงการ 
๑) โครงการจัดตัง้กลุมผูใชน้ําในพื้นทีร่อบศูนยฯ 

และศูนยสาขา 
 

 
กขย 

 
 

๔.๒ รอยละความพึง
พอใจของกลุมผูใชน้ํา
ที่พอใจตอการ
ปฏิบัติงาน 

แผนงานดานขยายผล จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการประเมินและติดตามผลการบรหิาร
จัดการน้ํา 

 
กขย 

 

๔. ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ มุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เปนองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพสูง เปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองพระราชดําริ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ทํางานอยาง 
มืออาชีพและชํานาญงาน โดยมีสาระสําคัญในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๔.๑ เปาประสงคของยุทธศาสตร 
  ๑) มีแผนแมบทและแผนปฏิบัติการประจําปและตัวชี้วัด  เปนเครื่องมือในการกํากับดูแล โดยมี 
การรับฟงและบรรจุความตองการจากผูรับบริการและมีสวนไดสวนเสียในแผนแมบทและปฏิบัติการของ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๖ 

  ๒) โครงสรางการบริหารภายในที่สอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ 
  ๓) มีงบประมาณอัตรากําลังที่เหมาะสมเพียงพอตอภารกิจ 
  ๔) พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
  ๕) เพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรเปนคนเกง คนดี และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 ๔.๒ กลยุทธ   
  ๑) การปฏิบัติงานติดตามประเมินผลตามแผนงานตาง ๆ ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๒) การปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
  ๓) การสนับสนุนงบประมาณและเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๔) เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
  ๕) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการศึกษาและดําเนินงาน 
  ๖) พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานวิชาการและเทคโนโลยี 
  ๗) พัฒนาบุคลากรดานจริยธรรม  

 ๔.๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๑.การปฏิบัติงาน
ติดตาม
ประเมินผลตาม
แผนงานตางๆ 
ของศูนยศึกษา
การพัฒนา 
หวยฮองไคร 
อันเน่ืองมาจาก 

๑.๑ มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานในดาน
ตางๆ ของศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ อยาง
นอย  ๑๒ ครั้งตอป 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๓ โครงการ 
๑) โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
๒) โครงการประชุมประจําเดือนคณะทํางาน
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
๓) โครงการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไครฯ 

 
 

กบร 
 

กบร 
 

กบร 

พระราชดาํร ิ ๑.๒ มีการติดตาม
และสรุปผลตัวช้ีวัด
ศูนยศึกษาการ
พัฒนาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

แผนงานดานบริหารจัดการโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการจัดทําตัวชี้วัดโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

๑.๑) โครงการจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

๑.๒) โครงการจัดทําตัวช้ีวัดศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
 

 
 
 

คณะทํางาน
ศูนยฯ 

 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๗ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๒. การปรับปรุง
โครงสรางและ
อัตรากําลังของ 
ศูนยศึกษาการ
พัฒนา 
หวยฮองไคร 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

๒.๑ มีการพจิารณา
ทบทวนปรับปรงุ
โครงสรางและ
อัตรากําลงัและมีการ
จัดบุคลากรให
ครบถวนตามกรอบ
อัตรากําลงัรอยละ 
๒๐ ตอป 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการเพิม่อัตรากําลงั ขาราชการและ
พนักงานราชการทีส่อดคลองเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 
 

 
คณะทํางาน

ศูนยฯ 
 

๓.การสนับสนุน
งบประมาณและ
เสริมสรางขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในศูนย 

๓.๑ มีการสนับสนุน
งบประมาณที่
เพียงพอสอดคลอง
เหมาะสมกับภารกิจ 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๓ โครงการ 
๑) งบบุคลากร 
๒) งบดําเนินงาน 
๓) งบลงทุน 

คณะทํางาน 
ศูนยฯ 

 

ศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

๓.๒ มีการสนับสนุน
เสริมสรางขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในศูนยใน
ดานตาง ๆ 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการเพิม่ศักยภาพและขีด
ความสามารถของบุคลากร 
๒) โครงการวิทยากรมืออาชีพ 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
 

 ๓.๓ มีการถายทอด
องคความรูของ
เจาหนาที่ศูนยจากรุน
สูรุนอยางตอเนือ่ง 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการ You Can Do 
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
 

๔. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน 

๔.๑ มีเครื่องมือและ
อุปกรณ 
ที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน และมี
ขอมูลเชื่อถือได 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๒ โครงการ 
๑) โครงการจัดหาเครือ่งมอืและอปุกรณ
สารสนเทศ 
๒) โครงการ Head Phone Set  
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
กบร 

๕. จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณเพื่อ
อํานวยความ 
สะดวกในการ
ดําเนินงาน 

๕.๑ มีเครื่องมือและ
อุปกรณที่เหมาะสม
ตอการปฏบิัติงาน  

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ จํานวน ๔๓ 
รายการ 
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
 

    



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๘ 

กลยุทธ ตัวชี้วัดของกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

๖. พัฒนา
บุคลากรใหมี
ทักษะดาน
วิชาการและ
เทคโนโลยี 

๖.๑ มีนักวิจัยทุก
กลุมงาน 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ 
ดานการวิจัย  
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
 

๗. พัฒนา
บุคลากรดาน
จริยธรรม 

๗.๑ จํานวนบุคลากร
ที่เขารวมกจิกรรมไม
นอยกวารอยละ ๘๕ 

แผนงานดานบริหารจัดการองคกร 
จํานวน ๑ โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร 
 

 
คณะทํางาน 

ศูนยฯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๔๙ 

๖.   การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ 

๑. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

  การนําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะที่  ๔  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไปสูการปฏิบัตินับเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะเปนความสามารถที่จะผลักดัน 
การทํางานที่มุงใช “แผน” เปนเครื่องมือและกลไกการดําเนินงาน ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน เปาประสงค 
และยุทธศาสตรที่วางไว ใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว มุงสูเปาหมายสําคัญในระยะยาว  
โดยครอบคลุมการดําเนินงานทุกมิติขององคกรและสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
การดําเนินงานและเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
คานิยม เปาหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทํางาน การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะตองทําใหทุกหนวยงาน
ยอมรับ แนวทาง แผนงาน โครงการ และพรอมที่จะนําแนวทางนั้นไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปนตองมีการระดมกําลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อใหเกิด 
การปฏิบัติและสรางพลังขับเคลื่อน รวมทั้งใหผูเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม จึงกําหนด 
แนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑) ผูบริหารทุกระดับตองเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและ
สม่ําเสมอ 

  ๒) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริจัดทําแผนระยะ ๕ ป และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามแผน มีการกํากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังไว 

  ๓) หนวยงานเผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระของแผนแมบทใหเจาหนาที่และ
บุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ มีสวนรวมและใหการสนับสนุนเพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดพลังขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง 

  ๔) กําหนดภารกิจความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อความสอดคลองกับแผนงาน แผนอัตรากําลัง และ
ขจัดความซ้ําซอนของงาน 

  ๕) วางแนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนแกผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๖) พัฒนาระบบการกํากับติดตามและการประเมินผล ที่มุงการประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงานทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาการ
ประเมิน ผูประเมิน และการเก็บรวบรวมขอมูล 

๒. การอํานวยการกํากับดูแล 

  เพื่อใหการดําเนินตามแผนแมบทเปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว จึงกําหนดใหมี
คณะทํางานดานวิชาการ คณะทํางานดานการขยายผล และคณะทํางานดานอํานวยการและบริหารจัดการ  
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนแมบท 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๕๐ 

๓. การติดตามประเมินผล 

 ๓.๑ การรายงานความกาวหนาของแผน 

   การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนรายเดือนและรายไตรมาส (รวม ๔ ไตรมาส) 
เพื่อความสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการและระบบการใชจายงบประมาณรายจายประจําป โดยมี
การวิเคราะหการดําเนินงานในแตละหวงเวลาตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เสนอกรมชลประทาน 
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสํานักงาน กปร.  

 ๓.๒ การรายงานผลสําเร็จตามแผน 

   การรายงานผลสําเร็จตามแผนประจําป โดยประเมินผลลัพธและผลกระทบการดําเนินงานเสนอ
กรมชลประทาน คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
สํานักงาน กปร. 

 ๓.๓ การติดตามผล   

   การติดตามผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรคขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนโดยคณะทํางาน
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมีการกําหนดหวงเวลาในการติดตามผลให
ชัดเจนและสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๔ การประเมินผล 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในระยะครึ่งแผนและครึ่งปสุดทายของแผน เพื่อประเมิน
ผลลัพธและผลกระทบในการปฏิบัติราชการแตละยุทธศาสตรใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  และ
นําไปใชประโยชนในการปรับและกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะตอไป 

๔. การประชาสัมพันธ 

  กําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายตาง ๆ ทุกระดับ ทุกภาคสวน เพื่อสราง
ความรูความเขาใจในยุทธศาสตรและวิธีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เพื่อใหทุกฝายไดเขามามีบทบาทและ 
สวนรวมในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในการปฏิบัติงาน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

๑. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ 

 ๑. เปนศูนยศึกษาและพัฒนา (Research & Development Center) 

  เมื่อดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง จนไดผลสําเร็จแลวก็จะนําไปขยายผลใหกับเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปไดนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการศึกษาและ 
การพัฒนา 

 ๒. พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต...คํานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม 

  ประการแรก เปนพิพิธภัณฑที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม แสดงถึงวัฒนธรรมการ
ประกอบอาชีพของทองถิ่น และประสบการณในการแกไขปญหาใหกับทองถิ่น 

  ประการที่สอง มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยูตลอดเวลาเพราะมี 
การดําเนินการ ศึกษา  ทดลอง คนควา พัฒนาขยายผลอยูเสมอ 

  ประการที่สาม มีประโยชนแกราษฎร จะมองเห็นสิ่งที่เปนวิวัฒนาการที่สามารถเขามาศึกษานํา
ความรูตาง ๆ ภายในศูนยฯ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในพื้นที่ของตนเองไดจริง 

 ๓. ทรงคัดเลือกพ้ืนที่ดวยพระองคเอง...เพื่อเปนตัวแทนของภูมิภาค 

  เพื่อจุดประสงคใหศูนยศึกษาการพัฒนาแตละจุดกระจายอยูในพื้นที่ ๖ ภูมิภาคเปน ๖ แบบจําลอง
ของภาคนั้น ๆ  เปนพื้นที่สวนยอที่สอดคลองกับภูมิภาคและเปนตัวอยางของภูมิภาคอยางแทจริงที่เกษตรกร
สามารถนําไปปฏิบัติได 

 ๔. เปนตัวอยางของการบริหารงานรูปแบบใหม การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development) 

  หากมองในลักษณะการวิเคราะหของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงองคกรแลว จะพบวา ศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออุบัติการณของการจัดการรูปแบบการบริหารราชการแผนดินไทย ที่
รวมเอากิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานหลายหนวยงานเขาไวดวยกันเปนลักษณะ “รวมศูนย” และ
ยิ่งไปกวานั้น ยังมีสวนของเอกชน และองคกรที่มิใชรัฐบาลรวมประสานการดําเนินงานอยูดวย การดําเนินงาน
ในรูปแบบดังกลาว เปนการผสานความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหบริหารประชาชน โดยปรับลดอัตวิสัย
ของแตละหนวยงาน ซึ่งมักคุนเคยกับความเปนเจาของและอํานาจหนาที่เบ็ดเสร็จของแตละสวนราชการ  

  การจัดรูปแบบการบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยมิไดมีหนวยงานใด
เปนเจาของ หากแตรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหผลประโยชนตกอยูแกประชาชนตามพระราชดํารินั้น เปน
ปรัชญาการทํางานแนวใหม ที่ยังไมเคยมีปรากฏมากอนในประวัติการบริหารราชการแผนดินของไทย  
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 ๕. เปน “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmers) 

  ในอดีตที่ผานมา งานบริหารที่จะใหแกประชาชนและชุมชน ดูจะเปนเรื่องที่มีขั้นตอนและ
สลับซับซอนอยูไมนอย เกษตรกรที่ตองการความรูและการสงเคราะหชวยเหลือในดานการทํามาหากินตอง
เสียเวลาในการเดินทางไปติดตอขอรับการบริการจากหลายหนวยงานแตละหนวยงานก็อยูไกลตางสถานที่กัน 
ทําใหเปนปญหาอุปสรรคแกการแสวงหาความรูและรับบริการเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ วัตถุประสงค
หลักสําคัญประการหนึ่ง ก็คือบทบาทในการทําหนาที่ “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop 
services for the farmers) กลาวคือ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถกาวเขาไปในพิพิธภัณฑที่มีชีวิต
แหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก และขอรับบริการตั้งแตเรื่องการใชพื้นที่
ดานการเกษตร ดานน้ํา ดานเมล็ดพันธุพืช ดานการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการทํามาหากิน 
ตลอดจนการฝกอบรม โดยเสียเวลาเพียงครั้งเดียว ณ ที่แหงเดียว ทําใหเกษตรกรประหยัดทั้งเวลา คาใชจายใน
คราวเดียวกันดวย (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 
๓ ทศวรรษศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: ประโยชนสุขสูปวงประชา,๒๕๕๒ : ๙-๑๑) 

๒. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายและเปาหมายหลักคือ การพัฒนาคนใหพออยู
พอกินและพึ่งตนเองได โดยทรงยึดหลักการดําเนินงานบนทางสายกลางเปนขั้นเปนตอนบนพื้นฐานของความ
สมดุลพอดีในทุกภาคสวน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามวิถีแหงธรรมชาติดวยมรรควิธีที่เรียบงาย 
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

๑. ระเบิดจากขางใน 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดํารัสวา "ตองระเบิดจากขาง
ใน" นั้นหมายความวา ตองมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขาไปพัฒนาใหมี
สภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญจาก
สังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนและหมูบาน ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม
สามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูความลมสลายได 

๒. แกปญหาที่จุดเล็ก 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมองปญหาใน
ภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม  

๓. ทําตามลําดับขั้น 

 ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุข เมื่อ
มีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปไดจากนั้นจะเปนเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อ



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๕๔ 

ประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีที่
เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด  

๔. องครวม 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) ทรงมองสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดอยางเปน
ระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเปนพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมตอกัน ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ
โครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยงดังเชนกรณีของ "ทฤษฎี
ใหม" ที่พระราชทานเปนแนวทางดําเนินชีวิตแกปวงชนชาวไทย อันเปนแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่ง
พระองคทรงมองอยางเปนองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ - ๑๕ 
ไร การบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทํา
การเกษตรแลวจะสงผลใหผลผลิตดีข้ึน และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและ
การตลาด รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมภายนอกไดอยางครบวงจร นั้นคือแนวทางการดําเนินงานทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ 

๕. ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

 การที่จะพระราชทานพระราชดําริเพื่อดําเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูล
รายละเอียดอยางเปนระบบจากขอมูลพื้นฐานในเบื้องตนจากเอกสารตาง ๆ แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ 
นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง เพื่อที่จะพระราชทาน 
ความชวยเหลือไดอยางถูกตอง รวดเร็วและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคม 

๖. การมีสวนรวม 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสใหทุกฝายทั้งสาธารณชน 
ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดเขามารวมกันแสดงความคิดเห็นและรวมกันทํางานโครงการพระราชดําริ 
โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความตองการของสาธารณชนดวย  

 สําหรับวิธีการมีสวนรวมพระองคทรงนํา "ประชาพิจารณ" มาใชในการบริหารจัดการดําเนินงาน  
ซึ่งเปนวิธีการที่เรียบงายตรงไปตรงมา โดยหากจะทําโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความจําเปนและผลกระทบ 
ที่เกิดกับประชาชนทุกฝาย รวมทั้งผูนําชุมชนในทองถิ่น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นดวยแลว หนวยราชการ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของและรวมดําเนินการมีความพรอม จึงจะพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินโครงการนั้น ๆ 
ตอไป 

๗. ประโยชนสวนรวม 

 การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  

๘. ประหยัด เรียบงาย ทําใหงาย 

 นอกจากนี้ ในการพัฒนาชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักการดําเนินงานดวยความเรียบงายหรือทําใหงาย 
ราษฎรสามารถทําไดเอง สอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยไมตองลงทุนสูงหรือใหเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก  
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๙. ขาดทุนคือกําไร 

“...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain) 
… การเสีย คือ การได ประเทศชาติก็จะกาวหนา 

และการที่คนอยูดีมสีุข เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”  

จากพระราชดํารัสดังกลาว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย 
“การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร 

๑๐. เศรษฐกิจพอเพียง 

 "เศรษฐกิจพอเพียง" เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณ 
ทางเศรษฐกิจ ใหดําเนินไปบน "ทางสายกลาง" และเมื่อภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพน
และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุ
มีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการ
นําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

๑๑. ไมติดตํารา 

 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับ
สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน เปนการใชตําราอยางอะลุมอลวยกัน 
ไมผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม คือ "ไมติดตํารา" 

๑๒. ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจถึงธรรมชาติ และตองการใหประชาชนใกลชิดกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด โดยหากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติเขา
ชวยเหลือ เชน การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ไดพระราชทานพระราชดําริ "การปลูกปาโดยไมตองปลูก" ปลอย
ใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือแมกระทั่ง "การปลูกปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง" ไดแก ปลูกไม
เศรษฐกิจ ไมผลและไมฟน นอกจากไดประโยชนตามประเภทของการปลูกแลวยังชวยสรางความชุมชื้นใหแก
พื้นดินดวย พระองคจึงทรงเขาใจธรรมชาติและมนุษยที่อยูอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไมไดอยาง
ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, กษัตริยนักพัฒนา, 
๒๕๕๒ : ๒๕-๓๑) 
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๓. ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อาคาร
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไว 
ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ชุดตางๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตางๆ ทั้งในสวนองคกร
บริหารสวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไว
ตามเดิม 

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 และเหมาะสมกับ

กลุมผูเขาฟงการบรรยาย / 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 กรุงเทพฯ  
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๑. ในดานการตลาด   

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรู
ใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัย
หนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหาในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด 
ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนนุเกษตรกรที่
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 

๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(กปร.) 

 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารรัฐสภา  ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี เปนที่ปรึกษา กปร.  
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ สวนราชการที่เกี่ยวของจํานวน ๑๖ หนวยงาน 
เปนกรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ  ในการประชุมดังกลาวที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้ 

๑. เรื่องอัตรากําลังที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  

 คณะกรรมการบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแกปญหาโดยใชพนักงาน
ราชการและลูกจางชั่วคราวโครงการเปนสวนเสริม โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงาน ก.พ.จัดทําและ
อนุมัติกรอบโครงการพนักงานราชการในแตละศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําใหการ
ปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผลตามแผนแมบทได  แตหากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถได
ขาราชการที่มีความรู และประสบการณสูง เพื่อถายทอดองคความรูแกผูสนใจมาศึกษา ดูงานในศูนยศึกษาการ 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๕๘ 

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ใหเขาใจไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหเกิดประโยชน จึงเห็นควรมีขาราชการที่
เกี่ยวของกับดานงานศึกษาทดลอง วิจัย และการขยายผลสูความสําเร็จไปสูประชาชนมาปฏิบัติงานในศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเต็มเวลามากขึ้น  นอกจากนี้ ยังตองเสริมสรางองคความรูใหกับ
พนักงานราชการเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนกับศูนยศึกษามากยิ่งขึ้น 

๒. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

    ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหง ไดขยายการสงเสริม  ฝกอบรม และ
ขยายผลสูภาคการปฏิบัติในพื้นที่ของราษฎรมากยิ่งขึ้น  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในเขตจังหวัด
ที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รับทราบผลสําเร็จดานการศึกษา ทดลอง วิจัย รวมทั้งหลักสูตรการฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่ง อปท. สนใจเปนอยางมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเห็นชอบใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาศึกษาเรียนรูตัวอยาง
ความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อนําไปพิจารณาสงเสริมการขยายผลสูประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามภูมิสังคม และความตองการของประชาชน 

๕. แผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

 สํานักงาน กปร. ไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓ ยุทธศาสตรหลัก โดยมียุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑.๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  

 ๑) ศึกษารวบรวมแนวพระราชดําร ิขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและทบทวนการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริในระยะที่ผานมาใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง และ
มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดระบบหมวดหมู จัดลําดับ ความสําคัญ วิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
ดําเนินการแกไข และนําไปสูการขับเคลื่อนขยายผล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธใหแพรหลายมากขึ้น 

 ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให
เปนระบบครบวงจร มุงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเปนหลัก เริ่มตั้งแตการติดตามเสด็จฯ และรบั
สนองพระราชดําริ การประสานการดําเนินงาน และการประสานการปฏิบัติ พิจารณาจัดทําโครงการฯ 
วิเคราะหโครงการและสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ 
ใหเห็นเปนรูปธรรม มุงเนนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงานโครงการฯ โดยนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกองคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ ไดยึดถือและนําไปปฏิบัติตอไป 

 ๓) การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยเสริมสรางและสงเสริม
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานทุก
ขั้นตอนในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ มีการขยายเครือขาย สรางระบบการประสานรวมวางแผนและ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริรวมกัน คือ ประโยชนสุขของประชาชน 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ๕๙ 

 ๔) การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และประชาชน 
ใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกขั้นตอนตั้งแตการคิด
วิเคราะห รวมจัดทําแผน รวมดําเนินงาน รวมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
ตลอดจนสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง โปรงใส ของการดําเนินงานโครงการ 

๑.๑.๒ ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ  

 ๑) การจัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําร ิโดย 
  - จัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ มีระบบฐานขอมูลตามแนวพระราชดําริดานตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และเปน
ปจจุบัน มีการจัดระบบหมวดหมูของขอมูล สามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็ว 

  - จัดทําศูนยใหบริการ การเรียนรูสํานักงาน กปร. ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
แหลงอางอิงแนวพระราชดําริ โดยจัดใหมีชองทางการใหบริการและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับพระราชดําริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน กปร. 

 ๒) การคนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดย 
  - คนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดยสรางศูนยตนแบบตามแนวพระราชดําริ กระจาย

อยูทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเปนศูนยศึกษาเรียนรูการพัฒนาดานตาง ๆ ที่นอมนําแนวพระราชดําริมาใชประโยชน 
และสาธิตแสดงไวใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

  - คนหาตัวแบบความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใชจนประสบผลสําเร็จในการดาเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องคกรธุรกิจ และหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อนํามาเปนแบบอยางใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ 

 ๓. การขยายผลและสรางเครือขายองคความรู โดย 
  - มุงเนนการขยายผลและสรางเครือขายการเรียนรูเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น โดยใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง ทั่วประเทศ เปนศูนยกลางการดําเนินงานในแตละภูมิภาค 

  - ภายใตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และปญหาการวางงาน สํานักงาน กปร. จะเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนํา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงานและสรางรายได มาสนับสนุนและ
ชวยแกไขบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม 

  - สนับสนุนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนตางๆ เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลและศูนยฝกอบรมตามแนวพระราชดําริที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค รวมทั้งการนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริมากขึ้น 

  - ขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริสูองคกรชุมชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดย
ประสานและสนับสนุนใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสนองพระราชดําริ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง โดยมีการใชแผน
ชุมชนเปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน 
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  - ขยายผลเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริสูระดับสากล โดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน และสํานักงาน กปร. เปนองคกรกลางในการดําเนินงานและ
สนับสนุนในฐานะตัวแทนระดับประเทศ 

 ๔. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ โดย 
  - มุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ ในการพัฒนา

และดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหเห็นผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

  - พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตามแนวพระราชดําริ
และผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและตอเนื่อง ผานสื่อ
ทุกประเภท มุงสรางความรูความเขาใจ เพิ่มพูนความศรัทธา และการใชประโยชนองคความรูตามแนว
พระราชดําริ เพื่อการพัฒนาและดํารงชีวิต 

  - มุงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรและถายทอดองคความรูตามแนว
พระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น 

  - เผยแพรประชาสัมพันธประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน และองคกรตาง ๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จและไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแพรหลายสูสาธารณะ
มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ๒๕๕๓ :  
๑๗ – ๒๘) 

๖. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ในชวงที่ผานมา  สํานักงาน กปร.  ไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง ใน ๔ เรื่องหลัก ดังนี้ 

๑. การผลิตขาวครบวงจร โดยมุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนศูนยกลางในการผลิตขาวแบบครบ
วงจร เริ่มตั้งแต การผลิตเมล็ดพันธุขาว  การปลูก  การดูแลรักษา  การปรับปรุงบํารุงดิน  การเก็บเกี่ยว การ
ตาก (ลานตาก) การเก็บรักษา( ยุงฉาง)  การสีขาว(โรงสี) การแปรรูป และดานการตลาด เปนตน 

๒. ปุยสั่งตัด สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง ควรมีการผลิตปุยเคมีที่ได
มาตรฐาน เหมาะสมกับพืชและดินของแตละพื้นที่ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทุกศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เปนศูนยกลางสาธิตการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี โดยนําคาวิเคราะหดินมาเปนตัวกําหนด 
สูตรปุยเคมี ใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม  รวมทั้ง สงเสริมใหเกษตรกรมีการใชปุยเคมีรวมกับ 
ปุยอินทรียอยางเหมาะสมอีกดวย  

๓. พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก เพื่อใหทุกศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ทุกแหงเปนศูนยสาธิตการนําพลังงานทดแทนมาใชในการปฏิบัติงานจริง ในกิจกรรมตางๆ โดยใหสอดคลองกับ
ภูมิสังคมของพื้นที่ 
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๔. การประชาสัมพันธ และปายสื่อความหมายในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
อํานวยความสะดวก และสรางความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ใหแกผูเขามาศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหเหมาะสมกับ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” 

๗. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในสวนที่ เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน  ดังนี้ 

 มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

 มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

 มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ บริหารราชการ
แผนดินให เปนไปเพื่อการใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 
อยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

 มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐-๒๕) 

๘. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – ๑๐ โดย
ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ“สรางสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทางที่
ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ. 
๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวดังนี้ 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่น 
ในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ 

สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ด ีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึง่กันและกัน ระบบการ 
ผลิตเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกจิทีพ่ึ่งตนเอง 

และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี 

 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและ
ขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑๑ จึงมีดังนี้ 
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 (๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

 (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 

 (๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิต ิอยางบูรณาการ และเปนองครวม 

 (๔) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพื้นฐานที่สรางคน
เปนคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถใน
การแขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม และ
ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙), ๒๕๕๓:๕๓) 

๙. แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคง
แหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนดนโยบายดังนี้ “เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมี
เปาหมายเชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักใน
การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ 

๑๐. แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมี 

๑. วิสัยทัศน คือ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงดานอาหาร เปนฐานรายไดเขา
แผนดิน”      

๒. พันธกิจ   
 ๑) สงเสริมใหเกษตรกรมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครอบครัว 
 ๒) สงเสริมใหมีการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลอง

กับความตองการของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคทั้งภายในละตางประเทศ 
 ๓) เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
 ๔) พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 
 ๕) สงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตอยางพอเพียงและมีการใชอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 ๖) มุงเนนใหเกิดการใชทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน และไม

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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๓. วัตถุประสงค 
 ๑) เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคง และรายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 
 ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมีทั้งคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอ

ความตองการของผูบริโภค รวมทั้งจัดสรรการผลิตที่เหมาะสมระหวางอาหารผลิตภัณฑและพลังงานทดแทน 
 ๓) เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและอาหาร 
 ๔) บริหารจัดการใหเกิดการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   

๔. เปาหมาย 
 ๑) ดัชนีช้ีวัดความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๘๐ ในป ๒๕๕๙ 
 ๒) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรมีอัตราการเติบโตไมนอยกวารอยละ ๓.๕ ตอป 
 ๓) สัดสวนของผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

 ประกอบไปดวย ๔ ยุทธศาสตร คือ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดสรรสินคาเกษตรเพื่ออาหาร และ
พลังงานอยางเหมาะสม 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางและพัฒนาการใชทรัพยากรการเกษตรและโครงสรางพื้นฐานการเกษตร
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๑๑. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ลานนา)  

(เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร นาน แมฮองสอน) 

ยุทธศาสตรเชิงรุก : สรางฐาน เศรษฐกิจใหม 
 ๑) พัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกบักลุมประเทศอนภุูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และ

เอเชียใต (BIMSTEC) 
 ๒) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเปนชองทางการคาและการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 
 ๓) สรางฐานเศรษฐกิจใหมบนพื้นฐานของวัฒนธรรม และความรูใหมมุง Knowledge Based 

Economy 

ยุทธศาสตรปรับตัว : เพื่อเพ่ิมมูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม 
 ๑) สรางงานหัตถกรรมที่มเีอกลักษณและความเปนเลิศในระดับนานาชาติ สําหรับตลาดเฉพาะ  

(Niche Market) โดยการนําวัฒนธรรมลานนามาสรางเอกลกัษณและเรื่องราว เพื่อเพิม่มลูคาใหกบัสินคา 
 ๒) เชื่อมโยงการทองเที่ยวเพื่อเปนพลงัดึงดูดใหมจากทรัพยากรทองเที่ยว ทั้งภายในกลุมจังหวัด

และเชื่อมโยงกบักลุมประเทศในอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
 ๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตร โดยสรางความหลากหลายและการบรหิาร

จัดการสมัยใหม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน : สนับสนุน ทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหมใหยั่งยืน 
 ๑) ดํารงฐานวัฒธรรมลานนา 
 ๒) ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 
 ๓) สรางความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและนักทองเที่ยว 
 ๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๑๒. ยุทธศาสตรกรมชลประทาน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)  

 ประเด็นยุทธศาสตร 
  ๑) การพัฒนาแหลงน้ํา 
  ๒) การบริหารจัดการน้ํา 
  ๓) การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

 เปาประสงค 

  ก. ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
   ๑) มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
   ๒) ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
   ๓) ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ํา 
   ๔) มีจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตจัดรูปที่ดินที่เหมาะสม 

  ข. คุณภาพการใหบริการ 
   ๑) อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน 
   ๒) ผูใชน้ําไดรับความพึงพอใจจากการบริหารน้ํา 
   ๓) คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน 

  ค. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
   ๑) การกอสรางซอมแซมและปรับปรุงแลวเสร็จตามแผนงาน 
   ๒) การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน 
   ๓) ประชาชน ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
   ๔) มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
   ๕) มีการวางแผนและการดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี 

  ง. การพัฒนาองคกร 
   ๑) ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
   ๒) บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
   ๓) มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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๑๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  เปาประสงค : เชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก สินคาบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีงานทํา  
มีรายไดที่เปนธรรม เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ 
   ๑) สงเสริมพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
   ๒) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นเพื่อการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
   ๓) สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูป 
   ๔) สงเสริมการคาการลงทุน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 

  เปาประสงค  :  สังคมเชียงใหมนาอยู 

  กลยุทธ 
   ๑) มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณา
การเครือขาย 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และพลังงานสะอาด 

  เปาประสงค  :  เชียงใหมมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

  กลยุทธ 
   ๑) มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๒) มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

  เปาประสงค  :  ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

  กลยุทธ 
   ๑) มุงบูรณาการหนวยงานดานความมั่นคงและสงเสริม สนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อ
แกไขปญหา 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางประสิทธิภาพความโปรงใสเปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 

   เปาประสงค  :  ประชาคมเชียงใหมมีสวนรวมพัฒนา บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการใหบริการ 

  กลยุทธ 
   ๑) พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรรม ICT และการใหบริหารที่เปนเลิศ 
   ๒) เสริมสรางความพรอมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
   ๓) ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ 
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๑๔. การประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ในชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถสรุปผลการประเมินดังนี้ 

 ๑.๑.๑ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ผลการศึกษาพบวา 

  ๑) การศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานขยายผลกับแนวพระราชดําริ ประโยชนที่จะ
ไดรับและผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงาน 

  ๒) การศึกษาปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงาน 

  ๓) การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนย 

  ๔) การศึกษาการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยสรุปพบวา การดําเนินงานขยายผลมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ มีการบริหารจัดการที่
เหมาะสม และใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานและประกอบอาชีพ สําหรับการศึกษา
ปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานทางศูนยไดจัดทํารายงานดวยแลว 

 ขอเสนอแนะของผูศึกษา  

 ๑) ในสวนของงานวิจัย ถาศูนยสามารถจูงใจใหนักวิชาการจากองคกรและสถาบันตาง ๆ ไดเขามาวิจัย
ทั้งทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรมากขึ้น ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 ๒) ศูนยควรเตรียมบุคลากรที่มีความพรอมที่จะทํางานในชุมชน ใหมีความรูในเรื่องของวิทยาศาสตร 
เกษตร ความรูดานการถายทอดเทคโนโลยี สามารถทํางานแบบมีสวนรวมกับประชาชนไดอยางดี และผูบริหาร
ศูนยควรติดตามและนิเทศงานใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

 ๓) ควรสรางระบบการเก็บขอมูลในพื้นที่ที่ดี และควรคํานึงถึงระบบการติดตามประเมินผลควบคูกันไป 

 ๔) การจัดทําหลักสูตรเพื่อการฝกอบรมใหแกเกษตรกร ควรมีการศึกษาความตองการฝกอบรมให
ชัดเจนกอน เพื่อที่จะไดตรงตามความตองการของเกษตรกร และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที 

 ๕) ใชเกษตรกรผูนําเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน และใหเกษตรกรผูนําเปนวิทยากรถายทอด
ความรู โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

 ๖) ผูบริหารควรเนนย้ําใหผูปฏิบัติงานทําความเขาใจแนวพระราชดําริ และทํางานโดยยึดมั่นในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุงเนนใหเกษตรกรเขาใจวางานขยายผลศูนยเปนงานที่ยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองของประชาชนเปนหลัก 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๖๙ 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 
๑. ดานศึกษา 
ทดลองวิจัย 

 เครื่องมือและอุปกรณพรอม
ดําเนินการ 
 สามารถกําหนดขอบเขตที่

ชัดเจนเพราะอยูในพื้นที่ศูนยฯ 
 การเลือกชนิดพืชเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ในเขตน้ําฝน 

 ชนิดพืชหลากหลาย 
 ลดตนทุนการผลิต 

 มีแหลงทุนสนับสนุนดาน
งานวิจัย 
 มีแหลงพอแมพันธุกบ 

 มีความรู ความชํานาญ: ทํา
ใหมีความเขาใจในสาขาวิชาที่
นํามาใชในการวางแผนการทดลอง 
การรวบรวมและวิเคราะหขอมลู
โดยตรง 

 

 ทราบคาความเปลี่ยนแปลงของ
ดิน 
 เสนทางคมนาคมสะดวก  

 เปนแหลงเรียนรูและเผยแพร  

 ลดความเสี่ยงตอการผลิตพืช 

 เปนแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 ลดตนทุนการผลิตใหกบัเกษตรกร 

 เกษตรกรมีความสนใจในการเกบ็
ดิน 

 ยังมีความตองการของตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

 วัสดุเสริมจากธรรมชาติสามารถ
หาไดงาย 

 
 

 ความตอเนื่องของ 
การทํางาน 
 เครื่องมือและอุปกรณ

บางสวนชํารุด 
 เก็บขอมูลไดบางสวน 

 เปนโครงการใหม 
เกษตรกรยังยึดติดกบัการทํา
การเกษตรแบบเดิม 

 ไมมีนักวิจัยประจํา 
 พื้นที่ทําการวิจัยมี

จํากัด 
 ไมมีตําแหนงประจํา

สําหรับเจาหนาที่ทําใหม ี
การเปลี่ยนแปลงบุคคลากร
บอย 

 
 

 การศึกษา ทดลอง 
วิจัย ดานพืชและสัตว ตอง
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
และฤดูกาลไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตลอดป 
 ไดรับมอบหมายงาน

หลายหนาที่ ทําใหตองแบง
เวลาในการทํางาน/แกไข
ปญหา : หลายพื้นทีม่ีปญหา
เกี่ยวกับพื้นที่ปาไม ทําให
ตองแบงเวลาในการทํางาน 

 ระบบงบประมาณไม
เอื้ออํานวยการไดรับ
งบประมาณบางโครงการอาจ
มีความลาชาซึ่งมผีลตอการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๐ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 รูปแบบการเลี้ยงกบที่
หลากหลาย 

 มีประสบการณ ๒๘ ป 
(๒๕๒๕-๒๕๕๓) : กอใหเกิดเทคนิค
ใหมๆในการประยุกตใชกับการ
วางแผนและการวิเคราะห ตลอดจน
การตีความหมายผลการทดลอง 

 มีความขยัน ทุมเทในการ
ทํางานเปนอยางยิง่ : งานที่ทําจะ
สําเร็จในกรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 
 ทีมงานมปีระสบการณ

มากกวา๒๐ป(พนักงานราชการ) : มี
ประสบการณ ไมตองเสียเวลาในการ
ฝกฝน/เรียนรู 
 มีพืชหลายชนิดและหลาย

พันธุปลูกไวในพื้นทีส่ามารถใช
ประโยชนไดหลายอยางและหลาย
ทาง 

 

 ชุมชนใหความรวมมือดูแลรักษา
เครื่องมือสนาม : ชุมชนใหความรวมมือใน
การสอดสองดูแล รักษาเครื่องมือซึ่งตอง
ติดต้ังทิ้งไวในบรเิวณที่อยูหางไกล 
 ปญหาการบุกรกุ ทําลาย

ทรัพยากรปาไม : ปญหามีนอย ทําใหไม
กระทบกบัการทํางานในหนาที่หลัก 

 ชุมชนมีความตื่นตัวในดาน
วิชาการ : ชุมชนใหความสนใจในองค
ความรู ทําใหเกิดการบรูณาการในขั้นตอน
การทํางานและเกิดประสิทธิภาพ 

 พื้นที่ศึกษาวิจัยอยูใกล/อยูรวมกัน
กับหนวยงานที่เขามาทํางานแบบบรูณา
การ : พื้นที่ทดลองมีการทํากิจกรรม
สอดคลองกัน เชน การสรางฝายตนน้ํา 
การทําระบบคลองไสไกฯลฯ ทําให
งานวิจัยดานปาไมลดคาใชจายไดในระดับ
หนึ่ง 

 

  การสนับสนุน
งบประมาณคอนขางนอย : 
สําหรับคาวิเคราะหตัวอยางให
ไดมาตรฐานและครบถวน 
 ทํางานหลายหนาที่ : 

ก) งานอนุรกัษไดแก งานใน
พื้นที่ที่รบัผิดชอบจากตน
สังกัด  
ข)การสงเสริม ไดแก งานตาม
แผนงานที่ตนสังกัดมอบหมาย 
ตองเดินทางไปในหลายพื้นทีท่ี่
หางไกล  
ค) งานวิจัย ไดแก 
โครงการวิจัยภายในหนวยงาน
ตนสังกัด ซึ่งตองเดินทางไป
เก็บขอมูล และวเิคราะห
ขอมูล 
 
 

 รูปแบบการปลูกพืช
แบบประณีตและใช
เทคโนโลยีไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางสมบรูณในชวง
แลง 

 การดูงานทีเ่ปนคณะ
ใหญมักจะใชเวลาในจุดดูงาน
แตละจุดนอยทําใหสมาชิก
ของคณะที่สนใจเฉพาะดานมี
โอกาสในการไดรบัขอมูลไม
เต็มเม็ดเต็มหนวย 
 การเสนอโครงการ

เพื่อรวมมือกบัหนวยงานอื่น
มักจะไมประสบผลสําเรจ็
เนื่องจากโครงการไมมีปจจัย
ที่สนับสนุนผูรวมวิจัย  ทําให
ไมเกิดแรงจงูใจในการ
รวมงาน 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๑ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 สรางความมั่นใจใหเกษตรกร
และผูเยี่ยมชมเห็นประโยชนในการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานและเห็นขอ
ไดเปรียบหลายดานของการปลูกพืช
ผสมผสานที่มเีหนอืกวาการปลกูพืช
เชิงเดี่ยว 
 ใหแนวทางในการใช

ประโยชนทรัพยากรอินทรียในสวน
ในไรเพื่อลดคาใชจายในการปรับปรงุ
ดินและวัสดุเกษตรอื่น ๆ  ตลอดจน
การลดการใชสารเคมเีพื่อควบคุม
ศัตรูพืช 
 มีบุคลากรทีม่ีความรูความ

ชํานาญเฉพาะทางเรือ่งตาง ๆ หลาย
ดาน 
 มีบุคลากรทีม่ีความสามารถ

ในการแนะแนวเปนวิทยากรประจํา
พื้นที่สาธิต 

 

 ไดรับการสนบัสนุนทัง้ดาน
บุคลากรและงบประมาณตามความ
เหมาะสม 
 รูปแบบการปลูกพืชทีเ่สนอ

สอดคลองกบัแนวพระราชดําริดาน
เศรษฐกจิพอพียงจงึสามารถใชเปน
ตัวอยางไดดี 

 รูปแบบการปลูกพืชในพื้นทีม่ีการ
คมนาคมไมสะดวก เสนอทางเลือกกบั
เกษตรกรที่อาศัยในชนบทที่หางไกล 
 รูปแบบการปลูกพืชแบบสวนครัว

และสวนหลงับานใหโอกาสเกษตรกรที่มี
พื้นที่ไมมากใหมีรายไดสม่ําเสมอเปน
รายวัน 
 รูปแบบการปลูกพืชทุกรูปแบบให

แนวคิดกับเกษตรกรในการดัดแปลงระบบ
การปลูกพืชของตนใหเหมาะสมกบัสภาวะ
การลงทุน 

 

 ขาดเครื่องมอืที่มี
ประสิทธิภาพ เชน เครื่องมือ
วัดตางๆที่มีประสิทธิภาพสงู 
แมนยํา (precise) และวัดคา
ไดถูกตอง (accuracy) 

 ความรวมมือกบั
สถาบันการศึกษามีนอย  

 มีจํานวนบุคลากร
จํากัด ซึ่งตองปฏิบัตงิาน 
หลายๆ ดานพรอมกัน จึงทํา
ใหบางครั้งเกิดความลาชา 

 ดอยประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน้ําสําหรับ
งานศึกษา ทดลอง วิจัย  
 งบประมาณในการ

จัดการที่คงที่ทกุปทําใหไม
สามารถขยายงานในสวนที่มี
ความจําเปนและสําคญัไดมาก
เทาที่ควร 

 ผูบริหารหลายระดบั
ใหความสําคัญนอยใน 
การอนุรกัษพันธุกรรมพืชใน
กลุมที่ไมใชอาหารทําใหเปน
อุปสรรคตอการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ และ
การสนบัสนุนดานอื่น ๆ 
 งานวิจัยเกี่ยวกบั 

สัตวน้ํา ใชเวลาดําเนินการ
คอนขางนานเนื่องจากเปน
เรื่องที่ตองศกึษาพัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๒ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 พันธุพืชซึ่งกลุมงานฯ ไดปลูก
รวบรวมไวหลากหลายสามารถ
หมุนเวียนและนําไปปลูกในแปลง
สาธิตตามความเหมาะสม ทําให
ตัวอยางพืชที่ใชในแปลงสาธิตมีความ
ชัดเจนในการเปนตัวแทนของกลุมพืช
ที่ใชในแตละแปลง 
 มีแปลงแมพันธุพืชไวสําหรับ

ขยายพันธุ 
 สามารถดําเนินการ

ศึกษาวิจัยในดานตางๆ  ไดแก การ
วิจัยพื้นฐาน  การวิจัยเพือ่การพฒันา 
การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนพืช
และการวจิัยเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพใน
การใชประโยชน 
 
 
 
 

  เกษตรกรไดแนวคิดในการลด
ตนทุนการผลิตโดยใชทรัพยากรในสวนในไร  
หมุนเวียนการใชประโยชนใหยัง่ยืนและ
ประหยัด 
 เกษตรกรมีโอกาสในการปฏิบัติตาม

แนวคิดและหลักการ เกิดความมั่นคงทาง
อาหารในครอบครัว 

  นักวิชาการที่มาศึกษาดงูานได
แนวคิดในการนํารปูแบบเกษตรยัง่ยืนและ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริไปศึกษาและ
ขยายผล 

 นักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาตาง 
ๆ ที่มาฝกงานรวมทั้งเจาหนาทีก่ารเกษตร 
และ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ ไดความรูและ
แนวคิดจากแปลงสาธิตไปใชสําหรบั
การเกษตรในชนบท 
 
 

 การสํารวจพันธุพืชใน
พื้นที่ ซึ่งอยูหางไกลจากศูนยฯ  
เปนไปไดยาก เนื่องจากมี
อุปสรรคดานการสนบัสนุน
การเดินทาง 

 พื้นที่ปลูกรกัษา
คอนขางกวางและสวนใหญ
เปนพื้นทีเ่สื่อมโทรมมากอน  
ทําใหพืชพรรณไดรับน้ําไม
เพียงพอในชวงแลง 

 งานที่พัฒนาและ
กาวหนาไปตามเวลาไม
สอดคลองกบังบประมาณที่
ไดรับทําใหความกาวหนาเปน
ชวง ๆ 

 
 
 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๓ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 พืชพื้นเมืองและพืชพื้นถ่ิน
ทุกชนิดมีวิวัฒนาการผานอุปสรรคใน
การดํารงชีพทําใหมีคุณสมบัติในการ
ตานทานสภาพแวดลอมและศัตรูพืช
นานาชนิด  สามารถใชเปนพอพันธุ
และแมพันธุเพือ่ปรับปรงุใหไดพืช
เศรษฐกจิพันธุใหมที่ทนทานตอการ
ปลูกเลี้ยงในสภาพไรสารเคม ี

 แปลงรวบรวมพันธุพืชใน
กลุมตาง ๆ เปนตัวอยางที่มีชีวิตและ
มีพัฒนาการจงึเปนแหลงศึกษาและ
เรียนรูธรรมชาติของพืชชนิดตาง ๆ 
ไดเปนอยางดี สําหรบันักเรียน 
นักศึกษา และ นักวิจัย 
 การที่มพีืชพรรณหลายพันธุ

ทําใหสามารถทดสอบและคัดเลือกได
พันธุที่มีคุณสมบัติพิเศษทีส่ามารถใช
ประโยชนเฉพาะทาง 

 

 งานรวบรวมพันธุพืชเปนการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชไปดวยในเวลา
เดียวกัน จึงชวยลดความเสี่ยงในการสญู
พันธุของพืชพันธุดีพืชพื้นถิ่นและพืชหา
ยากไดในระดับหนึง่ 

 พัฒนาพันธุใหมที่มีคุณลักษณะดี
และพันธุใหมที่มีคุณลักษณะพเิศษในดาน
ตาง ๆ จากตนพืชพันธุที่รวบรวมไว และ
จากพันธุดีซึ่งนํามาจากภายนอกมาผสมให
ไดพันธุใหม รวมทั้งการพฒันาพันธุใหม
โดยวิธีกระตุนใหเกิดกลายพันธุ 
 พัฒนาวิธีการปลูกเลี้ยงตนพืชที่มี

คุณคาในทางโภชนาการ มีคุณคาในทาง
การแพทย เพื่อไดวัสดุที่มีคุณภาพสําหรบั
การแปรรปูและสําหรับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ 

 
 
 

 งานอนุรักษพันธุกรรม
พืชเปนงานที่ตองใชเวลาและ
เห็นผลในระยะยาว มีหลาย
ปจจัยมาเกี่ยวของทําใหเห็น
ผลชาจงึขอการสนบัสนุน
คอนขางยาก 
 งบประมาณที่ไดรับ

การสนบัสนุนเพื่อการวิจัย
คอนขางจํากัดและลาชา 
 เกษตรกรไมคอยให

ความสําคัญและใหความ
รวมมือเทาที่ควร ในการเกบ็
ขอมูลการทําการวิจัย 
 การรวบรวมแตละ

ครั้งไมไดอาจไมไดตัวอยางที่
เปนตัวแทนทัง้หมดเนื่องจาก
ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่
ใช 

 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๔ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 มีพืชชนิดที่หาไดยาก  มีแม
พันธุพืชที่มีลักษณะดีและ มีพันธุพืช
กลายพันธุที่มีคุณคาทางเศรษฐกจิ
ปลูกรวบรวมและรักษาไว 
 ความพรอมในดานตนพันธุ

พืชที่หลากหลายทําใหนกัวิจัยและ
บุคลากรของกลุมงานฯ มีการพฒันา
ตนเองเพิ่มทกัษะในการศึกษาวิจัยให
เปนนักวิจัยที่เขมแข็งและมีความรู
ความสามารถเฉพาะทางในกลุมพืช
แตละกลุม 
 บุคลากรในระดบัผูชวย

นักวิจัยและพนกังานมีความ
เชี่ยวชาญในการขยายพันธุพืชดาน
ตาง ๆ 
  สามารถใหความรูและ

ใหบรกิารดานฝกอบรมการ
ขยายพันธุพืชทั่วไป และ การ
ขยายพันธุพืชวิธีพิเศษ 

 พัฒนาแปลงรวบรวมพันธุพืชบาง
ชนิด หรือพืชบางกลุมใหเปนพื้นที่ศึกษา
ในรูปแบบของพพิิธภัณฑธรรมชาติตาม
แนวพระราชดําร ิ โดยพืชพรรณกลุมที่มี
ศักยภาพและพรอมสําหรบัการพัฒนาได
ทันที คือ ผักพื้นเมืองและผักพื้นบาน  พืช
สมุนไพรและ กลวยไมพื้นถ่ิน 
 เกิดความรวมมอืกับสถาบัน

วิทยาศาสตรพื้นฐานในการวิจัยเพื่อเพิม่
มูลคาพืชพื้นบาน 

 บริการตนพันธุพืชพันธุดี และ
พันธุพิเศษ สนับสนุนเกษตรกรในระบบ
เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืนและเปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม 

 พัฒนาพันธุที่มีความแข็งแรง
ทนทานเพือ่ความยั่งยืนของเกษตรกรรม
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารในระดบั
ครอบครัว และยกระดบัสูความมั่นคงทาง
อาหารของชาติ 

 การเพาะพันธุทําได
จํากัด และผลิตลูกปลาได
จํานวนนอย เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ และงบประมาณ 
 การปองกันและรกัษา

โรคปลาทําไดยาก 
 คุณภาพน้ําบางตัวมี

คุณสมบัติไมเหมาะสมกับการ
เลี้ยงปลา เชน ความกระดาง
ความเปนดาง และความเปน
กรดเปนดาง 

 เนื้อหาในเอกสารอาจ
ไมตรงตามความตองการหรือ
ความเหมาะสมของพื้นที่ใน
การเลี้ยงปลาของเกษตร ตอง
นําไปประยกุตหรือปรับใชให
เหมาะสม 
 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๕ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 พืชพรรณหลากหลายใน
พื้นที่ปลูกรกัษาใหองคความรูหลาย
ดานทั้งในดานการเปนตัวอยางพืช
ตางถิ่น การเจริญเติบโตการและ
ปรับตัวใหเขากับนเิวศใหมที่แตกตาง
จากนิเวศเดิมในถิ่นอาศัย และ ใหให
องคความรูดานสงัคมพืชที่
ประกอบดวยพืชตางกัน 

  พื้นที่ปลูกรักษาพืชในกลุม
ตาง ๆ เอื้ออํานวยใหเกิดการศึกษา 
ตั้งแตวิทยาศาสตรพื้นฐานไปจนถึง
วิทยาศาสตรประยุกตและใหองค
ความรูที่หลากหลาย 

 ขอมูลทีบ่ันทึกไวเปน
ฐานขอมูลสําหรับการศึกษาในสาขา
ตาง ๆ 
 
 
 

 พัฒนาระบบการปลูกพืชโดย
ทดลองสูตรในการผสมผสานพืชชนิดตาง 
ๆ ที่รวบรวมไวใหเกิดเปนสูตรที่ให
ผลตอบแทนที่คุมคาสําหรับเกษตรกรใน
พื้นที่เกษตรที่มสีภาพแตกตางกันไป 

 สรางความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ซึ่งสนองพระราชดําริในดานการ
พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืนและพอเพียง 
เกษตรทฤษฏีใหม และโครงเกษตรทฤษฏี
ใหม และ โครงการอาหารกลางวัน เปน
ตน 
 เปนการปลูกรักษาพืชพรรณตาง

ถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดภัย
ธรรมชาติในถิ่นที่อาศัยของพืชน้ัน ๆ 

 เปนการนําพืชพื้นถ่ินมาปลูก
รักษานอกถิ่นอาศัย (ex situ)  เพิ่มความ
มั่นคงในการสืบทอดสายพันธุแท  ไมให
สูญพันธุ  แมวาจะถูกบุกรุกหรอืมีการ
ทําลายเกิดข้ึนในถ่ินอาศัย 

 กรมปศุสัตวเนนเรื่อง
การเลี้ยงสัตวใหได
มาตรฐานสากล ในขณะที่
ศูนยฯตองการสงเสริม
เกษตรกรรายยอย 
ซึ่งไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบได 
 งานศึกษาวิจัยยังไม

ครบถวนปญหาของเกษตรกร
เนื่องจากมรีะเบียบปฏิบัต ิ

 โรงเรือนมีอายุการใช
งานมากไมสามารถรองรับการ
ขยายการผลิต 
 ขาดสื่อแนะนําองค

ความรู เชน บอรดวิชาการ
ตางๆ 

 สภาพพื้นที่ตั้งฟารม 
ทําใหโรงเรือนสาธิตเลี้ยงสัตว
อยูกระจัดกระจาย 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๖ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 พืชพรรณกลุมตาง ๆ อยูใน
สภาพของการปลูกรกัษาและการ
อนุรักษที่ถูกหลกัวิชา เปนฐาน
การศึกษาดานนิเวศวิทยาและ
สรรีวิทยาของพืชและของสัตวขนาด
เล็กรวมทัง้ความสัมพันธของศาสตร
ทั้ง ๒ เปนอยางดี 
 พืชพรรณบางกลุม เชน ใน

วงศกลวยไมมีการกระจายพันธุและ
เพิ่มปริมาณในสภาพธรรมชาติไดดี 
บางชนิดเกิดความผันแปร เพิ่มความ
หลากหลายของชนิดและพันธุใน
พื้นที่ปลูกรกัษา 

 นักวิจัยและบุคลากรที่ดูแล
พื้นที่ปลูกรกัษาไดพัฒนาความรูและ
ทักษะจากการศึกษาและสงัเกต 
 
 
 

 เกิดการสรางองคความรูหลาย
ดานจากพื้นทีป่ลกูรักษาพืชพรรณต้ังแต
ความรูเกี่ยวกับตนพืช  การเจริญเติบโต  
การปรับตัว  การอยูรอดในนิเวศที่
แตกตาง  และการสรางสังคมพืชใหม 

 เกิดการสรางฐานขอมลู  เปน
ประโยชนกบังานที่เกี่ยวของกันหลายดาน 

 สรางโอกาสในการศึกษาการใช
ประโยชนพืชพรรณตาง ๆ 
 เกิดโอกาสในการสรางความ

รวมมือระหวางนกัวิจัยและบุคลากรของ
กลุมงานและสถาบันวิจัย  รวมทัง้ศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ อื่น ๆ ในการรวมกัน
อนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดําริ ภายใตการดูแลของโครงการ 
อพ.สธ. 
 
 
 

 ขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เพียงพอ เชน หองน้ํา 
ศาลาเอนกประสงคสําหรับ
เกษตรกรเขาศึกษาดูงาน 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๗ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 นักวิจัยมีความสามารถใน
การสรางจิตสํานกึในการอนรุักษ
พันธุกรรมพืชใหแกสาธารณะชนใน
หลายระดับ 

 

 นักวิจัยและบุคลากรสามารถ
ถายทอดองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาเปนอยางด ี
 นักวิจัยไดพัฒนาศักยภาพใน

การศึกษาวิจัยจากการดูแลพืชพรรณ
ผสมผสานกับความรูที่ไดจากการ
รวมมือกบัโครงการ อพ.สธ. 
 มีหญาแฝกทองถิ่นสายพันธุ

คัดเลือกที่ทนรมเงา ๔ สายพันธุ  
สายพันธุทนน้ําขัง ๓ สายพันธุ และ
สายพันธุที่มีแนวโนมในการทนแลง 
๒ สายพันธุ 
 
 

 พื้นที่ปลูกรกัษาที่มีความ
หนาแนนของพืชพรรณเพิม่ขึ้นทุกปและมี
การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชจึงเปนพื้นที่
ซึ่งใหประโยชนอยางยิ่งตอการพฒันา
บุคลากร นักเรียน และ นักศึกษา ไดมา
ศึกษาธรรมชาติวิทยาในพื้นที่จริง  ทําให
เขาใจไดถองแทถึงการเจรญิเตบิโตของตน
พืชพรรณและสิง่มีชีวิตอื่น ๆ ตลอดจน
เขาใจถึงผลทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่มีตอพืชพรรณ  เปน
การเพิม่พูนความรูจากแหลงธรรมชาติได
อยางแทจริงอันเปนผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของนเิวศและสังคมพืช 
สามารถใชเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ
พัฒนาปาตามแนวพระราชดําริภายใน
ศูนยฯ ไดเปนอยางดี 
 
 
 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๘ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 มีเทคโนโลยีในการผลิตตน
พันธุหญาแฝกจากเมล็ด และการผลิต
ตนพันธุหญาแฝกตลอดป 
 มีเทคโนโลยีในการเกบ็รกัษา

เมล็ดพันธุหญาแฝกขามปและการ
เก็บรักษาเมล็ดในระยะยาว 
 มีองคความรูเกี่ยวกับ

สรรีวิทยาของหญาแฝก  และความรู
ดานกายวิภาคศาสตรที่เกี่ยวของกบั
ความทนทานตอสภาพความเครียด
ในรูปแบบตาง ๆ 

 มีนักวิจัยทีเ่ชี่ยวชาญในการ
ใชประโยชนจากคุณสมบัตจิําเพาะ
ของหญาแฝก 
  มีศักยภาพในการถายทอด

ความรูดานการใชประโยชนหญาแฝก
ในการอนุรกัษดินและน้ํา 

 
 

 มีโอกาสในการเผยแพรผลงาน
ดานการอนุรกัษพันธุกรรมพืชของศูนยฯ 
ผานการรวมงานจัดนิทรรศการ และ  การ
ประชุมวิชาการ อพ.สธ.  รวมถึงการ
ตีพิมพบทความในสื่อตาง ๆ 

 มีโอกาสในการสรางจิตสํานึก
ใหแกสาธารณะชนในการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การรกัษาพืชพรรณเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศ 

 ใชหญาแฝกสายพันธุคัดเลอืกใน
การอนุรกัษดินและน้ําในพื้นที่ปาทัง้สาย
พันธุทนรมเงาและสายพันธุทนแลง 
 ใชหญาแฝกสายพันธุทนทานตอ

สภาพแหงสลบัเปยกในการอนุรกัษดิน
และน้ําตามขอบอางเก็บน้ํา สระน้ํา และ 
บอน้ําที่มกีารทดน้ําเขาไปเปนชวง ๆ ทํา
ใหระดบัน้ําในอางหรือบอนั้น ๆ ไมคงที ่

 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗๙ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 มีการจัดตั้งกลุมบรหิาร
จัดการทรัพยากรประมงในอางเกบ็
น้ํา 
 สมาชิกเปนบุคคลในพื้นที่

รอบศูนยฯ 
 มีการจัดตั้งกฎระเบียบ

ขอบังคับในการทําประมงโดยสมาชิก 
 มีเจาหนาทีป่ระมง และ/

หรือเจาหนาที่ทหารคอยดูแลความ
เรียบรอยและใหคําปรึกษา 

 ทําใหทราบขอมลูพื้นฐาน
ทางชีววิทยาและทรัพยากรประมง
ของแหลงน้ํานั้น 
 มีการรวบรวมพันธุปลา

ทองถิ่นมาศึกษาและเลี้ยงเปนพอแม
พันธุ เพื่อทําการเพาะขยายพันธุแลว
ปลอยคืนสูธรรมชาติ 
 
 

 ความทนทานตอรมเงาในหลาย
ระดับทําใหสามารถใชสายพันธุทนรมใน
ปาหลายแบบ 
 ใชหญาแฝกสายพันธุทนทานตอ

สภาพน้ําขังในการอนรุักษดินและน้ําใน
พื้นที่ซึ่งมีน้ําทวมขังระยะยาวไมวาจะเปน
พื้นที่ลุมน้ําขงัหรือตามรองน้ําและขอบ
สระที่เสี่ยงตอการพงัทลายของดิน  
 ใชความรูทางสรีรวิทยาและกาย

วิภาคศาสตรในการยืนยันความสามารถ
ในการทนทานตอสภาพเครียดและ
เผยแพรเทคโนโลยีดงักลาว 
 เกิดความรวมมอืระหวาง

หนวยงานที่วิจัยในสาขาเทคโนโลยี
โมเลกุลในการบงลักษณะประจําสายพันธุ
เพื่อการจดทะเบียนพันธุสายพันธุเพื่อการ
จดทะเบียนพันธุหญาแฝกสายพันธุ
คัดเลือก 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๐ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 เปนการเพิม่อรรถประโยชน
จากแหลงน้ําเพื่อใหเกิดผลผลิต
ทางการประมง เหมาะสําหรบัผูที่ไม
มีที่ดินขุดบอเลี้ยงปลาแตอยูใกล
แหลงน้ํา 

 สามารถเลี้ยงสัตวน้ําได
หนาแนนกวาและเจรญิเตบิโตเร็วกวา
บอดิน และบอซีเมนต 
 คุณภาพเนื้อปลาดีกวาปลาที่

เลี้ยงในบอดินหรือบอซเีมนต 
 การจัดการการเลี้ยงและการ

เก็บผลผลิตสัตวน้ําทําไดงายและ
สะดวก 

 มีน้ําใชเพื่อการวจิัยของกลุม
งานศึกษาและพฒันาประมงตลอดทั้ง
ป 
 
 
 

 เกิดความรวมมอืในการเผยแพร
หญาแฝกสายพันธุคัดเลือกในหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อใชในการอนรุักษดินและน้ําใน
พื้นที่ตนน้ําลําธารตลอดงานทีส่นอง
พระราชดําริและหนวยจนพื้นทีเ่สี่ยงใน 
รูปแบบตาง ๆ 
 เกิดการศกึษาตอเนื่องในการ

คัดเลือกสายพันธุหญาแฝกที่มีคุณสมบัติ
จําเพาะในดานอื่น ๆ เพื่อการแกปญหา
เฉพาะทาง 

 การผลิตตนพันธุหญาแฝกจาก
เมล็ดสามารถลดตนทุนในการผลิตได
มากมาย 
 การผลิตตนพันธุหญาแฝกจาก

เมล็ดสามารถทําไดตลอดป 
 การขนสงตนพันธุหญาแฝกจาก

เมล็ดสามารถดําเนินการไดในระยะที่ตน
พันธุยังมีอายุนอย ทําใหชวยประหยัด
พื้นที่ในการขนสงและลดคาขนสง 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๑ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 ใชประโยชนจากการไหลของ
น้ําจากทีสู่งลงสูที่ต่ํา เพิ่มปรมิาณ
ออกซเิจนในนํ้า ทําใหเลี้ยงปลาได
หนาแนนกวาปกต ิ
 เกษตรกรสามารถเก็บไว

ศึกษาและนําไปใชประโยชนได
ตามแตโอกาส 

 สามารถนําไปถายทอดตอได 

 มีนักวิชาการและหนวยงาน
ที่มีความชํานาญการทํางานวิจัย 

 ไดรับการสนบัสนุนพันธุสัตว
พันธุดีจากหนวยงานราชการและ
เอกชนเพือ่นํามาขยายพันธุ 
 สามารถเพิ่มผลผลิตไดหาก

ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณอยาง
เพียงพอ 
 ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ฟารมจากกรมปศสุัตวแลว 
 

 การผลิตตนพันธุหญาแฝกจาก
เมล็ดสามารถทําได ณ. พื้นที่ใชงาน
เนื่องจากเพาะเมล็ดไดงายและไมตองดูแล
มาก 
 เปนรปูแบบที่ดี ถาทําสําเรจ็

สามารถเผยแพรเปนตัวอยางสูกลุมอื่นได 
 ทําใหชุมชนมีรายไดเสรมิจากการ

ขายปลาและ/หรือ มีปลาสําหรบับริโภค 
 
 สามารถกําหนดเขตอนรุักษได

เพื่อใหคงไวซึง่สภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและเปนแหลงพอแมพันธุตาม
ธรรมชาต ิ

 สามารถกําหนดฤดูปลาวางไขให
เหมาะสมกับปลาแตละชนิด 

 สามารถรวมเปนกลุมผูเลี้ยงปลา
ในกระชัง และตอรองราคากับพอคาได 

 ใชพื้นที่ไมมากกส็ามารถเลี้ยงปลา
ได 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๒ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 เจาหนาที่สงเสรมิมีความ
รอบรูและประสบการณสามารถ
ถายทอดไดเปนอยางด ี
 เปนแนวพระราชดําริในเรื่อง

ของการใชปุยสั่งตัดในการผลิตพืช 
 

 นําไปสูการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรใหมีความรูมากขึ้น 

 เกษตรกรมีความสนใจในการ
เลี้ยงสัตวแบบลดตนทุนหรอืแบบเกษตร
ธรรมชาติมากขึ้น 
 เกษตรกรทีเ่ลี้ยงสัตว ใหความ

สนใจและเชื่อถือในคุณภาพของพันธุสัตว
ที่ไดสงเสริม 

 เปนวาระแหงชาติเรื่องการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 

 ลดการชะลางในพื้นที่เกษตรกร 
 ทราบคาทางเคมีของดิน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๓ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 
๒. ดานการ
บริหารจัดการผล
การศึกษา ทดลอง 
วิจัย 

 มีทรัพยากรที่เอื้ออํานวย 
เชน ระบบชลประทานและมปีจจัย
การผลิตทีเ่พียงพอ 
 เปนยุทธศาสตรจงัหวัดเรื่อง

มาตรการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 
 สามารถลดตนทุนการผลิต 
 

 ปรับปรงุบํารุงดิน ควบคุม
วัชพืช  

 มีการฝกอบรมใหความรู
ตลอดเวลา 

 บุคลากรในหนวยงานมี
ความรูและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟปา 
 เครื่องมือและอุปกรณมมีาก

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 
 

 เปนจุดหนึ่งของการเรียนรูดาน
การพัฒนาที่ดิน 

 เปนการนําวัสดุทีเ่หลือใชกลบัมา
ทําประโยชน 

 นโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย 

 ผูนําและประชาชนในพื้นทีส่วน
ใหญใหความรวมมือ 

 การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่มีนอย 

 มีการบูรณาการหลายภาคสวนใน
การแกไขปญหาไฟปา 

 ไดรับการสนบัสนุนจากหลาย
แหลงทุน 

 เปนโครงการอันเนือ่งมาจาก 
พระราชดําริทําใหไดรบัความ รวมมือจาก
หนวยงานตางๆเปนอยางด ี
 ที่ตั้งอยูในสถานทีท่ี่เปนแหลง   

ทองเที่ยว 
 

 เกษตรกรมีการใช
พื้นที่อยางตอเนื่องทําใหการ
นําไปปฏิบัติไมไดผล 
 กรณีงานปองกันไฟปา 

งบประมาณบุคลากรไม
สัมพันธกบัจํานวนพื้นที ่ 
(๑คนตอ๔,๕๐๐ไร) 

 หัวหนางานมีภาระกจิ
ปกติไมสามารถปฏบิัติงานเตม็
เวลาได 
 ขอมูลยังไมครบถวน

สมบรูณ เจาหนาที่มกีาร
update ขอมูลลาชา 

 การวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพตองใชระยะเวลา 
 ระบบสารสนเทศยัง

ไมสมบรูณ 
 

 บางฤดูกาลขาด
วัตถุดิบในการผลิต 

 คนในชุมชนบางกลุม
ยังขาดจิตสํานึกดานการ
อนุรักษปองกันไฟปา 
 การผลิตงานที่เปน

พระราชดําริเปนงานที่
ละเอียดออน ตองใช
เจาหนาที่ที่มีความรูความ
เขาใจอยางลึกซึง้จงึจะ
สามารถผลิตงานไดอยาง
ถูกตอง 
 สภาพอากาศบางปมี

ความแหงแลงยาวนาน 
 หนวยงานราชการ

บางสวนยังไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร 
 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๔ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 แผนงานและโครงสราง
ภายในมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
 มีการทํางานแบบเชิงรุก

เขาถึงกลุมเปาหมาย 
 
 มีคําสั่งแตงตัง้ขาราชการ

ผูรบัผิดชอบ และคณะกรรมการ
บรหิารศูนยดานปศสุัตว ที่สามารถ
บรหิารจัดการไดอยางเปนระบบ 
 หนวยงานรวมให

ความสําคัญสามารถใหคําปรึกษาและ
แกไขปญหาไดทันทวงท ี

 มีความคลองตัวในการ
บรหิารจัดการดานงบประมาณ 

 สามารถใหบริการขาวสาร
ขอมูลไดในทุกชองทางการสือ่สาร 
 
 

 อยูไมไกลจากตัวเมืองสามารถ  
เดินทางไดอยางสะดวก 

 นโยบายของรัฐบาลสอดคลองกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 การบริการยังไมครบ
ทุกดานเชนรานอาหาร ราน
ขายของ 
 เอกสารเผยแพรทาง

วิชาการยังไมครบถวนทุกดาน 
 ไมมีเทคโนโลยีใหมๆ

ในการนําเสนอ 
 ขาดเจาหนาทีท่ี่มี

ทักษะในการปฏิบัติงานใน
ระดับวิชาการ สวนใหญจะ
ปฏิบัติในระดบัแรงงานและ
ฝมือทั่วไป 

 

 ไดรับงบประมาณ
ลาชาทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามแผน 
 สภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนไป ทําใหไมสามารถ
เพิ่มผลผลิตได 
 ไมไดรับความรวมมอื

ดานขอมูลระหวางหนวยงาน
ทําใหงานเกิดความลาชา 
 ขาดบุคลากรที่มี

ความชํานาญดานสารสนเทศ 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๕ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 มีเอกสารจุดศึกษาดูงาน 
วิทยากรเพียงพอในการนําเสนอ
ขอมูลแกเกษตรกรผูสนใจ 

 
 มีเจาหนาทีส่ามารถผลิต

อุปกรณ เอกสารที่ใชในงานโสตทัศน
ศึกษา 

 เจาหนาที่ที่มีความใกลชิด
คุนเคยกับสือ่ตาง ๆ สามารถนําขอมลู
ไปเผยแพรประชาสมัพันธไดอยาง
รวดเร็ว 

 มี website ของศูนยและผู
ควบคุมดูแลระบบ Internet 

 สามารถใหบริการการเขา
ศึกษาดูงานแกประชาชน เกษตรกร
ผูสนใจไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 
 มีภาพกิจกรรมที่เปนปจจบุัน

มากที่สุด 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๖ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มี
ชีวิตที่ทุกคนสามารถเขามาศึกษา
เรียนรูได 
 สามารถจัดนิทรรศการตาง 

ๆ ไดตามที่หนวยงานขอความรวมมอื
ในทุกโอกาสโดยไดรบัความรวมมือ
จากคณะทํางานทุกกลุม ทุกฝายเปน
อยางดี 
 มีองคความรูดานการพัฒนา

ที่ดิน 
 มีภาพกิจกรรมที่เปนสื่อ

เรียนรูและเผยแพรใหบุคคลทีส่นใจ
เขามาเยี่ยมชมไดเขาใจและสามารถ
นําไปปฏิบัติได 
 เปนแหลงเรียนรูแบบ

เบ็ดเสรจ็เปนสหวิชาการ 
 องคกรมีภาพลักษณที่ดี

นาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของ
ประชาชนทั่วไป 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๗ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 
๓. ดานการขยาย
ผลสูราษฎร 

 เปนโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ

 เปนการทํางานแบบบูรณา
การ 

 มีองคความรู ทีผ่าน
การศึกษา ทดลอง วิจัยที่สําเรจ็  
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในพื้นที ่
 มีแปลงสาธิต แสดงตัวอยาง

ใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
 มีแผนแมบท แผนงาน และ

แผนปฏิบัติการเปาหมายการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

 มีบุคลากรทีม่ีความรู
ความสามารถหลากหลายสาขา 
อาชีพ พรอมใหองคความรูและ
คําแนะนําใหกับผูขอรบับริการ 
 มีการติดตามประเมินผลใน

ดานการขยายผล 
 

 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการประมงที่ไมมีในตําราระหวาง
วิทยากรและเกษตรกรดวยกันเอง 
 เกษตรกรทีป่ระสบผลสําเรจ็

สามารถนําความรูไปถายทอดตอในชุมชน
ได 
 เกษตรกรและครอบครัวมีอาหาร

โปรตีนทีม่ีประโยชนจากปลาไวบริโภค 

 นําไปจําหนาย มีรายไดเพิ่มขึ้น 
 มีโอกาสพัฒนาเปนเกษตรกร

ตัวอยาง 
 เด็กนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนสามารถนําความรูไปถายทอดตอ
ไดใหกับผูปกครอง, เกษตรกรในพื้นที่ 
และ/หรือสามารถนําไปปฏิบัติไดเองใน
พื้นที่ของตนเองได 
 สรางกิจกรรมใหกับเด็กนักเรียน 

ฝกใหมีความรับผิดชอบตอหนาที ่
 เด็กนักเรียนมปีลาบรโิภค 

 พื้นฐานความรูของ
เกษตรกรตางกัน เกษตรกร
บางรายไมคอยสนใจในทฤษฏี 
เกษตรกรไมมกีารจดบันทกึ
ขอมูลตางๆในการเลี้ยงปลา
ของเกษตรเอง 
 เจาหนาที่ทํางาน

หลายอยางทําใหเวลาในการ
ออกติดตามผลไมเพียงพอกับ
จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ
สงเสริม 
 ผูรบัผิดชอบของกลุม

งานตางๆ มีการผลัดเปลี่ยนทํา
ใหขาดความตอเนื่องและขาด
ประสบการณ 
 เจาหนาที่ตอง

รับผิดชอบหลายดาน ทําให
การติดตามงานไมทั่วถึง 
 

 งบประมาณที่ไดรับ
ลาชาและไมเปนไปตามแผน
ที่ตองการขยายผล  
 ความประสงคของ

เกษตรกรแตละรายมเีวลา
วางที่จะมาฝกอบรมไม
ตรงกัน ทําใหการขยายผล 
ไมไดผลเทาที่ควร 
 เกษตรกรบางราย 

ไมมีการดูแลจัดการที่ด ีทําให
การเลี้ยงปลาไมไดผล
เทาที่ควร 
 ปรากฏการณทาง

ธรรมชาติที่ไมสามารถ
ปองกันไดทัน มีภัยธรรมชาติ
น้ําหลากในฤดฝูน ทําให
กระชังเสียหาย และปลา 
สูญหายไปกับน้ํา 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๘ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 มีศูนยเรียนรู  ปราชญชุมชน 
และเกษตรกรตัวอยาง เปนเครือขาย
ในการถายทอดองคความรู 
 เปดโอกาสใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขามามสีวนรวม ซึ่งไดเกบ็
รวบรวมมาอยางตอเนื่อง 

 เกษตรกรไดรบัความรูที่
ถูกตองดานวิชาการ 
 เกษตรกรไดรบัทักษะ

ทางดานประมง 
 เกษตรกรไดเห็นและปฏิบัติ

จากของจรงิทําใหเขาใจไดงาย 
 เกษตรกรไดรบัพันธุปลาที่

ตองการไปเลี้ยงไวสําหรับบรโิภค 
หรือจําหนาย 
 ชวยแนะนําและแกปญหาใน

ระหวางการเลี้ยงปลาใหเกษตรกร 
 

 เกษตรกรมีอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได 

 เกษตรกรมปีลาไวบริโภคใน
ครัวเรือน 

 เปนแหลงเรียนรูของชุมชนอื่นได 

 เกิดความสามัคคีในชุมชน คนใน
ชุมชนหวงแหนและชวยกันรักษา
สภาพแวดลอม 
 เกษตรกรมีความตองการให 

ศูนยฯชวยเหลือจํานวนมาก 
 ผูเขารวมโครงการขยายผลเขา

รวมโครงการดวยความเต็มใจและความ
ตองการ จึงดําเนินกจิกรรมไดดี 
 ผูเขารวมโครงการขยายผลสวน

ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
จึงมผีลสงเสริมใหการดําเนินกจิกรรม
ประสบความสําเร็จ 
 
 

 ไมสามารถรับผูสนใจ
เขารวมโครงการไดครบ
เนื่องจากงบประมาณมจีํากัด 
 หลักสูตรฝกอบรมไม

ครอบคลมุทุกสาขาวิชาตาม
ความตองการของเกษตรกร 
 การสนบัสนุนปจจัย

การผลิตบางกจิกรรมลาชา 

 การจัดเก็บขอมูล
โดยรวมยังไมครบถวนสมบูรณ 

 เจาหนาที่ขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
องคกรและขาดความรูใหมๆ 
 เจาหนาที่มีความรู

และทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษนอย 
 เจาหนาที่ขาดความ

เขาใจในการปฏิบัติงานเชิงรุก 
 

 เกษตรกรบางราย
ขาดความตั้งใจและความ
มุงมั่น 
 ความตองการของ

เกษตรกรมมีากกวา
งบประมาณที่ไดรับ 
 ขยายผลเรื่อง

เศรษฐกจิพอเพียงทามกลาง
กระแสทุนนิยมและการ
เตรียมความพรอมสําหรับ
สมาคม asean ในป ๒๕๕๘ 
ยังไมไดผลเทาที่ควร 
 ขาดงานวิจัยและ

นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลกที่มี
ผลกระทบตอองคความรูของ
ศูนยฯ 
 



 

 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘๙ 

ประเด็น SWOT 
 

ปจจัยภายนอก-ในที่มีผลตอการดําเนินงาน 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
โอกาส 

(Opportunies) 
จุดออน 

(Weakness) 
อุปสรรค 

(Threats) 

 เปนศูนยเรียนรูทางอาชีพ
การประมงใหแกเด็กนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนเกษตรกร และ
ผูปกครอง 
 ครูและบุคคลากรของ

โรงเรียนสามารถเรียนรูและถายทอด
ใหกับเกษตรกรไดเปนอยางด ี

 เปนการใชประโยชนจาก
แหลงน้ําที่ไหลผานหนาบานของ
เกษตรกรในการเลี้ยงสัตวน้ํา 
 มีสัตวพันธุดีที่ตรงความตอง

ของเกษตรกร 
 เกษตรเขารวมโครงการ

สามารถขยายผลตอเนื่องได 
 มีเจาหนาที่ติดตามงาน

สม่ําเสมอ 
 มีบุคคลากรมีความรู

ความสามารถทีจ่ะถายทอดและให
คําแนะนําแกเกษตรกรได 

 เปดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็น และประสบการณ 
ระหวางบุคคลากรกับเกษตรกร และ
เกษตรกรเปาหมายสามารถเขามาศึกษา 
เรียนรู 

 มีการทํางานแบบเชิงรุกเขาถึง
กลุมเปาหมาย 

 ภาพรวมของราษฎรในพื้นที่
เปาหมายลกัษณะนิสัยโอบออมอาร ีให
ความรวมมือในการดําเนินงานของ
เจาหนาที่เปนอยางด ี

 เจาหนาที่กลุมขยายผล
ประสานงานในหมูบาน เปนคนในพื้นทีจ่ึง
มีขอไดเปรียบในดานความคุนเคยกับ
สภาพวิทยาศาสตรเพื่อพสิูจนผลการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาปาไมตามแนว
พระราชดําริไดประสบความสําเร็จ 
 ความสนใจและความรวมมือของ

เกษตรกร 

 บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
หนวยงานนอย 

 


