แผนแมบท
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

[พิมพ์ชือบริษัท]
[เลือกวันที]

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๒๒ จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยยึดแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวเปน
แนวทางทั้งในดานการฟนฟูท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งดิน น้ํา ปาไมใหก ลับสูความอุดมสมบูร ณ
ดานการศึกษาทดลอง และนําผลจากการศึกษาทดลองไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
หมูบานรอบศูนยฯ ตลอดจนการจัดทําเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนาตาง ๆ หลากสาขาใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคมมีตัวแบบความสําเร็จสาธิตใหเห็นในลักษณะ“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”มีแบบอยางปราชญชาวบาน
เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารงานไดมีการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพื่ อให หนวยงานบูร ณาการที่ รวมปฏิบัติงานไดยึดถือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานให เป นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน แผนแมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) นี้ จัดทําขึ้นรวมกันโดยการระดมความคิดเห็นจากหนวยงานบูรณาการ ตลอดจนความเห็นชอบจากผูนํา
ทองถิ่น และผูแทนประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนยฯ ซึ่ งมีสวนรวมในการจัดทําแผนอันกอใหเกิดการพัฒนาที่
เปนไปทิศทางที่ประชาชนตองการ เนนการพึ่งพาตนเอง สรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการระดมความคิดเห็ นจากทุกภาคสวน จากภาครัฐ ภาคประชาชน สามารถกําหนดวิสั ยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตร ไดดังนี้
วิสัยทัศน
“ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซ อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนองคกรแห งการเรี ยนรู ตามแนว
พระราชดําริ สูการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง”
พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ เพื่อการพัฒนาอาชีพและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปา และสิ่งแวดลอม)
๒. ขยายผลความสําเร็จไปสูประชาชน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ไดแก
๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
๒. งานขยายผล
๓. การบริหารจัดการ

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

แผนแมบทฉบับที่ ๖ นี้ เปนแผนชี้นําที่กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในชวง ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยจัดแสดงแผนปฏิบัติการเปนรายป ซึ่งแนวทางการดําเนินงานลักษณะนี้ สามารถ
ยืดหยุนไดในแตละปงบประมาณตามแตสถานการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ผูปฏิบัติงานสามารถปรับ
เปาหมาย และกระบวนการดําเนินงานไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริเปนไป
อยางครบถวนถูกตอ ง และเป นกรอบในการประสานความร วมมือ ร วมใจที่ จ ะพั ฒนางานในทุ ก ดานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานทุกคน

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

สารบัญ
หนา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท

๑

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาและแนวโนม

๔
๑๒

๓.๑ ดานการศึกษาทดลองตามพระราชดําริ
๓.๒ ดานการสาธิตการเกษตร ปศุสัตว และประมง
๓.๓ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา

๑๒
๑๓
๑๔

๓.๔ ดานการขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี
๓.๕ ดานการพัฒนาสงเสริมเกษตรและอาชีพ
๓.๖ ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๖
๑๗
๑๗

๓.๗ ดานการพัฒนาการทองเที่ยวดานการพัฒนา
๓.๘ ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓.๙ ดานการบริหารจัดการ

๑๘
๑๙
๑๙

๓.๑๐ แนวโนมการพัฒนา

๑๙

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ

๒๑

๕. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด

๒๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ ศึกษา วิจัย ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๒ งานขยายผล
ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหารจัดการ
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน

๒๗

๗. งบประมาณดําเนินงาน

๒๗

สารบัญ (ตอ)
หนา
๘. องคกรบริหารงาน

๒๗

๘.๑ ระดับนโยบาย
๘.๒ ระดับปฏิบัติ
๙. การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ

๒๗

๙.๑ แผนปฏิบัติการ
๙.๒ แหลงที่มาของคาใชจาย
๙.๓ การติดตามประเมินผล
๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ภาคผนวก ก. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก ข. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

๒๘

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท
 หลักการและเหตุผล
ศูน ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ อ นอั น เนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ ดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีหนาที่หลักคือ ทําการศึกษา ทดลอง สาธิต และพัฒนา
ที่ดินที่เสื่อมโทรมใหกลับฟนคืนสภาพและใชทําการเกษตรได โดยดําเนินการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา
ปาไม ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ และหมูบาน
รอบศูนยฯ การศึก ษาทดลองเพื่ อคนหาแนวทางและวิธีก ารพัฒ นาดานการเกษตรใหเหมาะสมสอดคลองกั บ
สภาพแวดลอม เปรียบเสมือน “ตนแบบ” ของความสําเร็จ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จมาสาธิต
และพั ฒ นาขยายผล เพื่ อ ยกระดับ รายไดและความเป นอยูของราษฎร ทํ าให คุ ณภาพชีวิตของราษฎรและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น
แผนแมบทศูนยศึก ษาการพัฒ นาเขาหินซ อนอั นเนื่อ งมาจากพระราชดําริ ฉบับ ที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ฉบั บ นี้ จัดทําขึ้นสํ าหรับ เปนกรอบการดําเนินงาน เนื่องดวยแผนแม บทฯ ฉบั บ ที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๕๕๔) สิ้ นสุ ดลง แตยัง มี กิ จ กรรมตอ เนื่อ งที่ ตอ งดําเนินการเพื่อ ให เ กิ ดความสมบู รณ และสภาพแวดล อ ม
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป จึงจําเปนตองปรับกลยุทธการพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ ใหแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็น
ปญหา มีการบูรณาการของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองไดตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 วัตถุประสงค
เพื่ อ สนองพระราชดํ า ริ ใ นการดํ าเนิ นงานศู น ยศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ นซ อ นฯ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูวิสั ยทัศนการพั ฒนาที่ พึงปรารถนา จึ งกําหนดวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. ศึกษาทดลองตามพระราชดําริในทุกดาน เนนการศึกษาทดลองแบบตอยอด และบริหารจัดการ
งานศึกษาทดลองวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
๒. สาธิต ผลสํ า เร็ จ ของการศึ ก ษาทดลองในลั ก ษณะพิ พิ ธภั ณฑ ธรรมชาติที่ มี ชี วิต โดยมี ตั วแบบ
ความสําเร็จในลักษณะแหลงเรียนรูตามภูมิสังคม
๓. ขยายผลความสําเร็จไปสูเกษตรกรและประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
๔. พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม
อยางเปนระบบในลักษณะองครวม โดยการมีสวนรวมของทุกฝายใหเอื้อตอการพัฒนาสงเสริมดานการเกษตร
และการพัฒนาทองเที่ยว

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑

 เปาหมาย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดพื้นที่เปาหมายและเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
พื้นที่เปาหมาย
พื้นที่เปาหมายการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลเขาหินซอน
ตําบลเกาะขนุน และตําบลบ านซ อ ง อํ าเภอพนมสารคาม และตําบลเสม็ ดเหนือ อํ า เภอบางคล า จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ประกอบดวย
๑) พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๑,๒๔๐ ไร
๒) หมูบานรอบศูนยฯ ในตําบลเขาหินซอนและตําบลเกาะขนุน รวม ๑๙ หมูบาน เนื้อที่ ๑๔๐,๗๘๕ ไร ดังนี้
 หมู ๑
บานมวงโพรง
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๒
บานเขาหินซอน
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๓
บานแหลมเขาจันทร
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๔
บานปรือวาย
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๕
บานหนองวานเหลือง
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๖
บานหนองแสง
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๗
บานลํามหาชัย
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๘
บานหนองยายแจม
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๙
บานหนองกลางดง
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๑๐
บานเขาเจริญสุข
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๑๑
บานหวยสําโรง
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๑๒
บานคลองตะเคียน
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๑๓
บานหนองเหียง
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๑๔
บานหนองปรือ
ตําบลเขาหินซอน
 หมู ๕
บานแหลมตะครอ
ตําบลเกาะขนุน
 หมู ๗
บานชายเคือง
ตําบลเกาะขนุน
 หมู ๘
บานไรดอน
ตําบลเกาะขนุน
 หมู ๑๓
บานดอนขี้เหล็ก
ตําบลเกาะขนุน
 หมู ๑๕
บานหวยสาม
ตําบลเกาะขนุน
๓) หมูบานขยายผลในตําบลบานซอง จํานวน ๑๔ หมูบาน เนื้อที่ ๔๒,๒๑๙ ไร
 หมู ๑ บานซอง
 หมู ๒ บานแถวธาร
 หมู ๓ บานหนองหวา
 หมู ๔ บานตนสําโรง
 หมู ๕ บานหัวกระสังข
 หมู ๖ บานหัวกระพี้
 หมู ๗ บานธารพูด
 หมู ๘ บานไร
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒

 หมู ๙ บานหนองน้ําพุ
 หมู ๑๑ บานหนองตารอด
 หมู ๑๓ บานหนองสองหอง

 หมู ๑๐ บานหัวกระสังข
 หมู๑ ๒ บานหวยปลีก
 หมู ๑๔ บานเกาะสุวรรณ

๔) พื้นที่โครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน เนื้อที่ ๖๕๕ ไร (สนับสนุนการดําเนินงาน)
๕) พื้นที่ราษฎรนอมเกลาฯ ถวายบานธารพูด ตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม เนื้อที่ ๓๒ ไร
๖) พื้นที่โครงการพัฒนาสวนพระองคบางคลา ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ ๑๑๔ ไร
๗) พื้นที่ตามความเหมาะสมตามมติคณะอนุกรรมการโครงการศูนยศึกษาการพั ฒนาเขาหิ นซ อ น
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของ
๓.๑ พระราชกรณียกิจและพระราชดําริ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒
อธิบ ดีกรมชลประทาน (นายสุนทร เรื องเล็ก ) และคณะ เขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว มี
พระราชกระแสรับสั่งใหกรมชลประทานสํารวจภูมิประเทศ เพื่อพิจารณาวางโครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปดกั้นลําหวยเจก และใหพิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กไวตามบริเวณลําหวยที่เปนลําน้ําสาขาของลําน้าํ โจน
ทั้งหมด
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพ ระที่นั่ง พรอมดวยสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจ าฟาจุฬาภรณวลั ยลักษณ มาทรงเปดศาล
พระบวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ณ บานเขาหินซอน หมูที่ ๒ ตําบลเขาหินซอน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่นั้น ราษฎร ๗ ราย ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน บริเวณหมู ๒ ตําบล
เขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๖๔ ไร เพื่อตองการใหสรางพระตําหนัก ดวยเห็น
วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปที่ไหนก็พยายามที่จะพัฒนาทําใหที่ดินเจริญขึ้น เนื่องจากผืนดินเสื่อม
โทรมไมสามารถทําการเกษตรได มีพระราชปฏิสันถารกับผูถวายที่ดิน สรุปความไดวา หากจะสรางเปนสถานที่
ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะไดไหม เมื่อผูถวายที่ดินยินดี จึงมีพระราชดํารัสกับขาราชการกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงเกษตรและสหกรณเกี่ยวกับความสําคัญของการสํารวจดินโดยละเอียด เพื่อจัดแบงสวนใหเปน
ประโยชนตอการที่จะใหผูสนใจไดมาทัศนศึกษาในดานการชลประทาน การเกษตรกรรม การปศุสัตว ตลอดจน
สาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ พระเจาลู กเธอ เจาฟ าจุฬาภรณวลัยลักษณ
มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรกิจกรรม
ปลูกพืช สาธิตทําปุยหมัก การอนุรักษดิน คอกสุกร โค อางเก็บน้ําหวยเจก คูคลองสงน้ํา ทรงปลอยปลาสวาย
ปลานิล และปลาตะเพียนลงอางเก็บน้ําหวยเจก มีการทดลองปลูกยางพารา ปลูกพันธุไมโตเร็ว ศูนยเพาะชํากลา
พันธุไม สวนรุกขชาติสมเด็จพระปนเกลา สวนพฤกษศาสตร สวนปาสมุนไพร และศิลปาชีพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชปฏิสันถารกับนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจาหนาที่
กระทรวงมหาดไทย ถึงความพอพระราชหฤทัยที่มีการรวมมือพัฒนาที่ดินเพื่อจัดเปนศูนยศึกษาการพัฒนาดาน
เกษตรกรรม เปนแหลงใหเกษตรกรและผูสนใจไดเขาชมและศึกษา มีพระราชดําริในการสํารวจการชะลางหนา
ดินในฤดูฝน มาตรการการรักษาถนนภายในศูนย ตลอดจนความเหมาะสมในการปลูกพันธุไมและพืชไร การทํา
นาดํา นาหวาน และการเลี้ยงพันธุปลาในนาขาว (สรุปเก็บความจากพระราชกรณียกิจเดือนตุลาคม ๒๕๒๒ –
กันยายน ๒๕๒๓)
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๔

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน
และมีพระราชดําริ สรุปความไดวา วัตถุประสงคของการตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทํากินของ
ราษฎรใหมี ความอุดมสมบูร ณขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลง น้ํา ตลอดจนฟนฟูส ภาพปา และใชหลั ก
วิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยใชเงินจากการบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเปนทุน
ในการพัฒนา ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาจะเปนฟารมตัวอยางที่เกษตรทั่วไปและเจาหนาที่ฝายพัฒนาสามารถมา
เยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับเกษตรกรรรม เพื่อเปนการศึกษาหาความรู นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการ
พัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการใหมีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น ก็อาจพิจารณา
จัดตั้งโรงสีขาวสําหรับหมูบานแตละกลุม ตลอดจนตั้งธนาคารขาวของแตละหมูบาน เพื่อฝกใหรูจักพึ่งตัวเองไดใน
ที่สุด พรอมนี้ประชาชนชาวอําเภอพนมสารคามไดนอมเกลาฯ ถวายพลับพลาที่ประทับ “พลับพลาพระราม”
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุ มาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค เพื่อรั บทราบ
ความกาวหนาของโครงการ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษหลักศิลาจารึกสวนปาสมุนไพรเขาหินซอน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทอดพระเนตรศูนยประสานงาน
โครงการฯ การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกันการกัดเซาะผิวหนาดิน การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เพื่อใชบํารุงดินแทนปุยวิทยาศาสตร และการผลิตกาซชีวภาพ สวนปา แปลงปลูกไมโตเร็วพันธุ
ตาง ๆ เพื่อใชทําฟนและถานโดยวิธีประหยัด แปลงทดลองปลูกพืชทนแลง แปลงสาธิตการปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดป แปลงขยายพันธุและรวบรวมพันธุไมผล โดยเฉพาะพันธุมะมวง แปลงสาธิตการปลูกขาวไร พืชตระกูลถั่ว
และพื ชผั ก สวนครั ว แปลงสาธิต การปลู ก ยางพารา บ อ เพาะพั น ธุป ลาน้ําจื ด อ างเก็ บ น้ําซึ่ ง ใช เ ป นสถานที่
ขยายพั นธุ ป ลาและกุ ง น้ํา จื ด แปลงสาธิต การเพาะขยายพั นธุ พื ชสมุ น ไพร โรงฝ ก งานศิล ปาชีพ โรงสี ขา ว
ทอดพระเนตรเครื่องสีขาว ซึ่งบริษัท ซาทาเก เอนจิเนียริ่ง จํากัด แหงประเทศญี่ปุน นอมเกลาฯ ถวาย สามารถสี
ขาวไดชั่วโมงละหนึ่งตัน เพื่อเปดบริการสีขาวใหกับราษฎรที่ยากจน ทรงเยี่ยมรานคาสหกรณ และมีพระราชดําริ
ใหเปนสหกรณตัวอยาง ผูดําเนินกิจการและผูใชบริการตองมีวินัยและความซื่อสัตยตอกิจการสหกรณ ทรงปลอย
ปลาบึก ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก และกุงกามกราม ลงในอางเก็บน้ําหวยสําโรงใต และทรงเยี่ยม
ราษฎรบานหวยสําโรงใต จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปงานสวนปา เครื่องสูบน้ําพลังแสงอาทิตย อางเก็บน้ํา
แหงที่ ๑ และอางเก็บน้ําที่ ๒ ของศูนยวิจัยเขาหินซอน (สรุปเก็บความจากพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๒๖ –
กันยายน ๒๕๒๗)
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองค เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว พระราชทานประวัติเ บื้ อ งตนของศูนยศึก ษาการพั ฒ นาเขาหิ นซ อ น
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แกประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) ณ ศาลาดุสิดาลัย ความวา
“...อันนี้ตามประวัติเริ่มตนศูนยศึกษาการพัฒนา เริ่มที่ศูนยศึกษาเขาหินซอน...”
“...ประวัติมีวา ...ตอนแรกมีที่ดิน ๒๖๔ ไร ที่ผูใหญบานให "เพื่อสรางตําหนัก" ในป ๒๕๒๐ ที่เชิงเขา
หินซอนใกลวัดหินซอน ตอนแรกก็ตองคนควาวาที่ตรงนั้นคือตรงไหน ก็พยายามสืบถาม ก็ปรากฏวา พบอยูใน
แผนที่ที่เขาหินซอนนั้น (แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๖ I, II, ๕๓๓๖ III, IV) เมื่อไดที่อยางนั้น ไดคิดมา ๒ ป
พยายามหาบนแผนที่วา สถานที่นี้เปนอยางไร เสร็จแลวก็สอบถามดูวาลักษณะของพื้นที่เปนอยางไร ก็ไดพบบน
แผนที่พอดี อยูมุมบนของระวางของแผนที่ จึงตองตอแผนที่ ๔ ระวาง สําหรับใหไดทราบวา สถานที่ตรงนั้นอยู
ตรงไหน แล วก็เลยถามผู ที่ใหที่ นั้นนะ ถาหากไมสร างพระตําหนัก แตวาสร างเปนสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกั บ
การเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทําในที่นั้น...”
“...ศูนยศึกษาที่หินซอนก็เปนศูนยศึกษาแรก ผลที่ศูนยศึกษาหินซอนนั้นอาจมีนอย เพราะวาภูมิประเทศ
ที่จํากัด ตอมาความคิดของศูนยศึกษาก็ไดแผขยายออกไป...”
“...อันแรกก็ไดใหกรมชลประทานไดสรางเปนอางเก็บน้ํา ซึ่งดูดูไปแลวก็แปลก เพราะวาอางเก็บน้ํานั้น
เทากับกินที่ของที่ที่ไดมาเกือบทั้งหมด จะเหลือเพียงไมกี่ไรที่จะใชการสําหรับการเพาะปลูกโดยใชน้ําชลประทาน
ก็เริ่มตนอยางนั้น คือ ไมถือวาผิดหลักวิชา มีที่เทาไรก็มาใช สวนใหญเปนอางเก็บน้ําแลวก็มาใชประโยชนสําหรับ
ทําการเพาะปลูกเพียงไมกี่ไร แตวาถือวาทําเปนตัวอยาง แลวผลประโยชนที่จะไดก็ไมใชเฉพาะในที่ของเรา เปน
ในที่ที่ลงไปขางลาง คงไดรับประโยชนจากน้ําที่กักเอาไว...”
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สิรินธร หมู ๑ บานชําขวาง ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิน พร อ มดว ยสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ มารี มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิง เทรา
สรุปพระราชดําริไดดังนี้
จุดเสด็จที่ ๑: บนสันเขื่อนอางเก็บน้ําหวยเจก
สภาพพื้นที่เดิมของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ กอนการพัฒนาจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนพื้นที่
ที่แมแตมันสําปะหลังก็ไมขึ้น ปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนเวลากวา ๑๐ ป เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนดินทราย
และดินดาน จึงยังมีการพังทลายของดิน ไดทอดพระเนตรงานปาไม งานชลประทาน ทัศนียภาพโดยรวมของ
ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ ศักยภาพของดิน และการปรับใชพื้นที่ทายอางฯ เพื่อประยุกตกับแนวทฤษฎีใหม การจัดการ
ดินและน้ําและการเกษตรแบบผสมผสาน
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พระราชดําริ
๑. เรื่องการปลูกหญาแฝกรอบขอบแนวปาไม เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน เศษใบไม
ที่รวงหลนจะชวยทําใหดินมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อใบไมยอยสลาย สวนหญาแฝกที่ปลูกในระหวางไมยืนตนไมจะ
ไมตาย แตจะชะงักการเจริญเติบโต เมื่อมีการตัดไมออก แฝกก็จะเจริญไดอีกครั้ง ใหปลูกหญาแฝกในดินดาน
โดยระเบิดดินดานเปนหลุมแลวปลูกหญาแฝกลงในหลุม เพื่อดันชั้นดินดานใหแตก สามารถดักตะกอน ตลอดจน
ใบไมทําใหเกิดดินใหมขึ้น
๒. เรื่องการใชน้ํา ใกลอางเก็บน้ําอาจไมตองใชบอน้ําก็ได ใชน้ําจากอางไดเลยการกอสรางอางเก็บกักน้ํา
ตาง ๆ ที่ยังไมไดกอสรางตามแผนของโครงการจัดหาแหลงน้ําสํารองลุมน้ําโจนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถา
ราษฎรไมใหความรวมมือก็ไมสมควรทํา
๓. การเตรียมการกอนดําเนินงานโครงการทฤษฎีใหม (Pre-New Theory) ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เนื่องจากในฤดูฝนน้ําทวม ฤดูแลงขาดน้ํา ตลอดจนเปนดินเปรี้ยว แตเปนดิน
คนละอยางกับที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีอายุมากกวา ควรขุดสระเก็บน้ํา ๒ สระ โดยชั้นแรกใหเกลี่ยหนาดิน
ทั้งหมดเก็บเอาไว จากนั้นนําดินที่ขุดสระชั้นลาง ซึ่งเปนดินเปรี้ยวมาถมเกลี่ยใหเต็มพื้นที่ และนําหนาดินมาถม
กลับคืนสูงประมาณ ๑ เมตร พรอมทั้งสรางคันดินโดยรอบแปลงพื้นที่โครงการเพื่อไมใหกระทบกับพื้นที่ของ
ราษฎรที่อยูใกลเคียง โดยสระเก็บน้ําที่ ๑ ใหรับน้ําเปรี้ยวในพื้นที่โครงการ (สระเก็บน้ําที่ ๒ ไมไดรับน้ํา) เมื่อน้ํา
ในสระเก็บน้ําที่ ๑ เต็มใหสูบน้ําเปรี้ยวไปลงสระเก็บน้ําที่ ๒ เมื่อน้ําในสระที่ ๒ เปรี้ยวมาก ๆ ใหใสสารบําบัด เชน
หินฝุน ควรทดลองดําเนินการตอเนื่องประมาณ ๒ ป คาดวาสภาพดินและน้ําดีขึ้น จึงดําเนินการตามโครงการ
ทฤษฎีใหมตอไป
จุดเสด็จที่ ๒ : ณ ศาลาทรงงาน บริเวณอุทยานมัจฉา
แสดงรูปแบบจําลองการพัฒนาลุมน้ําโจน ซึ่งประกอบดวยการสรางฝายทดน้ําลดหลั่นตามระดับพื้นที่
และรูปแบบการใชน้ําชนิดตาง ๆ การใชประโยชนที่ดินตามสมรรถนะที่ดิน ทั้งที่เปนพื้นที่ต่ําชายหวยจนถึงปาไม
บนที่สูง ขอดี ขอเสีย ของการเพาะชํากลาหญาแฝกระบบแผง โรงเรือนผักกางมุง การศึกษาเกษตรยั่งยืน งาน
วิชาการเกษตรในพื้นที่โครงการสวนพระองค
๑. พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว มี พ ระราชกระแสกั บ อธิบ ดีก รมชลประทาน เรื่ อ งแหล ง น้ําและ
สถานการณน้ํา สรุปความวา สระน้ําตาง ๆ ภายในศูนยฯ รั่วหลายสระ (สระ ๖, ๘ และ ๙) ไมสามารถเก็บน้ําได
ใหกรมชลประทานทําการตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงใหใชงานได โดยใหปู Soil Cement และถายังทรุดตัว
อีก ใหปู Soil Cement ทับลงไป ทําเชนนี้จนกวาจะหยุดรั่ว สระน้ําดังกลาวเปนบอยืมดินที่ใชในการกอสรางอาง
เก็บน้ําตางๆ ไดมีการปรับปรุงมาใชประโยชน เพื่อใหเปนแหลงเก็บน้ําสําหรับใชกิจกรรมทางการเกษตรตาง ๆ
บริเวณรอบบอ เชน
- สระ ๖ เปนสระดาดคอนกรีต แตเกิดปญหาน้ํากัดเซาะดินใตพื้นคอนกรีตที่ดาด จนเปนโพรง ทํา
ใหแผนคอนกรีตแตกราวเสียหาย ไมสามารถเก็บน้ําได
- สระ ๘ ปูแผนยางพลาสติก เกิดปญหาการรั่วซึม และไดทําการซอมแซมแลวครั้งหนึ่ง ปจจุบัน
สามารถเก็บน้ําได
- สระ ๙ เป นสระดิน จึง รั่ วซึ มมาก กรมชลประทานจะดําเนินการปู Soil Cement หรื อดาด
คอนกรีตตามความเหมาะสมตอไป
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๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ดังนี้
๑) ใหศึกษาการปลูกหญาแฝกในดินดานของตําบลเขาหินซอน ซึ่งไดเคยใหทําในดินดานที่เขาชะงุม
(โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูดินเสื่อมโทรมบริเวณเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) และหวยทราย (ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี) มาแลว
๒) ทรงทราบวาทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันทํางาน จนเห็นไดจากชาวบานมีความเปนอยูที่ดี
ทอดพระเนตรและเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรที่เขาเฝาฯ ใหศูนยฯ ชวยพัฒนาดานแหลงน้ํา การปรับปรุง
ดิน โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีจากหนวยงานตาง ๆ สูเกษตรกรในโครงการ
๓) เรื่องเงินรายไดศูนยฯ ซึ่งศูนยฯ บริหารกันไดเอง รวมถึงหากไมเพียงพอก็สามารถใชเงินมูลนิธิ
ชัยพัฒนาดวยก็ได เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน
๔) การทําบัญชีฟารม ทั้งในศูนยฯ และถายทอดสูเกษตรกรรอบศูนยฯ จะไดรูจักการลงทุน กําไร
ขาดทุน
๕) ใหสงเสริมการจัดตั้งกลุมสหกรณ ราษฎรในแตละหมูบานควรรวมตัวจัดตั้งเปนกลุมและมีการ
เชื่อมโยงระหวางหมูบานบริเวณรอบศูนยฯ
จุดเสด็จที่ ๓ : ณ ศาลาริมน้ํา (อางหวยสําโรงเหนือ)
๑. ที่ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอนฯ ทดลองปลูกตนยูคาลิปตัสดูวาจะทําใหตนไมอื่นเปนอยางไร ดูแลว
ตนใหญ และตรงดีดวย พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒ นาห วยทรายฯ ใหป ลูก เป นหยอม ๆ ไมใหเ ปนป าใหญ ไมให
ไฟไหม มี พื ช ไร แ ซม มี ก ารตัดเอาไปเผาถา น และปล อ ยให โ ตขึ้น เมื่ อ ก อ นพู ดถึง ยูคาลิ ป ตั ส มี แ ตไม กั บ ไม
เพราะฉะนั้นตองปลูกยูคาลิปตัส ถาเปนประโยชนก็ดี อยางไรก็ตามตองศึกษาดู ที่นี่ตองปลูก เพราะไมมีอะไร
เลยที่จะขึ้นได ในปายาง ปลูกกระถินดวย มีอยูพักหนึ่งตนยางไมโต เพราะกระถินดูดน้ําหมด แมจะทําน้ําหยด
แลวก็ยังชวยไดนอย สภาพที่ดินบริเวณศูนยฯ เมื่อกอนมีน้ํานิดเดียว เมื่อกั้นฝายเปนขั้นๆ ก็ทําใหชุมชื้น ตรงนี้ก็
แฉะปลูกตนไมอะไรก็ดีขึ้น ทําโครงการตอนแรกไมไดสํารวจ ดูจากแผนที่ ใหชลประทานปรับและทําเขื่อนตรงนี้
แตตอนนี้ตางจากตอนแรกมาก
กรมพัฒนาที่ดินไมใชกรมทําลายที่ดิน ก็ตองพัฒนาที่ดิน ที่นี่เริ่มจากศูนย ดีขึ้นๆ ดินที่นี่เปนดินดาน
เปนทราย ตนกระถินเมื่อขึ้นรากก็แผไปทั่ว ตองตัดออกในที่สุดก็ปลูกไมของอาจารยพิศิษฐ (ดร.พิศิษฐ วรอุไร)
พิสูจนไดวาดินเลวเทาไรก็พัฒนาได ตองใชวิธีการจึงเชื่อแนวาที่นี่ทําได พื้นที่ศูนยฯ เขาหินซอนมีน้ําซึม เราใช
ประโยชนจากภูเขา ฝนตกลงมาก็ชะใบไมลงมาเราใชประโยชนจากปาผานหวยน้ําโจน
๒. หมูบานสหกรณนิคม รัฐบาลมอบที่ดินใหทํากินอยูในเขตปาทําไดเพราะปาบางแหงไมไดเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร แตพอไดเอกสารสิทธิ์ก็ขายใหนายทุนเพื่อทํารีสอรทเกิดปญหาอีก สทก. เกิดเมื่อป ๒๕๒๔ ที่ดอย
อินทนนทวางหลักเกณฑ คือ สทก.๑ ใหมีสิทธิ์ทํากินไมแยกออกจากปาไม เมื่อได สทก.๒ ก็ทํามาหากินไดอยางดี
อยูตอไปก็เปน สทก.๓ เปนการสรางเขตที่ชัดเจน จําแนกใหเห็น สทก.๓ จะอยูที่สหกรณหมูบาน มีสิทธิ์กูเงิน
ธกส. ได โดยหมูบานใชกองทุนในหมูบาน รวมเปนกลุมหลาย ๆ กลุม ตัวอยางเชน โครงการหมูบานสหกรณสัน
กําแพง (จังหวัดเชียงใหม) กูเงินธนาคารกรุงไทย เดี๋ยวนี้ยังใชหนี้ไมได หนี้สูญมีมาก ถาบริหารดี ๆ จะไดกลับคืน
มาบ าง ตอ งใชหลั กเกณฑ เดียวกั บการกูเ งินของสหกรณหนองโพใหกูส วนหนึ่ง เมื่ อใชคืนก็ตั้งเป นกองทุ นให
ลูกหลานเขาเอง เริ่มตนจากเราใหกองทุนริเริ่ม นานวันเงินก็เพิ่มกองใหญขึ้น เรื่องกองทุนถากูแลวคืนเงินก็จะ
หมุนเวียนอยางตอเนื่อง ตองมีหลักเกณฑที่วาจะตองมีรายไดเพื่อจะเอาเงินมาคืนกองทุน ตองสอนใหคืนหนี้
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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๓. การปรับปรุงดิน ที่ดินของมู ลนิธิชัยพัฒ นาพื้นที่ ๕๐ ไร อยูที่อํ าเภอบ านนา (จั ง หวัดนครนายก)
หนาแลงแหง หนาน้ําก็ทวมปลูกอะไรไมคอยได ดินก็เปรี้ยวจัด ดูจากภาพถายดาวเทียม คิดวาขุดสระ ๒ สระ
เอาดินมาเฉลี่ยใน ๕๐ ไร ความสูงประมาณ ๑ เมตร เปนดินเปรี้ยว พอฝนลงมาชะลางดินที่เปรี้ยวไปลงสระ
ปลอยน้ําไปที่อื่นไมได คนอื่นเขาจะเดือดรอน น้ําฝนจะชะความเปรี้ยวลงสระ สักระยะหนึ่งน้ําระเหยเหลือครึ่ง
สระ แลวสูบน้ําจากบอแรกไปใสที่สระ ๒ แรก ๆ ไมตองปลูกพืชอะไร สระแรกคอยรับน้ําจากฟา สระจุ ๒๐,๐๐๐
ลูกบาศกเมตร พื้นที่รับน้ําฝนมี ๕๐ ไร น้ําระเหยไปบาง ที่เหลือก็ยังพอใชไดตลอดป ขอสําคัญจะตองทําเปนคัน
ใหรอบ ปรับพื้นที่ใหเท ถานอกคันน้ําทวม ก็ใหตอทอทแยงออกไปขางนอก เอาน้ําที่ทวมมาเติมในสระ ฝนก็ชวย
เติม ภายใน ๓ ป นาจะปลูกขาวไดผล ใหทดลองดูจะสําเร็จหรือไม ไมเปนไร เปนที่ของเราเอง แตถาสําเร็จก็
พิสูจนวาดินใชได จะเปนประโยชน จะไปทําในที่ของชาวบานไมได ถาน้ําฝนไมพอก็ใชทอเจาะทแยง ที่แนะวาให
ขุดรองแลวไดน้ําก็ถูกตอง แตที่ใหขุดสระนั้นเปน concept ดินที่ขุดเอามาเฉลี่ยในแปลง ทําเปนรองน้ําก็ได ไม
ผิดอะไร นี้เปนปลีกยอยที่จะแกไขได ที่พูดมาเปนหลักการ ไมใชเด็ดขาดตายตัว จะทําใหดินหายเปรี้ยวโดยไม
ตองใสปู นจํานวนมาก ๆ ปูนไมแพงแตคาขนสงจะสูง เปนหลักการที่เราพยายามทํ า หากปลูกพืชอะไรในดิน
เปรี้ยวไดก็ดี ทําใหเกิดอินทรียขึ้น พัฒนาดินขึ้นมาโดยการใสตนไม ทําเปนรองที่ติดตอกันแลวน้ําลงที่สระก็ทําได
เปนการลางดิน ก็แลวแตภูมิประเทศวาเปนที่ราบหรือที่ภูเขา ตองชวยกันคิด ตอนแรกอาจไมไดประโยชน ที่ให
ทําเปน ๒ สระ เปนหลักการ ใหชวยกัน อาจตองใชเวลา ๒ – ๓ ป ที่นครนายกไมพูดถึงปูนมารล เพราะเราใช
นอยที่สุดหรือไมใชเลย เราจะหาวิธีใชน้ําฝนผานดิน เปนการลางความเปนกรดของดิน การลดกรดโดยไมตองใส
ปูน หรือนํามาใสทีหลั งก็ไมเสียหาย ทําอยางนี้ไมเ ปนการใชอภิสิทธิ์แตอยางใด เรื่องการใชน้ํา ชาวบานก็ไม
เดือดรอน เปนการทดลองไมใชปูน ที่นครนายก เรามีเขื่อนทาดาน ใชประโยชนไดสองแสนกวาไร ถาเอาน้ําจาก
ทาดานมาลางดินเปรี้ยวก็อาจมีปญหา เราดื้อที่จะทําที่ ๕๐ ไร เพราะเปนที่ของเราเอง ทดลองวาจะไดผลอยางไร
ใชวิธีแบบใหมจะเรียกวาเกาก็ได คือบางคนอาจคิดวาไมทันสมัย เปนเรื่องของการศึกษาวิจัย การใสปูนตั้งแตที
แรกเป นของธรรมดา รูกั นอยูแลว เราไมเ อา ดื้อ เพื่ อใหรู ไดหรื อไมได ไม เปนไร หลาย ๆ ฝ ายไปชวยกั นคิด
(เอกสารจากสํานักงาน กปร. ๒๕๔๐ ประมวลพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ
วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐)
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั วไดมี พระราชกระแสดวยความพอพระทัย ในคราวเสด็จฯ พรอ มดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความวา “…ที่เขาหินซอนหลายฝายชวยกันใชเวลา ๑๕ ป ที่นี่จึง
เปนแมแบบชวยชาวบานได ที่อื่นเลยทํางายขึ้น ตองอดทน แลวเปนไง ก็ไดประโยชน ชาวบานมีความสุข เราก็สุข
ที่นี่เมื่อกอนปลูกมันสําปะหลังยังไมขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แตก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก…”
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานขอมูลที่ทรงบันทึกและทรงวิเคราะหปญหาดานตาง ๆ ของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แกสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ความวา
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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“...ปญหาที่ ๑ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : ๒๕๒๒ มี
การตัดปา แลวปลูกพืชไร เชน ขาวโพดและมันสําปะหลัง ซึ่งทําใหดินจืดและกลายเปนดินทราย ในฤดูแลงจะมี
การชะลางเนื่องจากลมพัด (wind erosion) ในฤดูฝนจะมีการชะลางเนื่องจากน้ําเซาะ (water erosion)...”
จากเอกสารพระราชทานแกสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ทรงบันทึกไว
พระราชดําริ “ดานสมรรถนะของดินในศูนยฯ”
“...เปนดินทราย มีแรธาตุนอย...”
“...ที่ดินที่ อยูในร องหวยมีอ ยูพ อใชได ไมมีป ญหามาก ใชปุยตามปกติ ที่ บนเนินปรากฏวาเป นทราย
ดินดานและหิน ตองปลูกหญาตามแนวระดับ เพื่อยึดดินและให เกิดปุยอินทรีย ดิน (ทราย) ที่ไมปลูกหญาถูก
ชะลางเมื่อฝนตก ปลูกตนไมนานาชนิดเพื่อรักษาความชื้น...”
พระราชดําริ “การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่”
“...กอนอื่นไดสรางเขื่อนกั้นหวยเจก ซึ่ งมีน้ําซับ (พิกัด QR ๗๑๕๒๐๘) เมื่อไปทําพิธีเปดพระบรมรูป
สมเด็จพระปนเกลาฯ ที่วัดเขาหินซอน ไดไปสํารวจพื้นที่และกําหนดที่ทําเขื่อน (๘ สิงหาคม ๒๕๒๒) ตอจากนั้น
ไดสรางอางเก็บน้ําเพิ่มเติม (นอกเขต) คืออางหวยสําโรงเหนือและหวยสําโรงใต...”
“...การสรางทํานบดินเก็บกักน้ําหวยเจก (๓) ควรกอสรางในบริเวณที่ซึ่งอาจจะเก็บปริมาณน้ําไดนอย
กวากําหนด แตไมกระทบกระเทือนตอที่ซึ่งสามารถใชปลูกขาวได...”
พระราชดําริ “การคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่”
“...เมื่อไดพัฒนาน้ําขึ้นมาบางแลว ก็เริ่มปลูกพืชไร และเลี้ยงปลาในที่ลุม สวนที่อยูบนเนิน ก็เลี้ยงปศุ
สัตว ปลูกหญา และตนไมผลและปา การเลี้ยงปศุสัตว ปลูกหญาและตนไมนี้ จะทําใหดินมีคุณภาพดีขึ้น ในที่สุด
จะใชที่ดินไดทั้งหมด กรรมวิธีนี้อาจตองใชเวลานาน จะสามารถเปลี่ยนจากกระบวนการที่ไปทางเสื่อม มาเปน
ทางพัฒนาใหเปนพื้นที่สมบูรณ...”
พระราชดําริ “การผันน้ําจากที่ต่ําชักนําขึ้นที่สูง”
“...นอกจากที่ที่ไดรับน้ําชลประทานก็ยังมีที่ที่อยูเหนืออาง ก็ไดประโยชนหลายอยางในการปลูกพืชอยาง
อื่น และในการศึกษาเกี่ยวของกับตนไม เกี่ยวของกับการนําน้ําที่อยูต่ําเอาขึ้นที่สูง โดยใชวิธีสูบในลักษณะตางๆ เชน
ถาสูบอยางปกติธรรมดาก็ใชเครื่องยนตสูบขึ้นไป ก็ไดที่เพิ่มเติมในการพัฒนา นอกจากนั้น ก็ใชกังหันลมก็ได หรือ
ใชไฟฟาจากโซลาเซลลก็ได หรืออีกอยางหนึ่งก็ใชจากกังหันที่ใชกําลังของน้ําที่เราใชลงไป แลวก็สวนหนึ่งก็ทําให
สูบขึ้นไป...”
พระราชดําริ “การปลูกพืชเพื่อประโยชนอเนกประสงค”
“...เมื่อจําแนกชั้นสมรรถนะของที่ดิน สําหรับพืชไรและการปลูกปาแลว ก็สมควรที่จะมีการปลูกพันธุไม
ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอ การรัก ษาผิ วดินและความชุมชื้นของอากาศแลว ยังมี ประโยชนตอการใชใน
ครัวเรือน อาทิ ไมเพื่อทําฟน ไมเพื่อทําบาน และไมผล เปนตน...”
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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เมื่อครั้งแรกเริ่มจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีผูกราบบังคมทูล
รายงานวา การลงทุนพัฒนาในพื้นที่นี้อาจไมคุมทุน แตทรงคัดคานและพระราชทานขอคิดวา
“...ตอมา ฝายกรมตาง ๆ ก็บอกวาแถวนี้ดินมันไมดี ใชไมได ไมควรจะทําโครงการ ไมคุม แตวา ก็ไดพูดวา
ดินไมดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทย ถาหากบอกวาที่นี่ดินไมดี ไมชวยไมทํา ลงทายประเทศไทยทัง้ ประเทศจะ
กลายเปนทะเลทรายหมด เจาหนาที่ก็เขาใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟนฟูดินใหเปนดินทีใ่ ชการได คือมาบัดนี้ ปลูก
ขาวก็ได ปลูกพืชอะไรตาง ๆ ก็ได โดยที่ถาดูตามสูตรที่เขาใชกันวา ลงทุนเทาไหร แลวก็ผลประโยชนเทาไหร มี
สัดสวนอยางไรก็ออกจะไมได แตวาถาหากวานึกดู เราปรับปรุงแลว พื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอไปก็มากขึ้น แลว
ผลผลิตก็มากขึ้น นอกจากนั้น ผลผลิตนอกเขตก็จะไดมาก เปนอันวาเหมาะสมในการทําโครงการ จึงเปนที่ที่เรา
ตองศึกษา แลวก็ดูวาในที่สุดจะไดผลอยางไร ศูนยศึกษาการพัฒนาก็เกิดขึ้น...”
พระราชดําริซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ทรงปฏิบัติในศูนยศึกษาทุกแหง
“...การพัฒนาที่ดินเลว หรือที่ดินเสื่อมโทรม ใหไดรับการฟนฟูจนกลายเปนพื้นที่ที่มีประโยชน...”
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูวาฯ ซีอีโอ ณ วังไกลกังวล อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ความวา “…ความจริงที่ตรงนั้นจะราคาแพงขึ้นเยอะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาที่ตรงนั้น
ถาไปซื้อจะไมขายให … เดี๋ยวนี้ที่นั่นปลูกมะมวง ปลูกผักไดอยางดีมีกําไร ที่รักที่ตรงนั้นไมใชที่จะทําใหมีกําไร
ไมเคยเอาเงินที่ไดมา เปนถือวาเปนกําไร แตวาสรางเพิ่มเติม และซื้อที่เพิ่มเติมให สามารถที่จะเปนศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนฯ ซึ่งคนก็รูจักกันทั้งนั้น…”

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑๑

๓. ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาและแนวโนม
๓.๑ ดานการศึกษาทดลองตามพระราชดําริ การปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
๑) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินภายหลังการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒) การสํารวจนกในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓) ศึกษาการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อปลูกสบูดําในพื้นที่ดินทรายจัด
๔) ศึกษาการฟนฟูที่บอทรายรางเพื่อการปลูกพืชอยางยั่งยืน
๕) ศึกษาการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการปลูกแตงโมอินทรีย
๖) ศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวตอผลผลิตและคุณภาพวานสาวหลง
๗) การผลิตกุงฝอยในบอซีเมนตในอัตราปลอยที่ระดับตางๆ
๘) การใชขี้เลื่อยไมเบญจพรรณทดแทนขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดนางรม
๙) ศึกษาการใชวัสดุในทองถิ่นเพาะเห็ดนางรม
๑๐) ศึกษาการจัดการดินเพื่อปลูกเตยเปยกพืชในโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๑) เปรียบเทียบการจัดการดินดวยปุยอินทรียเพื่อการปลูกมันสําปะหลังในชุดดินจันทึก
๑๒) ทดสอบประสิทธิภาพของปุยอินทรียน้ําชีวภาพที่อายุการเก็บรักษาตางกันตอการเจริญเติบโตของพืช
๑๓) ผลของการใชปุยน้ําชีวภาพร วมกั บ ปุยน้ําปุ ยหมั กและสารเรง พด.๑๐ ในการเพิ่ มผลผลิ ตและ
คุณภาพความหวานของขาวโพดหวานพันธุฉัตรทอง ๒-๙ F๑ ในชุดดินมาบบอน
๑๔) การเลี้ยงกบในกระชังดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ กัน
๑๕) การเลี้ยงไกไขแบบอินทรีย
๑๖) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการถายพยาธิของหมากแตละชนิดในไกพื้นเมือง
๑๗) ศึกษาการแตกหนอ ของกลวยไม พันธุชางกระโดยใชส าร ๖ - Benzyl Amino Purine (BAP)
ความเขมขนตาง ๆ ในสภาวะปลอดเชื้อ
๑๘) การใชกวาวเครือแดงและใบมังคุดในการผลิตปลากัดจีนเพศผู
๑๙) ความหลากหลายของสั ตวมี กระดูกสันหลัง ในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซ อนอั นเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๒๐) อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวตอผลผลิตและคุณภาพวานสาวหลง
๒๑) การเปรียบเทียบกลวยน้ําวาผงและยาปฏิชีวนะรักษาโรคทองเสียในลูกสุกรหยานม
๒๒) ศึกษาการฟนฟูพื้นที่บอทรายรางเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว
๒๓) การใชน้ํามันกานพลูในการขนสงและลําเลียงกบนา
๒๔) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการถายพยาธิของหมากในสื่อตางชนิดในไกพื้นเมือง
๒๕) ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ๔ ชนิด ในการปองกันแมลงหวี่และการทดลองผลิต
โลชั่นกันแมลงหวี่ผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑๒

๒๖) ผลการเสริ ม บั วบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารต อ
สมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa)
๒๗) ประสิ ท ธิภาพของสารสกั ดจากพื ชสมุ นไพร ๕ ชนิด (ขมิ้ น ตะไคร ห อม ไพล ยูคาลิ ป ตัส และ
วานนางคํา) ในการปองกันทากและการทดลองผลิตสเปรยกันทากผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร
๒๘) ศึกษาปริมาณน้ํามันหอมระเหยของยูคาลิปตัสในสวนปาอายุตาง ๆ
๒๙) การศึกษาเปรียบเทียบการใชสมุนไพรฟาทะลายโจรผง หนุมานประสานกายผง และยาปฏิชีวนะ
ในอาหารตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรอนุบาล
๓๐) ผลกระทบของระบบนิเวศการเกษตรตอสภาวะโลกรอน บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๑) การใชพืชตระกูลถั่วเปนวัสดุคลุมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดหวานที่มีการปลูกแบบไมไถพรวนใน
ชุดดินมาบบอน
๓๒) ศึกษาอัตราปุยอินทรียคุณภาพสูงและปุยหมักมูลไสเดือนดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพด
หวานในชุดดินมาบบอน
๓๓) การตอบสนองของกลาไมตอขนาดของชองวางเรือนยอดในพื้นที่แปลงปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติ
บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ
๓๔) ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยของยูคาลิปตัสตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช ๕ ชนิด
๓๕) การตอบสนองของกลาไมตอขนาดของชองวางเรือนยอดในพื้นที่แปลงปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติ
บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓.๒ ดานการสาธิตการเกษตร ปศุสัตว และประมง
๑) ระบบเกษตรผสมผสาน พื้นที่ ๑๒ ไร
๒) การผลิตไมผลอินทรีย พื้นที่ ๑๐ ไร
๓) การผลิตมะมวงแกวเพื่อการแปรรูป พื้นที่ ๓ ไร
๔) การปลูกไผหวานเพื่อตัดหนอ พื้นที่ ๑ ไร
๕) การปลูกหมอนเพื่อการแปรรูป พื้นที่ ๓ ไร
๖) การปลูกพืชไรเศรษฐกิจ พื้นที่ ๖ ไร
๗) การปลูกยางพาราในพื้นที่แหงแลง พื้นที่ ๗๐ ไร
๘) แปลงทดสอบและอนุรักษพันธุพืช พื้นที่ ๒๘ ไร
๙) พันธุพืชสมุนไพรและอนุรักษพืชพื้นถิ่น พื้นที่ ๑๕ ไร
๑๐) การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ พื้นที่ ๗ ไร
๑๑) การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี พื้นที่ ๑๒ ไร
๑๒) สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก หมอน เห็ด ออย และเชอรี่
๑๓) สาธิตการทําปุยหมักชีวภาพแหงโดยการใชวัสดุในทองถิ่น จํานวน ๗๐ ตัน
๑๔) สาธิตการทําน้ําสมควันไม จํานวน ๓๐๐ ลิตร
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑๓

๑๕) สัตวเ ลี้ยงเพื่อ สาธิตไดแก โค กวางฟอลโล นกกระจอกเทศ นกอีมู โดยการศึก ษาวิธีก ารเลี้ ยง
อาหารที่ใช ผลผลิตที่ได ตนทุนการผลิต และผลิตลูกสัตวสูเกษตรกร
๑๖) สาธิตการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ จํานวน ๑๒ ราย การเลี้ยงกบนาในบอซีเมนต และในกระชังจํานวน
๑๕ ราย และการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในบอประจําโรงเรียน จํานวน ๗ โรงเรียน
๑๗) สาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม
๑๘) สาธิตการทําเกษตรยั่งยืน
๑๙) สาธิตการทําผักพื้นบาน
๒๐) จัดสรางสวนปาสมุนไพรขึ้นในป พ.ศ.๒๕๒๓ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยไดร วบรวมพื ชสมุ นไพรทั้ง หมดมากกวา ๙๐๙ ชนิด ปลู กในเนื้อ ที่ ๑๕ ไร จัดทํ าเส นทาง และติดปายชื่อ
พรอมสรรพคุณ เพื่อใหผูสนใจเขาชมและศึกษาหาความรู
๓.๓ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา
การพัฒนาแหลงน้ํา ดําเนินงานโดยงานชลประทาน ไดสํารวจวางแผนกอสรางอางเก็บน้ําจํานวน ๙ แหง
ความจุรวม ๕,๘๑๘,๑๐๐ ลูกบาศกเมตร ดังนี้
๑) อางเก็บน้ําหวยเจก (อาง ๑๒) ขนาดความจุ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว ๕๔๘ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๓
๒) อางเก็บ น้ําห วยแยก ๒ (อาง ๑๔) ขนาดความจุ ๑๑๐,๐๐๐ ลูก บาศกเ มตร พรอ มคลองสง น้ํา
ความยาว ๑,๑๐๐ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๔
๓) อางเก็บน้ําหวยแยก (อาง ๑๓) ขนาดความจุ ๙,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว ๕๕๓ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๕
๔) อางเก็บน้ําหวยสําโรงใต (อาง ๕) ขนาดความจุ ๖๒๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว ๑,๗๕๐ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๕
๕) อางเก็บน้ําหวยมันปลา (อาง ๖) ขนาดความจุ ๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว ๑,๑๗๑ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๕
๖) อางเก็บน้ําหวยสําโรงเหนือตอนบน (อาง ๘) ขนาดความจุ ๖๐๘,๐๐๐ เมตร พรอมคลองสงน้ํา
ความยาว ๔,๔๖๗ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๕
๗) อางเก็บน้ําหวยสําโรงเหนือตอนลาง (อาง ๑๐) เปนงานกอสรางทํานบดิน ๓ แหงและสระเก็บน้ํา
รวมความจุ ๑๒๖,๑๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ําและทอสงน้ํา ความยาว ๑,๔๔๙ เมตร สรางป พ.ศ.
๒๕๒๕
๘) อางเก็บน้ําหวยน้ําโจนตอนบน (อาง ๒) ขนาดความจุ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสง
น้ํา และทอสงน้ํา ความยาว ๘,๕๕๖ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๖
๙) อางเก็บน้ําหวยแยกฝงซายหวยน้ําโจนตอนลาง (อาง ๑๖) ขนาดความจุ ๑,๙๗๐,๐๐๐ เมตร พรอม
คลองสงน้ํา ๗,๗๔๐ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๘
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๑๔

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๔ ไดดําเนินการสรางฝายทดน้ํา จํานวน ๑๗ แหง ดังนี้
๑) ฝายทดน้ําน้ําโจนแหงที่ ๑๑ สันฝายยาว ๑๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร
๒) ฝายทดน้ําบานเขาหินซอน สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๓) ฝายทดน้ําชําขวาง สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๔) ฝายทดน้ําบานหวยสะพานเลือก สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๕) ฝายทดน้ําบานมวงโพรง สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๖) ฝายทดน้ําบานดินขี้เหล็ก สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๗) ฝายทดน้ําหวยน้ําโจนตอนลาง (มวงโพรงแหงที่ ๑) สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๘) ฝายคลองหนองผักบุงแหงที่ ๑ สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร
๙) ฝายคลองหนองผักบุงแหงที่ ๒ สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร
๑๐) สระเก็บน้ําบานหนองลางหนา ความจุ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
๑๑) อาคารอัดน้ําหวยชําระกําตอนบนขนาด ๒ –  ๑ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร
๑๒) อาคารอัดน้ําหวยชําระกําตอนกลางขนาด ๓ –  ๑.๒๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร
๑๓) อาคารอัดน้ําหวยชําระกําตอนลางขนาด ๓ –  ๑.๒๐ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร
๑๔) อาคารอัดน้ําบานหนองเหียงขนาด ๒ -  ๑.๒๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร
๑๕) อาคารอัดน้ําบานหวยสําโรงใตแหงที่ ๔ ขนาด ๒ – ๑.๒๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร
๑๖) อาคารอัดน้ําบานหวยสําโรงใตแหงที่ ๕ ขนาด ๒ –  ๑.๒๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร
๑๗) อาคารอัดน้ําคลองเมื่อยแหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ ขนาด ๒ –  ๒ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร
๑๘) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๔ (อางหวยแยก ๒)
๑๙) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๐.๑
๒๐) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๘ (ระยะที่ ๑)
๒๑) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๐.๒
๒๒) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๐.๓
๒๓) งานปรับปรุงเสริมทํานบดิน อางลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๐.๑ (ฝายยาง)
๒๔) วางทอรับน้ําลงอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๐.๒ จํานวน ๕ แหง
๒๕) วางทอรับน้ําลงอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่ ๑๒ จํานวน ๓ แหง
๒๖) งานกอ สร าง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํ านวน ๒ ชอ ง หนาบ าน ผอ.ศูนยฯ
พรอมบานปด-เปด
๒๗) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๑ ชอง ถนนโรงชางกล
๒๘) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๑ ชอง ขางฝายชางกลพรอมบานปด-เปด
๒๙) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๒ ชอง ฝายวิชาการ
๓๐) งานวางทอผันน้ําจากอางฯ แหงที่ ๒ ไปยังอางฯ แหงที่ ๘ ทอ PVC  ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑,๙๙๒ เมตร
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๑๕

๓๑) งานกอสรางฝายทดน้ําหวยน้ําโจนตอนลาง (มวงโพรง) แหงที่ ๒ สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร
๓๒) งานขุดลอกคลองชํา หมูที่ ๕ ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๓) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๒ ชอง ถนนหวยสําโรงใต – ศูนยศึกษาฯ
๓๔) กอสรางสระเก็บน้ําประจําไรนาในพื้นที่เกษตรกร ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ และ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก
เมตร ดําเนินงานตั้งแตป ๒๕๓๘ – ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๙ แหงและบอน้ําตื้น ๑๗๐ บอ
๓.๔ ดานการขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี
๑) การรวมกลุม
 กลุมเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร จํานวน ๔ หมูบาน รวม ๓๔ ราย
 กลุมผลิตผักปลอดภัยสารพิษ มีสมาชิกจํานวน ๖๔ ราย
 กลุมผลิตขาวพันธุดีครบวงจร มีสมาชิกจํานวน ๖๙ ราย
 กลุมฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร จํานวน ๙ กลุม มีสมาชิก ๔๕ ราย
 กลุมฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตวปก จํานวน ๑๔ กลุม มีสมาชิก ๑๔๐ ราย
 กลุมกองทุนศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน ๑๑ กลุม วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 กลุมปลูกสมุนไพรบานไรแผนดินทอง มีสมาชิก ๕ ราย
 กลุมปลูกสมุนไพรบานหวยหิน มีสมาชิก ๕ ราย
 กลุมปลูกสมุนไพรบานหนองลางหนา มีสมาชิก ๓ ราย
๒) การฝกอบรม
 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร จํานวน ๑๖ รุน รวม ๗๐๑ ราย
 การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ จํานวน ๖ รุน รวม ๒๑๕ ราย
 การผลิตขาวพันธุดีครบวงจร จํานวน ๖ รุน รวม ๒๒๙ ราย
 การผลิตไมผลตามเกษตรดีที่เหมาะสม จํานวน ๔ รุน รวม ๑๒๐ ราย
 เทคนิคการลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตในการปลูกมันสําปะหลัง จํานวน ๕ รุน รวม ๑๘๐ ราย
 การทําชาเขียวใบหมอนและการแปรรูปจากผลหมอน จํานวน ๓ รุน รวม ๑๑๐ ราย
 การเผาถานน้ําสมควันไมและการทําปุยหมักชีวภาพแหงโดยการใชวัสดุในทองถิ่น จํานวน ๓
รุน รวม ๙๐ ราย
 การปลูกสรางสวนยางพารา จํานวน ๖ รุน รวม ๒๒๐ ราย
 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขั้นพื้นฐาน และสงเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน จํานวน ๖๐๐ ราย
 เยาวชนไทยสูแหลงเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๒ รุน ๘๐ ราย
 ยุวมัคคุเทศกพฤกษศาสตร จํานวน ๓ รุน ๓๖๐ ราย
 เยาวชนไทยรักษสิ่งแวดลอม ๖๐๐ ราย
 การเกษตรทฤษฎีใหมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปละ ๑๐๐ ราย
 ใหความรูดานการเลี้ยงสัตว การปองกันโรคสัตว การสุขาภิบาล โรงเรือนเลี้ยงสัตว รวม ๒๕๐ ราย
 การปลูกพืชพลังงานทดแทน (มันสําปะหลัง) จํานวน ๗๕ ราย
 ใหความรูแปรรูปผลิตภัณฑสัตว และถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา จํานวน ๑๐๐ ราย
 สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหกับโรงเรียนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ
๑ โรงเรียน
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๑๖

๓.๕ ดานการพัฒนาสงเสริมเกษตรและอาชีพ
๑) สาธิตงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เนนการผลิตโดยใชอุปกรณในทองถิ่น การทอผา
การทอเสื่ อ การตีมี ด การทําเตาเศรษฐกิจ อีกทั้ งไดจัดบานเกษตรตัวอยางเพื่ อเป นแหล งเรี ยนรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกษตรกร นักเรียน และผูสนใจเขาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรูนําไปประกอบอาชีพ
อันกอใหเกิดรายได และยกระดับความเปนอยูในครัวเรือนใหดีขึ้น
๒) โครงการสงเสริมงานดานศิลปาชีพสูโรงเรียน เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชนไทยสนใจงานดาน
หัตถกรรม และฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น โดยโรงเรียนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯไดจัดทําเปนหลักสูตรการเรียน
การสอน จํานวน ๔ โรงเรียน
๓) ให บ ริ ก ารสี ขาวแก เ กษตรกรหมู บ า นรอบศู นย จํ านวน ๑,๘๙๘ ราย สี ข าวเปลื อ กไดจํ า นวน
๓๘๙,๖๓๒ กิโลกรัม
๔) ผลิตลูกสัตวเลี้ยงที่มีสุขภาพดี แข็งแรง เพื่อสงเสริม และจําหนายใหเกษตรกรหมูบานรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ และเกษตรกรทั่วไป ลูกสัตวเลี้ยงที่ผลิต ไดแก ไกพื้นเมือง จํานวน ๑,๕๐๐ ตัว
เปดเนื้อพันธุกบินทรบุรี จํานวน ๖๐๐ ตัว สุกร จํานวน ๒๐๐ ตัว เปดไขพันธุปากน้ํา จํานวน ๖๐๐ ตัว
๕) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกไมผลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) จํานวน ๑๕ โรงเรียน รวม ๕,๐๐๐ ตน
๖) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกไมผลในโรงเรียนนายรอย จปร. จังหวัดนครนายก ๓ ชนิด ไดแก
ฝรั่ง ชมพู และมะมวง จํานวน ๕๐๐ ตน
๗) สงเสริมและสนับสนุนไมผลแกศูนยเรียนรูชุมชนของจังหวัดตาง ๆ ๓ ชนิด ไดแก ฝรั่ง ชมพู และ
มะมวง จํานวน ๑,๗๐๐ ตน
๘) สงเสริมและสนับสนุนพันธุบอนสีแกโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน โรงเรียนตาง ๆ และโครงการ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๓,๕๐๐ ตน
๙) จุดเรียนรูครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ ๓ แหง
๑๐) สงเสริมการเรียนรูเกษตรอินทรียในโรงเรียน ๘ แหง
๑๑) คัดเลือกและขยายพันธุกลาไผที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณตําบลเขาหินซอน ๑๐ ชนิด เพื่อแจกจาย
สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพใหแกชาวบานในพื้นที่หมูบานรอบศูนย จํานวน ๓๐,๐๐๐ กลา
๑๒) ผลิตกลาสมุนไพรแจกจาย จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กลา (ผูรับกลาทั้งหมด ๖๐๕ ราย เกษตรกร ๓๗๐
ราย หนวยงานราชการ ๒๓๕ ราย)
๑๓) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมปาและสมุนไพร ๕๘,๖๕๓ กลา
๓.๖ ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) พัฒนาแปลงตนแบบการผลิตพืชผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ระบบเกษตร
ผสมผสาน การผลิตไมผลอินทรีย การผลิตมะมวงแกวเพื่อการแปรรูป การปลูกไผหวานเพื่อตัดหนอ การปลูก
หมอนเพื่อการแปรรูป การปลูกพืชไรเศรษฐกิจ การปลูกยางพาราในพื้นที่แหงแลง
๒) แปลงทดสอบและอนุรัก ษพันธุพื ช ไดแก พันธุพื ชสมุ นไพรและอนุรั ก ษพื ชพื้ นถิ่น การปลู ก ผั ก
ปลอดภัยสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑๗

๓) อนุรักษพื้นที่ปาเดิมบริเวณงานสวนรุกขชาติสมเด็จพระปนเกลา (เขาหินซอน และเขาวง) จํานวน
๒๐๐ ไร โดยบริเวณเขาวงปลูกปาสามอยางไดประโยชนสี่อยาง สวนบริเวณเขาหินซอนดําเนินการจัดทําแนวกัน
ไฟ ในชวงเดือนมีนาคมของทุกป ระยะทาง ๔ กิโลเมตร จัดทําฝายชะลอความชุมชื้น ปลูกไมเพื่อฟนฟูสภาพปา
บริเวณงานสวนรุกขชาติ
๔) โครงการสงเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน (สบูดํา) เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน ๑,๒๐๐ ตน
๒ หมูบาน
๕) รณรงค ก ารปลู ก หญ าแฝกเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ยรติและอนุรั ก ษสิ่ ง แวดล อ มป ล ะ ๒ ครั้ ง จํ านวน
๕๐๐,๐๐๐ กลา
๖) อนุรั กษพั นธุกรรมพื ชตามพระราชดําริ ของสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
ดานการสํารวจ ปกปก บํารุงรักษา และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ จํานวน ๑,๗๙๑ ชนิด รวมพื้นที่ ๔๓๓ ไร
๗) สํารวจและรวบรวมพรรณไมในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนปาดิบแลง พรรณไมที่นาสนใจที่พบในพื้นที่
ไดแก ยางโอน แคหางคาง ยางนา มะคาโมง พะยูง ชิง ชัน ประดู ขอ ย ขอ ยหนาม คอแลน โมกมั น สกุ ณี
ขันทองพยาบาท กระเบากลัก เปนตน ตลอดจนบํารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ ใหเหมาะสําหรับการเขา
มาศึกษาหาความรูดานพรรณไม พักผอนหยอนใจ
๘) รวบรวมพรรณไมปาที่นาสนใจกวา ๓๐ ชนิด เชน สิรินธรวัลลี จําปสิรินธร โมกราชินี จันทรหอม
กํายาน ชะมาง เปลานอย กระวาน กานพลู และพระเจาหาพระองค เปนตน แตละชนิดมีแผนปายบรรยายความ
นาสนใจในแงมุมตาง ๆ ใชเวลาเดินศึกษาประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาที
๙) บํารุงรักษาไมเดิม และปลูกไมเพิ่มเติมเนื้อที่ ๔๐๐ ไร โดยรวบรวมไมตามหลักอนุกรมวิธานพืช ๑๓
วงศ ไดแก วงศราชพฤกษ วงศยางนา วงศสม วงศไทร วงศปาลม วงศจําปา วงศกลวยไม วงศสัก วงศแค วงศไผ
วงศมะเกลือ วงศสะเดา และวงศกระดังงา
๑๐) จัดสรางสวนพรรณไมลักษณะตาง ๆ เพื่อรวบรวมและอนุรักษจํานวน ๘ สวน (สวนพฤกษานาสน
สวนพรรณไมในวรรณคดี สวนพรรณไมหอม สวนพรรณไมเกียรติประวัติ สวนพรรณไมในพุทธประวัติ สวนปา ๗
ชั้น สวนพรรณไมมงคล และสวนกลวยไม เฟรน พืชทนแลง)
๑๑) จัดทําโครงการรักษปาเขาหินซอนตามแนวพระราชดําริดานการพัฒนาปาไม เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความรู ความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามพระราชดําริอยางถูกตอง จํานวน ๒๐๐ ไร
๓.๗ ดานการพัฒนาการทองเที่ยวดานการพัฒนา
๑) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดานการพัฒนาโดยจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รวมกับจังหวัด
๒) พัฒนาและปรับปรุงสวนรุกขชาติ โดยจัดทําปายชื่อพรรณไมและปายสื่อความหมายจํานวน ๑๐๐
ปาย จัดทําเสนทางศึกษาพรรณไมไปถึงจุดชมวิวบนยอดเขาหินซอนระยะทาง ๑ กิโลเมตร
๓) เลี้ยงสัตวที่หาดูไดยากและมีราคาสูง ใหผูสนใจโดยทั่วไปมาทัศนศึกษา พรอมจัดทําปายขอมูลของ
สัตวแตละชนิด ติดไวที่หนาคอกสัตวดวย
๔) พัฒนาและปรับปรุงดานการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร โดยจัดทําปายชื่อพรรณไมและปายสรรพคุณ
จํานวน ๔,๕๐๐ ปาย ปายสื่อความหมายธรรมชาติ ๒๐ ปาย และจัดทําเสนทางศึกษาพรรณไมระยะทาง ๑.๒
กิโลเมตร
๕) ผูเขาศึกษาดูงานศูนยฯ ประมาณ ๗๓๖,๐๐๐ ราย
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑๘

๓.๘ ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๑) จัดตั้งหมูบานพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง ๑ หมูบาน
๒) สงเสริมสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จํานวน ๑ แหง
๓) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาสูมาตรฐาน และสงเสริมการตลาด จํานวน ๒๕ ราย
๔) สงเสริมเยาวชนรูจักการออมและลงบัญชีเพื่อสรางนิสัยการออมสูอนาคต จํานวน ๑๐ โรงเรียน
รวม ๔๐๐ ราย
๓.๙ ดานการบริหารจัดการ
๑) มีการใชแผนเปนกรอบและเครื่ องมือดําเนินงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปรวมกันให มี
เปาหมายการดําเนินงานชัดเจน สามารถวัดผลเปนรูปธรรมไดเปนประจําทุกปตลอดชวงแผน
๒) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรและระบบฐานขอมูลพื้นฐานดานตาง ๆ
๓) พัฒนาและเสริมสรางการเรียนรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาและทุกระดับ ทั้งใน
ดานวิชาการ ดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการไปสูความเปนมืออาชีพ
๔) ประชาสัมพันธเชิงรุกตอกลุมเปาหมาย โดยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธจัดรายการวิทยุ จัดทํา
จดหมายขาว ถายทํารายการโทรทัศน
๕) จัดทํ าเอกสารแผ นพับ คูมื อ องคความรู จํ านวน ๒๔ เรื่ อง รายงานประจํ าป ๕ เล ม รายงาน
ผลการวิจัย ๔ เลม และปายสื่อความหมายจํานวน ๔๗ ปาย
๖) พัฒนาตัวชี้วัดทางกายภาพใหมีป ระสิทธิภาพ ไดแก ดานดิน น้ํา ปาไม และการเกษตร รวมทั้ ง
จัดทําตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจสังคมเพื่อประเมินผลลัพธ และผลกระทบในการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ
๓.๑๐ แนวโนมการพัฒนา
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานทั้งดานวิชาการ และขยายผล
ผลสําเร็จจากการศึกษาทดลองไดนําไปถายทอดสูการปฏิบัติแกเกษตรกรในโครงการพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ
และหมูบานขยายผล ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่จําเปนตอง
แกไขปญหาเบื้องตนโดยใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานแกเกษตรกร เชน การสรางแหลงกักเก็บน้ํา สระน้ํา
ประจําไรนา ทางลําเลียงในไรนา รวมทั้งใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปน
การดําเนินงานที่ผานมา การเกษตรทฤษฎีใหม การเกษตรผสมผสาน และวนเกษตรเปนรูปแบบการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรกรมีความเสี่ยงนอยกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีรายไดตอเนื่องตลอดทั้งป พึ่งพา
ตนเองได ครอบครัวเปนสุข เปนนายตนเอง สภาพแวดลอมไดรับการพัฒนา ระบบนิเวศไดรับการฟนฟู พื้นที่ปา
ไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามปญหาที่ยังรอคอยการแกไข คือสภาวะการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะในฤดูแลง
การดําเนินงานในอนาคต
๑) การศึกษาทดลองควรเปนการศึกษาเชิงรุกกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน เนนการแกไข
ปญหาและพัฒนาตามความตองการของเกษตรกร และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒) การถายทอดเทคโนโลยีควรให ความสําคัญ ในการฝก อบรมให ความรูแกเ ยาวชนดวยนอกเหนือจาก
เกษตรกร เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกเชิงสรางสรรค คํานึงถึงผลประโยชนโดยรวม
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๑๙

๓) การพัฒนาขยายผล ควรปรับกลยุทธใหเขากับกลุมเปาหมาย สอดคลองกับความตองการขั้นพื้นฐานใน
การดํารงชีพ สงเสริมใหเกษตรกรแกนนํา (ปราชญชาวบาน) เปนตนแบบการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔) แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่สมควรเรงรัดดําเนินการ
๑) เพิ่มพื้นที่การเกษตรระบบเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร
๒) สงเสริมการปลูกปาในพื้นที่รกรางวางเปลา
๓) ปลูกตนไมเพื่อความรมรื่นบริเวณหนาบาน รอบฟารม สองฟากถนนในหมูบาน และเหนืออางเก็บน้ํา
๔) ปลูกไมผล ไมยืนตน หญาแฝกแซมริมรั้วและโดยรอบขอบแปลงมันสําปะหลัง
๕) ฟนฟูพื้นที่บอทรายรางเพื่อทําการเกษตรผสมผสาน พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว หรืออางเก็บน้ํา
๖) สงเสริมใหเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
๗) การพัฒนาแหลงน้ํา รวมทั้งการใหความรูเรื่องการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญ
ที่จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องไมสิ้นสุด

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒๐

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ

 วิสัยทัศน
“ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซ อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนองคกรแหงการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริสูการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง”
 พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจั ย ทดสอบ เพื่ อ การพั ฒนาอาชี พและฟ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ (ดิ น น้ํา ป า และ
สิ่งแวดลอม)
๒. ขยายผลความสําเร็จไปสูประชาชน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒๑

๕. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามวัตถุประสงคสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สํานักงาน กปร. และยุทธศาสตรของประเทศดานตาง ๆ
จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ศึกษา วิจัย ทดสอบ ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
นําแนวพระราชดําริมา
ศึกษา ทดลอง วิจัย
เพื่อใหไดองคความรูที่
สอดคลองตอความ
ตองการของชุมชน

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

๑. ศึกษาวิจัย ดานดิน น้ํา พืช สัตว และประมง
ในลักษณะบูรณาการ
๑) ศึกษาทดลองการปลูก การขยายพันธุ
และใชประโยชนจากพืชสมุนไพร เพื่อการสงเสริม
อาชีพที่เกี่ยวของ (ศึกษาวิจัยดานการใชพืช
สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว หาชนิดของพืชสมุนไพร
คุณประโยชน ขนาด วิธีการใชที่เหมาะสม)
๒) ศึกษาวิจัยการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาระบบนิเวศน
(ศึกษาการคืนถิ่นของหิง่ หอยน้ําจืด)
๓) ศึกษาดานการปรับปรุงบํารุงดิน
๔) ศึกษาระบบของพืชใหเหมาะสมกับภูมิ
สังคม
๕) ศึกษาทดลองการคัดเลือกพันธุสัตวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวัตถุดิบอาหารสัตว
ในพื้นที่ โดยเนนสัตวทเี่ ลี้ยงงาย ใหผลผลิตดี
และปลอดภัยตอผูบ ริโภค เพื่อขยายผลสู
ประชาชน
๖) พัฒนาและอนุรักษสายพันธุสัตวดั้งเดิม
ที่มีอยูแลว และใกลสญ
ู พันธุ เชน เปดพันธุปากน้ํา
๗) ศึกษา วิจัย โรคแมลงศัตรูพืช
๘) ศึกษา รวบรวม องคความรูภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
๙) ศึกษา วิจัย ดานภูมิศาสตรสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร
๒. พัฒนาฐานขอมูลงานวิชาการ
๑) พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยสูระบบเครือขาย

- รอยละที่
ปฏิบัติงานได
ตามแผน
งานวิจัย
- รอยละของ
งานวิจัยที่
ดําเนินการแลว
เสร็จตามแผน

ผูรับผิดชอบ

- รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของฐาน
ขอมูลทีส่ มบูรณ
ครบถวน

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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ขยายผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริในดานสาธิต
พัฒนาอาชีพการเกษตร
เสริมสรางความรูความ
เขาใจในการอนุรักษปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพ
ตลอดจนสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ไปสูประชาชน

๑. สาธิตพัฒนาอาชีพการเกษตร อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) สาธิตและจัดทําแปลงทดลองตัวอยาง
ทางการเกษตรใหเปนแหลงเรียนรู
๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ
การรวมกลุม และทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
๓) นําผลการศึกษาทีส่ ําเร็จแลวมาสาธิตใน
หนวยงานและเกษตรกรตนแบบ
๔) นําภูมิปญญาทองถิ่นมาสาธิตในพื้นที่
๕) สาธิตการใชพลังงานทดแทนรูปแบบตาง ๆ
เชน บอกาซชีวภาพจากมูลสุกร และปุยที่ไดจาก
การเลี้ยงสุกรหลุม
๖) สาธิตการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจน
การแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย
๗) สรางเครือขายการผลิตระหวาง
เกษตรกรกับผูผ ลิตภัณฑสมุนไพรระดับบริษัท
๘) สาธิตงานดานหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
๙) จัดตั้งฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตว เพื่อเปน
จุดเรียนรูใหเกษตรกรในกลุมและผูสนใจ
โดยทั่วไป
๑๐) สงเสริมการสรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑๑) พัฒนาและสรางนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ
จากชุมชน
๒. เสริมสรางความรู ความเขาใจในการ
อนุรักษปาไม และสิ่งแวดลอมตามแนว
พระราชดําริ
๑) โครงการรักษปาเขาหินซอนตามแนว
พระราชดําริดานการพัฒนาปาไม จํานวน ๒๐๐ ไร
๒) รวบรวมและปลูกพรรณไมใหมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น

- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนผูมา
เรียนรู/แปลง
สาธิต/กลุม
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับความรู
ความเขาใจ/
รอยละของ
จํานวนผูนํา
ไปใชประโยชน
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนคนที่
ผานการฝก
อบรม/จํานวน
กลุมที่เขมแข็ง
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวน
กิจกรรมที่เขา
ไปมีสวนรวม
- รอยละของ
องคความรูที่
นําไปขยายผล

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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๓) จัดการเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมในลักษณะการฝกอบรมจัดคาย
เยาวชน
๔) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือนที่จําเปนอยางนอย ๕ ชนิด
๕) สงเสริมความรูก ารใชสมุนไพรกับการ
ดูแลสุขภาพโดยโรงเรียนนวัตกรรมชุมชน
๖) ผลิตกลาไมแจกจาย โดยจะมีกลาไม
หลากหลายชนิด ทั้งไมกินได ไมใชสอย ไม
เศรษฐกิจ และไมปามีคุณคา
๗) สงเสริมการปลูกปาชุมชน “บวร” ใน
ชุมชน
๘) สงเสริมการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน
๔ อยาง ตามพระราชดําริ
๙) ดําเนินการขยายผลในงานสวน
พฤกษศาสตร โดยการพัฒนาโปรแกรมการ
ถายทอดความรูใหเหมาะสมกับวัยและพื้น
ฐานความรูรวมทัง้ พัฒนาปายสือ่ ความหมายและ
สื่อสิง่ พิมพตาง ๆ
๓. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ
๑) สงเสริมการใชประโยชนพืชสมุนไพรเชิง
อนุรักษและเชิงพาณิชย โดยสนับสนุนกลา
สมุนไพรแจกจายเกษตรกร ประชาชน และ
หนวยงานตาง ๆ
๒) สรางเครือขายการผลิตระหวาง
เกษตรกรกับผูผ ลิตผลิตภัณฑสมุนไพรระดับ
บริษัท
๓) ฝกอบรมอาชีพการเกษตร และการ
อนุรักษสงิ่ แวดลอม
๔) ดําเนินการขยายผลการศึกษาสูห มูบ าน
รอบศูนยฯ และพื้นที่ใกลเคียง โดยกลุมสงเสริม
และพัฒนาการผลิต รวมกับหนวยงานตาง ๆ
ภายในศูนยฯ
๕) สนับสนุนใหมกี ารจัดตั้งกลุมการ
ดําเนินงาน การปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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๖) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ / ผลผลิตให
ตรงกับความตองการของตลาด
๗) ฝกอบรมเพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหกับเกษตรกรหมูบานรอบศูนยฯ
๘) สงเสริมการใชพืชสมุนไพรในระดับ
ครัวเรือน
๔. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต
๑) พัฒนางานสุขอนามัยของประชาชน
หมูบานรอบศูนยฯ
๒) การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
๓) สงเสริมงานพัฒนาเยาวชนในโรงเรียน
พื้นที่ทุรกันดาร
๔) สงเสริมใหประชาชนดูแลสุขภาพรวมกับ
การใชสมุนไพรทองถิ่น
๕) พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข เปนแกน
นําในการดูแลสุขภาพใหกับประชาชน
๖) สงเสริมการใชพืชสมุนไพรในระดับ
ครัวเรือน เพื่อสงเสริมการใชประโยชนดานรักษา
สุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหารจัดการ
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

บริหารจัดการการ
ดําเนินงานของศูนยฯ
สงเสริมการมีสวนรวม
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรและการ
ประชาสัมพันธสู
กลุมเปาหมายใหเปนไป
ตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑. การบริหารจัดการ การดําเนินงานของ
ศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพ
๑) พัฒนาเพิม่ ศักยภาพบุคลากรโดย
เสริมสรางการจัดการองคความรู สงเสริมให
บุคลากรฝกอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู
รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู พัฒนาทักษะ และ
สมรรถนะในดานตาง ๆ เพือ่ นําไปสูม ืออาชีพ

- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับความ
สําเร็จของการ
ดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนด
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- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับความ
สําเร็จของการ
มีสวนรวม
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับความพึง
พอใจของผูมา
รับบริการ
- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับจํานวน
๒. สงเสริมการมีสวนรวม
สื่อ/ชองทางใน
๑) ตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําตาม
การเผยแพร
แหลงน้ําตาง ๆ
๒) จัดตั้งและอบรมกลุมผูใชน้ําชลประทาน - รอยละที่
๓) บริหารจัดการน้ําทั้งในเขตและนอกเขต เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจ
พื้นที่ชลประทาน ใหผูใชน้ําพื้นทีร่ อบศูนยฯ
ของผูร วมงาน
ไดรับน้ําอยางทั่วถึง
๒) จัดทําแผนแมบทการปฏิบัติงาน แลวนํา
แผนแมบทมาจัดทําแผนการปฏิบัตงิ านเปนรายป
โดยแผนแมบทดังกลาวไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะทํางานของศูนยฯ
- พิจารณาเห็นชอบแผนงานตาง ๆ
ผานคณะทํางานของศูนยฯ
๓) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรและระบบขอมูลพื้นฐานใหครบถวน
เปนปจจุบันพัฒนาและเสริมสรางการเรียนรู
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในทุกดาน เพื่อนําไปสูม ืออาชีพ
๔) การติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

๔) ศึกษา พิจารณาโครงการ สํารวจ
เบื้องตน เพื่อการออกแบบแหลงเก็บกักน้ํา
กอสรางปรับปรุงอาคารชลประทาน เพื่อเก็บกัก
น้ําเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค
๕) ปรับกระบวนการสรางใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินการ
๖) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
๓. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
๑) ปรับปรุงระบบสื่อความหมายธรรมชาติ
เสนทางเดินศึกษาพรรณไม สถานที่พักผอนหยอน
ใจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
๒) จัดทําโรงเรือนผีเสื้อเขาหินซอนแหลง
เรียนรูคูธรรมชาติ
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๒๖

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

๓) จัดทําแปลงเรียนรูเพือ่ พัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
๔) พัฒนามณฑปวัดเขาเจริญสุข และพื้นที่
โดยรอบใหเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
๔. การประชาพันธสูกลุมเปาหมาย
๑) ประชาสัมพันธ/ บริการดานขอมูล
ขาวสาร/ เผยแพรกจิ กรรม/ งานที่ประสบ
ความสําเร็จ (ศูนยสารสนเทศ)
๒) ประชาสัมพันธเชิงรุกตอกลุมเปาหมาย
ตางๆ ใหสอดรับกับการขยายผลการดําเนินงาน
โดยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ สรางองคกร
เครือขายงานประชาสัมพันธและพัฒนาบุคลากร
ใหเปนมืออาชีพ

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒๗

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๘. องคกรบริหารงาน
๘.๑ ระดับนโยบาย
๑) คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒) คณะอนุกรรมการวางแผนแมบทและติดตามประเมินผล
๘.๒ ระดับปฏิบัติ
๑) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนสํานักงานเลขานุการ
๒) คณะทํางานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๙. การบริหารแผนไปสูภาคปฏิบัติ
๙.๑

แผนปฏิบัติการ
มีการใชแผนปฏิบัติการ (Action plan) เปนเครื่องมือดําเนินงานโดยจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ
๕ ป ร วมกั นในลั ก ษณะบู ร ณาการ ที่ มิ ติการดําเนินงานทุ ก ดานเชื่อมโยงกั น มี เป าหมายดําเนินงานชัดเจน
สามารถวัดผลเปนรูปธรรมได (ภาคผนวก)
๙.๒

แหลงที่มาของคาใชจาย
๑) งบประมาณแผนดิน
 งบประมาณ กปร.
 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน
 งบประมาณองคกรสวนทองถิ่น (ถามี)
 งบประมาณงานนโยบายพิเศษ (ถามี)
๒) งบประมาณภาคเอกชน (ถามี)
๓) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (ถามี)

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒๘

๙.๓

การติดตามประเมินผล
๑) การติดตามผล ติดตามผลโดยศูนยศึก ษาการพั ฒ นาเขาหิ นซ อนฯ สํานักงาน กปร. และ
หนวยงานตาง ๆ มุงติดตามผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและขอขัดของในการดําเนินงาน
๒) การประเมินผล ประเมินผลโดยสํานักงาน กปร. เพื่อวัดผลลัพธและผลกระทบในการดําเนินงาน

๑๐. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
มีแผนแมบทในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานประจําปของศูนยฯ

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒๙

ภาคผนวก
ก

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ


พระราชดําริ

หลักการทรงงาน
เป นที่ ป ระจั ก ษกั นโดยทั่ วกั นแล ววา พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว ทรงมี ส ายพระเนตรและ
พระอัจฉริยภาพในดานการพัฒนาตาง ๆ ปรากฏแกสายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ภาพพระราช
กรณียกิจ ที่พระองคทรงปฏิบัติ นับตั้งแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติในป ๒๔๘๙ แสดงใหเห็นถึงพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกพสกนิกรทั้งแผนดินไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทุมเทพระวรกายตรากตรําและมุงมั่น เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกพสกนิกรไมวาจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยูหางไกลสักเพียงใด ก็มิทรงยอทอ เขาไปชวยเหลือ
ราษฎรทั้งดานสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทั้งดิน น้ํา ปาไม และพลังงาน หรือแมกระทั่งการจราจร ทรงคิดคนหาแนวทางแกไขปญหาไดอยาง
แยบยล
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว ทรงยึดการดําเนินงานในลัก ษณะทางสายกลางที่
สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัว และสามารถปฏิบัติไดจริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อมุงสูประโยชนตอประชาชนสูงสุดมีคุณคาและควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาทนํามาปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป โดยมีแนวทางในการทรงงาน
ดังตอไปนี้
ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ
การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้ง
จากขอ มูล เบื้อ งตน จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ าหนาที่ นัก วิชาการ และราษฎรในพื้ นที่ เพื่ อ ให ได
รายละเอียดที่ ถูก ตอ งเพื่อ ที่จ ะพระราชทานความชวยเหลือ ไดอยางถูก ตอ งและรวดเร็วตรงตามที่ป ระชาชน
ตองการ
ระเบิดจากขางใน
พระองคทรงมุงเนน เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” นั้นหมายความวา
ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอย
ออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไม
ทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว
ทําตามลําดับขั้น
ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุข
เมื่ อ มี ร า งกายสมบู ร ณ แ ข็ ง แรงแล ว ก็ จ ะสามารถทํ า ประโยชน ด า นอื่ น ๆ ต อ ไปได จากนั้ น จะเป น เรื่ อ ง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตรการอุปโภค
บริโภค ที่เอื้อ ประโยชนตอ ประชาชนโดยไมทําลายทรั พยากรธรรมชาติรวมถึงการใหความรูทางวิชาการและ
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓๐

เทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด
ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความวา
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใชของ
ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐาน
ที่มั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย
ลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการ
สัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่ง
อาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยะประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรงในเวลานี้...
... การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมีความพอกิน พอใชกอน
อื่นเปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไป
ตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็ เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...”
ภูมิสังคม
การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งความวา
“... การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศ ทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรใน
สังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปชวยโดยที่
จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...”
ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด
ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีวาเรื่องสวนพระองคก็ทรงประหยัดมาก
ดังที่เราเคยเห็นวา หลอดยาสีพระทนตนั้นทรงใชอยางคุมคาอยางไร หรือฉลองพระองคแตละองคทรงใชอยูเปน
เวลานาน ดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเลาวา
“... กองงานในพระองคโดยทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกวาปหนึ่งพระองคเบิกดินสอ ๑๒ แทง
เดือนละแทงใชจนกระทั่งกุดใครอยาไปทิ้งของทานนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอยางเปนตนแบบทุกอยาง ทุก
อยางนี้มีคาสํ าหรับพระองคห มด ทุ กบาททุ กสตางคจะใชอ ยางระมั ดระวัง จะสั่ งใหเ ราปฏิบั ติง านดวยความ
รอบคอบ...”
ขณะเดียวกันการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยความเรียบงาย
และประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเองหาไดในทองถิ่นและประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้นๆ มาแกไขปญหา
โดยไมตองลงทุนสูง หรือใชเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก ดังพระราชดํารัสที่วา
“... ใหปลูกปา โดยไมตองปลูก โดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ จะไดประหยัดงบประมาณ...”
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกล ชิดกับ ธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึง
ปญหาธรรมชาติหากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ อาทิ การแกไขปญหาปาเสื่อม
โทรมไดพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปา โดยไมตองปลูก ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือ
แม กระทั่ง การปลูก ป า ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ปลู กไมเ ศรษฐกิ จ ไม ผล และไมฟ น นอกจากได
ประโยชนตามชื่อ ของไม แลวยังชวยรักษาความชุมชื้นให แกพื้ นดินดวยจะเห็นไดวาทรงเขาใจธรรมชาติ และ
มนุษยอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน
แกปญหาที่จุดเล็ก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกปญหา ทรงมองปญหาใน
ภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา
“... ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออกเปนอยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน ... มันไมไดเปนการแก
อาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดได ...แบบ(Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด
ฉันไมเห็นดวย ...อยางบานคนอยู เราบอกบานนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมที่จะไปซอม ...เอาตกลงรื้อบานนี้
ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหนไมมีที่อยู ...วิธีทําตองคอย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได...”
ทําใหงาย “Simplicity”
ดวยพระอั จฉริ ยภาพและพระปรี ชาสามารถในพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหัวทํ าให ก ารคิดคน
ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน
และที่สําคัญอยางยิ่งคือ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคม
ของชุม ชนนั้นๆ ทรงโปรดที่ จ ะทํ าสิ่ ง ที่ ยากให ก ลายเปนง าย ทํ าสิ่ ง ที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ นให เ ขาใจง าย อั นเป นการ
แกปญหาดวยการใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทางนั่นเอง แตการทําสิ่งยาก ใหกลายเปนงายนั้นเปนของยาก
ฉะนั้นคําวา “ทําใหงาย” หรือ “Simplicity” จึงเปนหลักคิดสําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไมติดตํารา
การพัฒ นาตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั ว มีลั ก ษณะของการพัฒ นาที่
อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชนคือ “ไมติดตํารา”
ไมผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย
ใชอธรรมปราบอธรรม
ทรงนําความจริง ในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ
แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติ เขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การ
นําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปนน้ําดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ํา การบําบัดน้ํา
เนาเสียโดยใหผักตบชวาซึ่ งมีตามธรรมชาติ ใหดูดซึม สิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัสความวา “ใช
อธรรมปราบอธรรม”
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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ปลูกปาในใจคน
เปนการปลูกปาลงบนแผนดิน ดวยความตองการอยูรอดของมนุษย ทําใหตองการบริโภคและใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง เพื่อประโยชนของตนเองและสรางความเสียหายใหแกสิ่งแวดลอมไมรูจักพอ
ปญหาความไมสมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึก
ในการรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา
“... เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไม ลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลง
บนแผนดิน และรักษาตนไมดวยตนเอง…”
มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก
“... การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ
ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดย
เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และ
บังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแตตน แกหนาที่ และแกแผนดิน...”
การมีสวนรวม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตยจึงทรงนํา “ประชาพิจารณ” มาใชในการ
บริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชนดวย ดังพระราชดํารัสตอน
หนึ่งความวา
“... สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รู จักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งความ
วิพากษวิจ ารณจากผู อื่นอยางฉลาด เพราะการรู จักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริ ง คือ การระดมสติปญญาและ
ประสบการณอันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง...”
ขาดทุนคือกําไร
“...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain…) การเสียคือ การไดประเทศชาติก็จะกาวหนา
และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”
จากพระราชดํารัสดังกลาว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย “การ
ให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะทอน
ใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนได ดังพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานแกตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ไดเขาเฝาฯ
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน ความวา
“...ประเทศตาง ๆ ในโลก ในระยะ ๓ ป มานี้ คนที่กอตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใชใน
การปกครองประเทศลวนแตลมสลายลงไปแลว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับวาอยูไดมา
อยางดีเมื่อประมาณ ๑๐ วันกอน มีชาวตางประเทศมาขอพบ เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศวาจะ
ทําอยางไรจึงไดแนะนําวาใหปกครองแบบคนจน แบบที่ไมติดตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคีมีเมตตากัน ก็
จะอยูไดตลอดไมเหมือ นกับคนที่ทําตามวิชาการ ที่เวลาปดตําราแลวไมรูจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนา
แรกเริ่มใหม ถอยหลั งเขาคลอง ถาเราใชตําราแบบอะลุมอะลวยกันในที่สุดไดก็ เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวา
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓๓

ขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา นักเศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรที่เราเสียแตใน
ที่สุดเราเสียนั้น เปนการไดทางออม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของ
ประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูดี กินดี ก็ตองลงทุน ตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินเปนรอย พัน หมื่นลาน
ถาทําไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชาประชาชนจะไดรับผลราษฎรอยูดี กินดี ราษฎรไดกําไรไป ถา
ราษฎรมี ร ายได รั ฐ บาลก็ เ ก็ บ ภาษีไ ดส ะดวก เพื่ อ ให รั ฐ บาลได ทํ า โครงการต อ ไป เพื่ อ ความก า วหน าของ
ประเทศชาติ ถารูรัก สามัคคี รูเสียสละ คือ การไดประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการ
นับที่เปนมูลคาเงินไมได...”
บริการรวมที่จุดเดียว “One – Stop Services”
ทรงเนนในเรื่องการสรางความรู รัก สามัคคี และการรวมมือ รวมแรงรวมใจกัน ดวยการปรับลด
ชองวางระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะตางคนตางทําและยึดติดกับการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหแปร
เปลี่ยนเปนการรวมมือกัน โดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวยประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนดังเห็นไดจากแนว
พระราชดําริ ในการดําเนินงานบริหารของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยูทั้งหมด ๖
ศูนย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับ เปนรูปแบบใหมของการบริหารที่เ ปนการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ
“การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “One stop Services” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการ
แผนดินของประเทศไทยอยางแทจริง
การพึ่งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อการแกไขปญหาในเบื้องตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา
เพื่อใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไป แลวขั้นตอไปก็คือการพัฒนาใหประชาชนสามารถอยู
ในสังคมไดตามสภาพแวดลอมและสามารถ “พึ่งตนเองได” ในที่สุดดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา
“...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช กอน
อื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวดเพราะผูมีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญใน
ระดับสูงขั้นตอไป...”
พออยูพอกิน
การพัฒนาเพื่อใหพสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณในชีวิตไดเริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยม
ประชาชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดทอดพระเนตรความเปนอยูของราษฎรดวยพระองคเอง
จึงทรงสามารถเขาพระราชหฤทัยในสภาพปญหาไดอยางลึกซึ้งวามีเหตุผลมากมายที่ทําใหราษฎรตกอยูในวงจร
แหงทุกขเข็ญ จากนั้นไดพระราชทานความชวยเหลือใหพสกนิกร มีความกินดีอยูดี มีชีวิตอยูในขั้น “พออยูพอ
กิน” กอนแลวจึงขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป
ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศ มิใชงานเล็กนอยแตตองใชความคิดและกําลัง
ของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ดวยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทําใหคนทั้งหลายได
ประจักษวาแนวพระราชดําริในพระองคนั้น “เรียบงาย ปฏิบัติไดผล” เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งความวา
“...ถาโครงการดี ในไมชา ประชาชนก็ไดกําไรจะไดผล ราษฎรจะอยูดีกินดีขึ้น จะไดประโยชนไป...”
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกินวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ พอเพียง เป นปรัชญาชี้ถึง แนวทางดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุ กระดับ
ครอบครั ว ระดับ ชุม ชน จนถึง ระดับ รั ฐ ทั้ งในการพั ฒ นาและบริห ารประเทศให ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให ก า วหน า ต อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น ความพอเพี ย ง หมายถึ ง ความ
พอประมาณ ความมี เ หตุผ ล รวมถึ ง ความจํ าเป นที่ จ ะต อ งมี ร ะบบภูมิ คุม กั นในตัวที่ ดีพ อสมควร ตอ การมี
ผลกระทบใด ๆ อั นเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน ทั้ ง นี้จ ะตอ งอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุ ก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ ป ญ ญาและความรอบคอบ เพื่ อ ให ส มดุ ล และพร อ มตอ การรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี
องครวม
ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) หรือมองอยางครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง ดังเชน กรณีของ
“ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทาน ใหแกปวงชนชาวไทย เปนแนวทางในการประกอบอาชีพนับเปนแนวทางหนึ่งที่
พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร
การบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทําเกษตร
แลวจะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด
รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได
อยางครบวงจร นั่นคือทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓
การให ทฤษฎีโดมิโน
คําวา “ให” พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวรั บสั่ ง อยูเ สมอวา ที่ พระองคทําอยูนั่นทรงใชห ลั ก
สังฆทาน ความหมายนี้ลึกซึ้งมาก คือ ใหเพื่ อให พระองคไมเคยนึกวาเมื่อใหแลวจะตองอยางนั้นอยางนี้หลั ก
สังฆทานใหโดยไมเลือกแมกระทั่งเขมรอพยพ ในฐานะเพื่อนมนุษยผูประสบความทุกขยากก็มีโครงการเขาไป
ชวยเหลือใหเพื่อใหจริง ๆ ไมไดใหเพื่อคิดหวังอะไรตอบแทนนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เคยเลาถึงคําวาใหนี้วา
“...วันหนึ่งที่จั งหวัดนราธิวาส พระองคท านรับสั่ งวารูไหมวา ทําไมโดมิโนจึงมาหยุดที่เมื องไทย
ทําไมจึงไมเปนไปตามทฤษฎีที่อเมริกันทํานายไวหลังจากเวียดนาม หลังจากเขมร ลาว ไทยแตกแน ผมจําไดวา
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
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ยุคหลังอินโดจีนแตกนั้น คนไทยกลุมหนึ่ง อยางนอยที่สุดคนที่มีทางไปตื่นเตนมากไปขอพาสปอรต เตรียมการ
อพยพไปตางประเทศ กลัวบานเมืองจะแตกหลังจากนั้นพระองคก็ทรงถามมาวา รูไหมวาทําไมมันถึงหยุดที่นี่
เพราะสังคมเรานั้นยัง เปนสังคมที่ใหกันอยู คือคําเดียวลึกซึ้งมาก เพราะฉะนั้นคนใหกันอยู ทําใหบานเมืองยังอยู
ได...”
ทํางานอยางมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั วทรงพระเกษมสําราญ และทรงมีความสุ ขทุ กคราที่ จะชวยเหลื อ
ประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งวา
“...ทํางานกับฉัน ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหกับ
ผูอื่น...”
ความเพียร : พระมหาชนก
จากพระราชนิพนธพระมหาชนก เปนพระราชนิพนธที่พระองคทรงใชเวลาคอนขางนาน ซึ่งใชใน
การคิดประดิษฐดวยคําใหเขาใจงายและปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคมปจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติ
ธรรมตาง ๆ ไดสงเสริมใหหนังสือเลมนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยนอมรับมาศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติตาม
รอยพระมหาชนก กษัตริยผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝง ก็ยังวายน้ําตอไป เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปน
อาหาร ปู ปลา และไมไดพบกับเทวดาที่มาชวยเหลือมิใหจมน้ําไป
เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ในระยะแรก ที่ไมมีความ
พรอมในการทํางานมากนัก และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทั้งสิ้น แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย
มุงมั่นพัฒนาบานเมืองใหบังเกิดความรมเย็นเปนสุข
รู รัก สามัคคี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในเรื่อง “รู รัก สามัคคี” มาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคํา
สามคํา ที่มีคาและมีความหมายลึกซึ้ง พรอมทั้งสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัย
รู : การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการ
แกปญหา
รัก : คือความรัก เมื่อเรารูครบดวยกระบวนความแลว จะตองมีความรักการพิจารณาที่จะเขาไป
ลงมือปฏิบัติแกไขปญหานั้น ๆ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวา เราจะทํางานคนเดียวไมได ตองทํางาน
รวมมือรวมใจเปนองคกร เปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
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ประเด็ น นโยบายของประธานกรรมการบริ หารโครงการศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ


จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อาคารสํานักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไว
ทั้ง นี้ หากมี บ างประเด็นที่ ประสงคจ ะเปลี่ ยนแปลงสามารถทําได แตให ทําการหารือ กับ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารชุด
ตางๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตาง ๆ ทั้งในสวนองคกรบริหาร
สวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไวตามเดิม
๒) ดานการวิจัยและพัฒนา
๒.๑) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒.๒) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.๓) ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตาง ๆ แตไมควรซ้ํากับงานของกรมหรือ
งานพื้นฐานมากเกินไป
๒.๔) ควรทํางานดานวิจัยประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยตอยอด
๒.๕) เน น การถ า ยทอดผลงานวิ จั ย หรื อ ขยายผลงานวิ จั ย ให ม ากขึ้ น ตามอั ต รากํ า ลั ง และขี ด
ความสามารถ
๓) ดานการขยายผลงานวิจัย
๓.๑) ควรเนนการศึกษางาน และฝกอบรมในศูนยฯ ใหมากขึ้น
๓.๒) การขยายผลงานวิจัยนอกศูนยฯ ควรเนนการทํ างานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่ นี้
โดยตรงและมีงบประมาณ อาทิ
- สวนราชการ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมการปกครอง เปนตน
- องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สภาเกษตรกร สภาผูแทนราษฎร
กํานัน ผูใหญบาน เปนตน
- องคก รที่ทํ างานขยายผล อาทิ ศูนยเรี ยนรู เศรษฐกิจ พอเพียง มู ลนิธิร าษฎรประชาอุ ทิ ศ
มูลนิธิปดทองหลังพระ เปนตน
๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับกลุม
ผูเขาฟงการบรรยาย / อบรม
หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการพัฒนา
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังนี้
๑) เนนความพอเพียง
๒) เกษตรยั่งยืน
๓) การแกปญหาโลกรอน

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓๗

ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธาน
คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ


จากการประชุม คณะกรรมการบริ หารโครงการศูนยศึก ษาการพั ฒนาอั นเนื่อ งมาจากพระราชดําริ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสํ า นั ก งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ กรุ ง เทพฯ
นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
๑. ในดานการตลาด
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรู
ใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัย
หนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหาในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด
ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนุนเกษตรกรที่
เปนเครือขายของศูนยศึกษาฯ ไดอีกประการหนึ่ง
๒. การสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการขยายผล
นักเรียน นักศึกษา ไดเยี่ยมชมนิทรรศการประจําปที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจัดขึ้นเปน
จํานวนมาก และมีนักเรียน นักศึกษาหลายกลุมใหความสนใจอยางจริงจัง หากศูนยศึกษาฯ มีโครงการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ไดจัดทําโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชมรมที่เกี่ยวของกับการคนควาผลงาน
ของศูนยศึกษาฯ และพระราชกรณียกิจก็จะเปนแนวทางการขยายผลที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริใหครอบคลุมไปทั่วประเทศได โดยสํานักงาน กปร. อาจมีสิ่งจูงใจ ดังเชน การแขงขันชิงรางวัล
ทุนการศึกษา เปนตน


รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกํ า หนดไวในส วนที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริยและการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้
มาตรา ๗๐ บุ คคลมีห นาที่ พิ ทั กษรั กษาไว ซึ่ งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
มาตรา ๗๘ รั ฐตอ งดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริ ห ารราชการแผ นดิน ดัง นี้ บริ ห าร
ราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยังยืน
โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงผลประโยชนของประเทศชาติใน
ภาพรวมเปนสําคัญ
มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนั บสนุนให มี การดําเนิ นการตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐-๒๕)
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓๘



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

การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุล
การพั ฒ นา” ในทุ ก มิ ติ แตก ารประยุกตใชแนวคิดดัง กล าว และสร างความมั่ นใจวาการพั ฒ นาจะเป นไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศนประเทศไทยป
พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิป ไตย และหลั กธรรมาภิบ าล การบริ การสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่ ทั่ วถึง ระบบการผลิ ตเป นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก
สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาส
และขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้
๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ
๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน
๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม
๔) ยึดวิสัยทั ศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ เป นเป าหมาย ซึ่ง จะส งผลให บรรลุการพั ฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบ นกรอบแนวคิดของการพั ฒนาบนหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปน
พื้นฐานที่สรางคนเป นคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ มี
เสถียรภาพและความสามารถในการแขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและ
กฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู
รวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), ๒๕๕๓ : ๕๓


แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคง
แหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนดนโยบายดังนี้ “เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมาย
เชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓๙



ยุทธศาสตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเด็นยุท ธศาสตร ที่ ๑ : ปรับ เปลี่ยนภาคเกษตรสู ระบบเกษตรคุณภาพสูง จั ดระเบียบและพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเขมแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล การผลิตอาหารสู
มาตรฐานความปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รองรับความเจริญเติบโตของ
ประเทศทั้งดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงสงเสริมความรวมมือระหวางชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม
ในการจัดการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ ๓ : สงเสริ มการท องเที่ยวชุม ชน โดยพั ฒนาแหลง ทองเที่ ยวใหไดมาตรฐาน
รวมถึงพัฒนากิจกรรม บริการ สินคา ใหเกิดความประทับใจกับนักทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนใหฉะเชิงเทราเปนเมืองสีเขียวชวยลดภาวะโลกรอน
ประเด็นยุท ธศาสตร ที่ ๕ : ส ง เสริ มสั ง คมให เ ปนสั ง คมแห งความสุ ข ครอบครั วอบอุน ร วมรั ก ษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และภาครัฐเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๔๐

ภาคผนวก
ข

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑) มีแนวพระราชดําริเปนกรอบดําเนินงานที่ชัดเจน
๒) หลายหนวยงานปฏิบัติงานรวมกัน และใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)
๓) การศึกษาทดลอง สาธิตดานการเกษตรและอาชีพที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
๔) บุคลากรมีความรูความสามารถหลากหลายสาขา
๕) มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน
จุดออน (Weakness)
๑) การดําเนินงานของศูนยฯ มีสวนรวมในเชิงบูรณการกับหนวยงานสวนทองถิ่นไมตอเนื่อง
๒) การสรางกลุมเกษตรกรเขมแข็งยังไมเพียงพอ
๓) การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึงสูกลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไป
๔) ขาดนักปรับปรุงพันธุพืช - พันธุสัตว
โอกาส (Opportunity)
๑) เปนแหลงเรียนรู และพักผอนหยอนใจ
๒) มีองคความรูสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ
๓) สรางอาชีพใหกับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
๔) การคมนาคมสะดวก
ขอจํากัด (Treat)
๑) สภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง
๒) ตนทุนการผลิตสูงขึ้น

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๔๒

