
คำ�นำ�
	 “...เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม	เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม...”	ปฐมบรมราชโองการ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ได้พระราชทานกับพสกนิกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทรงงานอย่างหนักตลอดรัชกาล ที่ทรงมุ่งหวังให้

ราษฎรมีความสุขและความร่มเย็นโดยทั่วกัน

 ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร จากทิศเหนือจรดทิศใต้ จากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 

ด้วยพระราชปณธิานอนัแน่วแน่ทีจ่ะครองแผ่นดนิโดยธรรม และทรงมุง่มัน่ทีจ่ะประกอบพระราชกรณยีกจิทกุประการ เพือ่ประโยชน์สขุ

แห่งมหาชนชาวสยามได้ก่อให้เกิดหน้าประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ บันทึกไว้ด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย

ทัง้แผ่นดนิ โดยเฉพาะพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ช้ีน�าแนวทางในการพฒันาประเทศ พฒันาสงัคม และพฒันาตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน

 ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีปัญหา “เฉพาะ” แตกต่างกันไป หนักบ้าง เบาบ้าง หลากหลายไป

ตามสภาพทางภมูศิาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ ปัญหาเรือ่งทีท่�ากนิ ปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ 

เช่น ปัญหาดินเสื่อม ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฯลฯ เพื่อที่จะให้เกษตรกร ในพื้นที่และในภูมิภาคนั้นๆ มีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้

ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ” ขึ้น ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลม ลุ่มลึก และกว้างไกล เพื่อให้สถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชาการ 

การค้นคว้า ทดลอง และสาธิต ทางด้านเกษตรกรรม เป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (one stop services) ที่บริการแก่ประชาชน และ

เกษตรกร เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” โดยมีกิจกรรมด้านการศึกษาพัฒนาที่ต่อเนื่อง และขยายผลที่เป็นความส�าเร็จสู่

เกษตรกร และชุมชนในภูมิภาคนั้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และยิ่งไปกว่านั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ดังกล่าวยังเป็น “ต้นแบบ” ของการบริหารที่เป็นการด�าเนินงาน โดยมิได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ จะมีเพียงหน่วยงานกลางซึ่งเป็น

แกนกลางในการประสานการด�าเนินงาน คือ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านกังาน กปร.) เพือ่เป็นจดุบรกิารเบด็เสรจ็ของราชการให้แก่เกษตรกรและประชาชน ซึง่นบัเป็นประวติัการณ์ครัง้แรกของระบบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิของไทย



 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๒ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ และก่อก�าเนิดขึ้นอีก ๕ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๖ ศูนย์ ได้แก่ 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัจนัทบรุ ีพระราชทานพระราชด�าร ิเม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๒๔  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ พระราชทานพระราชด�าร ิเม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๒๕ 

และศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดเพชรบรุ ีพระราชทานพระราชด�าร ิเมือ่วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๒๖

 เป็นเวลากว่า ๓๒ ปีทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง เกดิขึน้จากความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงาน 

องค์กรภาครัฐและเอกชนประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชด�าริเพื่อการพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่ให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสุข จากพระราชด�าริที่ทรงมุ่งมั่นให้เกิดการ

พฒันาอย่างแท้จรงิทัง้ในสงัคมองค์รวม สู่การพฒันาจิตใจของชาวไทยทัง้ประเทศควบคูก่บัพระราชด�ารทิี่ได้พระราชทาน เป็นหลกัฐาน

อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่า พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ล้วนก่อเกิดขึ้น

เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชาอย่างแท้จริง

 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอื 

๓๒ ปี ผลส�าเร็จศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเล่มนี ้จะเป็นแหล่งข้อมลูให้ประชาชนทกุคนทีอ่ยูใ่ต้ร่มพระบรมโพธสิมภาร 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา และร่วมสืบสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้อย่างถูกต้อง 

สมบูรณ์ และให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



สารบัญ

ค�ำน�ำ		
บทน�ำ		 ๔
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๑๓
	 •	พระราชด�าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ๒๑

	 •	องค์ความรู้	 ๔๗

	 •	ผลส�าเร็จและการขยายผล	 ๗๔

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๘๓
	 •	พระราชด�าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ๘๗

	 •	องค์ความรู้	 ๙๗

	 •	ผลส�าเร็จและการขยายผล	 ๑๒๓

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๑๒๗
	 •	พระราชด�าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ๑๓๐

	 •	องค์ความรู้	 ๑๖๐

	 •	ผลส�าเร็จและการขยายผล	 ๑๗๐



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๑๘๘
	 •	พระราชด�าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ๑๙๖

	 •	องค์ความรู้	 ๒๒๖

	 •	ผลส�าเร็จและการขยายผล	 ๒๔๙

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๒๕๗
	 •	พระราชด�าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ๒๖๖

	 •	องค์ความรู้	 ๒๙๑

	 •	ผลส�าเร็จและการขยายผล	 ๓๑๑

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๓๒๗
	 •	พระราชด�าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	 ๓๓๒

	 •	องค์ความรู้	 ๓๖๑

	 •	ผลส�าเร็จและการขยายผล	 ๓๘๐

๓๒	ปี	ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๓๘๙



บทนำ�

	 “...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ	 หมายถึงว่า	 ทุกส่ิงทุกอย่างทุกด้านของ

ประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะท�าอย่างไร	 และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่	 ที่จะ

สามารถหาดวูธิกีารจะท�ามาหากินให้มีประสิทธิภาพ...”

	 “...ด้านหนึง่ก็เป็นจดุประสงค์ของศนูย์ศกึษาฯ	 ก็เป็นสถานทีส่�าหรบัค้นคว้าวจิยัใน

ท้องที	่เพราะว่าแต่ละท้องที่สภาพฝนฟ้าอากาศ	และประชาชนในท้องที่ต่างๆ	กัน	ก็มี

ลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน...”

	 “...กรม	กองต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับชีวติประชาชนทกุด้าน	ได้สามารถเปลีย่นความ

คิดเห็นปรองดองกัน	ประสานงานกัน	ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมศีนูย์ทีร่วบรวมก�าลงั

ทั้งหมดของเจ้าหน้าทีท่กุกรม	กอง	ทัง้ในด้านการเกษตรหรอืด้านสงัคม	ทัง้ในด้านหางาน																			

การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน	ก็หมายความว่า	ประชาชน	ซึ่งจะต้องใช้วิชาการ

ทัง้หลาย	กส็ามารถทีจ่ะมาด	ูส่วนเจ้าหน้าทีจ่ะให้ความอนเุคราะห์แก่ประชาชนกม็าอยู่

พร้อมกนั	ในทีเ่ดยีวกนัเหมอืนกนั	ซึง่เป็นสองด้านกห็มายถงึว่า	ทีส่�าคญัปลายทาง	คอื	

ประชาชน	จะได้รับประโยชน์	และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

4 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงวางรากฐานการพฒันาโดยมเีป้าหมายทีส่�าคญั คือ ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้

ของราษฎร ซึ่งจะต้องพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งก่อน เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและจะต้อง

สอดคล้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมความรู้ 

เทคนิค วิชาการอันทันสมัย เรียบง่าย ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมทางด้าน

ภมูศิาสตร์และสงัคมวิทยาของแต่ละท้องถิน่ทีม่คีวามแตกต่างกนัด้วยเสมอ ดงัพระราชด�ารสัในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า

	 “...การพฒันาจะต้องเป็นไปตามภมูปิระเทศทางภมูศิาสตร์ในสงัคมวทิยา	ภมูปิระเทศตามสงัคมวทิยา	คอื	

นสัิยใจคอของคนเราจะไปบงัคบัให้คนคดิอย่างอืน่ไม่ได้	เราต้องแนะน�า	เราต้องเข้าไปช่วยคน	โดยทีจ่ะคดิให้

เขาเข้ากับเราไม่ได้	แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว	เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ	แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ	

หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

 ด้วยหลกัการดงักล่าว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดต้ัง “ศนูย์ศกึษาการ

พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ ขึน้ตามภมูภิาคต่างๆ จ�านวน ๖ ศนูย์ ท�าหน้าทีเ่สมอืน “พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

ทีม่ชีวีติ”  ทีร่วบรวมสรรพวชิาในการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วจิยั วธิกีารแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมทีค่รอบคลมุ

ปัญหาเรื่องน�้า ดิน ป่าไม้และพลังงาน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งล้วนมีลักษณะปัญหา “เฉพาะ” แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมี

พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของแต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน สรุปได้ดังนี้

5  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



6 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาเกิดจากการ

ตัดป่าแล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง ซึ่งท�าให้ดินจืดและกลายเป็นทราย ในฤดูแล้งจะมีการ

ชะล้างเนื่องจากลมพัด ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน�้าเซาะ

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ จังหวัดจันทบุรี เกิดปัญหาดินเค็ม

เพราะน�้าทะเลขึ้นถึง

 • ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดันราธวิาส เนือ่งจากเป็นสภาพป่าพรเุก่า 

ดินประกอบด้วยพืชที่ทับถมมาเป็นเวลานานผสมกับน�้าทะเล มีผลท�าให้ดินที่มีแร่ก�ามะถัน เมื่อสัมผัสกับ

อากาศก็กลายเป็นออกไซด์ และเมื่อผสมกับน�้าก็กลายเป็นกรดก�ามะถัน (Sulfuric Acid)

 • ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัสกลนคร ต้นเหตจุากการตดัไม้ ท�าลายป่า 

ท�าให้ขาดน�า้ในหน้าแล้ง ส่วนฤดฝูนน�า้ไหลแรงจงึชะล้างหน้าดนิ ดนิผวิบางลงและเกิดเกลอืในดิน

 • ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ ปัญหาจากการท�าลายป่า 

ในฤดูฝนจะมีการชะล้าง เนื่องจากน�้าเซาะจนเหลือแต่หิน กรวด

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดเพชรบุรี สาเหตุจากการตัดไม้และ

การปลูกพืชไร่ จนดินจืดกลายเป็นทราย เมื่อถูกลมและน�้าชะล้างไปหมด จนเหลือแต่ดินดานไร้ประโยชน์

7  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



8 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



วัตถุประสงค์และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�    
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 “...วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือ	 การพัฒนาที่ท�ากินของราษฎรให้มีความอุดม

สมบูรณ์ขึ้น	โดยการพัฒนาที่ดิน	พัฒนาแหล่งน�้า	ตลอดจนฟื้นฟูป่าและใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผน

การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์	โดยใช้เงินจากการบริจาค	จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา	ซึ่งศูนย์ศึกษา

การพัฒนาจะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรทั่วไป	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสามารถมาเยี่ยมชมการสาธิต

เกีย่วกบัการเกษตรกรรม	เพือ่เป็นการศกึษาหาความรู	้นอกจากนัน้ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการพฒันาพืน้ท่ีรอบๆ 

บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึ้น	เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าว

ส�าหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม	ตลอดจนจัดตั้งธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้าน	เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตนเองในที่สุด...”

 พระราชด�ารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงมุง่หวังให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เป็น “ต้นแบบของความ

ส�าเรจ็” ให้แก่เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไปได้มคีวามรู ้และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

 • เป็นสถานที่ส�าหรับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท�าหน้าที่เสมือน “ต้นแบบ” ของความส�าเร็จ ที่จะ

เป็นแนวทางและตวัอย่างของผลส�าเรจ็ให้แก่พืน้ทีอ่ืน่ๆ ต่อไป

9  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 • แลกเปลีย่นสือ่สารระหว่างนกัวชิาการ นกัปฏบิตัแิละประชาชน ในการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วจัิยต่างๆ 

ที่ได้รับผลส�าเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาฯ จะเป็นแหล่งผสมผสานทางวิชาการและการปฏิบัติเพื่อน�าความรู้สู่ราษฎร

รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแหล่งแลกเปลีย่น ถ่ายทอดประสบการณ์ และ

แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่าง ๓ กลุ่ม คอื นกัวิชาการ เจ้าหน้าทีซ่ึง่ท�าหน้าทีพ่ฒันาส่งเสรมิ และราษฎร

 • การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งจะเป็นแบบจ�าลองและตัวอย่างของการ

พัฒนาในพื้นที่ลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยพยายามใช้ความรู้ให้มากสาขาที่สุด 

แต่ละสาขาจะเป็นประโยชน์เกือ้หนนุกบัการพฒันาสาขาอืน่ๆ เป็นการผสมผสานกนัทัง้ด้านความรู ้การด�าเนนิงาน 

และการบริหารอย่างเป็นระบบ

 • การประสานงานระหว่างส่วนราชการ เป็นการประสานงาน ประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม 

กองและส่วนราชการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • เป็นศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) เป็นศนูย์รวมของการศกึษา ทดลอง และสาธติ ที่ได้รบั

ผลส�าเรจ็ ทัง้ด้านการเกษตร แหล่งน�า้ ปศสุตัว์ ประมง ตลอดจนการพฒันาด้านสงัคม ศิลปาชพี ในลกัษณะของ 

“พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ” เพือ่ให้ผูส้นใจได้เข้าไปศกึษาดงูานได้อย่างสะดวกรวดเรว็ อนัน�าไปสูป่ระสทิธภิาพ

ในการพฒันาอย่างสมบรูณ์สงูสดุ แต่ละศนูย์ศกึษาฯ จะมสีภาพภมูศิาสตร์ทีเ่ป็นตวัแทนของแต่ละภมิูภาค ซึง่มี

สภาพปัญหาทีแ่ตกต่างกนั โดยท�าการศกึษา วจิยั และหาแนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสมกับพืน้ท่ีนัน้ๆ เพือ่พฒันา

พื้นที่แห่งนั้นให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถท�าการเกษตรได้ 

10 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 เมื่อผลการศึกษา วิจัย ได้รับผลส�าเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาฯ จะท�าการขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ฯ 

ทีเ่รยีกว่า “หมูบ้่านรอบศนูย์ฯ” เป็นหมูบ้่านเป้าหมายอนัดบัแรก โดยการส่งเสรมิในทุกๆ ด้าน อาทิ การเพาะปลกู 

การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรมจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไป

ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน หรือเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาฯ ได้เอง

เมือ่ส่งเสรมิให้กบัหมูบ้่านรอบศนูย์ฯ จนได้รบัผลขัน้หนึง่แล้วจะขยายผลไปยงัเกษตรกรในพืน้ทีแ่ห่งอืน่ต่อไป

 นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้วไปสู่พื้นที่แห่งอื่น

ในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” เพื่อท�าการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องในพื้นที่นั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

จดัตัง้ศนูย์สาขา เช่นเดยีวกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ คอื เพือ่ท�าการศกึษา ทดลอง เก่ียวกับการประกอบอาชพี

ตามสภาพพืน้ทีน่ัน้ๆ แล้วน�าผลการศกึษาไปส่งเสรมิให้เกษตรกรในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมให้ได้ผลดี

ยิ่งขึ้น

11  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



12 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

13  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



14 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



15  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



16 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



17  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



18 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



19  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



20 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



2121  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�ารัสกับอธิบดีกรมชลประทาน (นายสุนทร เรืองเล็ก) 
และคณะ ความว่า

“...ให้กรมชลประทานส�ารวจภมูปิระเทศ เพือ่พจิารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ขนาดเลก็ปิดกัน้ล�าห้วยเจ๊ก 
และให้พจิารณาโครงการชลประทานขนาดเลก็ไว้ตามบรเิวณล�าห้วยทีเ่ป็นล�าน�า้สาขาของล�าน�า้โจนทัง้หมด...”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนนิโดยรถยนต์พระทีน่ัง่ พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุาร ีมาทรงเปิดศาลพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเขาหินซ้อน หมู่ที่ ๒ ต�าบลเขาหินซ้อน 
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่นั้น ราษฎร ๗ ราย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน บริเวณหมู่ ๒ 
ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน ๒๖๔ ไร่ เพื่อต้องการให้สร้างพระต�าหนัก 
ด้วยเหน็ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ ไปที่ไหนกพ็ยายามทีจ่ะพฒันาท�าให้ทีด่นิเจรญิขึน้ เนือ่งจาก
ผืนดินเสื่อมโทรมไม่สามารถท�าการเกษตรได้ การนี้มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดิน ความว่า

“...หากจะสร้างเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะได้ไหม...”

เมื่อผู้ถวายที่ดินยินดี จึงมีพระราชด�าริกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกีย่วกบัความส�าคญัของการส�ารวจดนิโดยละเอยีด เพือ่จดัแบ่งส่วนให้เป็นประโยชน์ต่อการทีจ่ะให้ผูส้นใจได้มา
ทัศนศึกษาในด้านการชลประทาน การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ตลอดจนสาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน

พระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



2222 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อคัรราชกุมาร ีมายงัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทอดพระเนตร

กจิกรรมปลกูพชื สาธติท�าปุย๋หมกั การอนรุกัษ์ดนิ คอกสุกร โค อ่างเกบ็น�า้ห้วยเจ๊ก คคูลองส่งน�า้ ทรงปล่อย

ปลาสวาย ปลานิล และปลาตะเพียนลงอ่างเก็บน�้าห้วยเจ๊ก มีการทดลองปลูกยางพารา ปลูกพันธุ์ไม้โตเร็ว 

ศนูย์เพาะช�ากล้าพนัธุ์ไม้ สวนรกุขชาตสิมเดจ็พระป่ินเกล้า สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่าสมุนไพร และศิลปาชพี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชปฏสินัถารกบันายบรรหาร ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่

กระทรวงมหาดไทย ถงึความพอพระราชหฤทยัทีม่กีารร่วมมอืพฒันาทีด่นิเพือ่จดัเป็นศนูย์ศกึษาการพฒันา

ด้านเกษตรกรรม เป็นแหล่งให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษา ความว่า

“...ในการส�ารวจการชะล้างหน้าดนิในฤดฝูน มาตรการการรกัษาถนนภายในศนูย์ ตลอดจนความเหมาะสมใน

การปลูกพันธุ์ไม้และพืชไร่ การท�านาด�า นาหว่าน และการเลี้ยงพันธุ์ปลาในนาข้าว...”

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี มายงัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเพือ่ติดตามความก้าวหน้า

ของงาน และมพีระราชด�าริ สรุปความว่า

วตัถปุระสงค์ของการตัง้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาก็คอื การพัฒนาทีท่�ากินของราษฎรให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้ 

โดยการพฒันาทีด่นิ พฒันาแหล่งน�า้ ตลอดจนฟ้ืนฟสูภาพป่า และใช้หลกัวชิาการเกษตรในการวางแผนการ

เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ซึ่งศูนย์ศึกษา



2323  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

การพฒันาจะเป็นฟาร์มตวัอย่างทีเ่กษตรทัว่ไปและเจ้าหน้าทีฝ่่ายพฒันาสามารถมาเยีย่มชมการสาธติเกีย่วกบั

เกษตรกรรรม เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนั้นยังท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพ้ืนที่รอบๆ 

บรเิวณโครงการให้มคีวามเจรญิขึน้ เมือ่ราษฎรเริม่มสีภาพความเป็นอยูด่ขีึน้ กอ็าจพจิารณาจดัตัง้โรงสข้ีาว

ส�าหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม ตลอดจนตั้งธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตัวเองได้ในที่สุด

พร้อมนี้ประชาชนชาวอ�าเภอพนมสารคามได้น้อมเกล้าฯ ถวายพลับพลาที่ประทับ “พลับพลาพระราม”

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิ พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

มายงัศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทอดพระเนตรศูนย์ประสานงานโครงการฯ 

การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�า้ เพื่อป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดิน การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทาง 

การเกษตร เพือ่ใช้บ�ารุงดินแทนปุย๋วิทยาศาสตร์ และการผลติก๊าซชีวภาพ สวนป่า แปลงปลกูไม้โตเรว็พนัธุต่์างๆ 

เพือ่ใช้ท�าฟืนและถ่านโดยวธิปีระหยดั แปลงทดลองปลกูพชืทนแล้ง แปลงสาธติการปลกูพชืหมุนเวยีนตลอดปี 

แปลงขยายพนัธุแ์ละรวบรวมพนัธ์ุไม้ผล โดยเฉพาะพนัธ์ุมะม่วง แปลงสาธิตการปลกูข้าวไร่ พชืตระกลูถัว่ และ

พชืผกัสวนครวั แปลงสาธติการปลกูยางพารา บ่อเพาะพนัธุป์ลาน�า้จดื อ่างเกบ็น�า้ซึง่ใช้เป็นสถานท่ีขยายพนัธุ์

ปลาและกุง้น�า้จืด แปลงสาธติการเพาะขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพร โรงฝึกงานศลิปาชพี โรงสข้ีาว ทอดพระเนตร

เครือ่งสข้ีาว ซึง่บรษิทั ซาทาเก้ เอนจเินยีริง่ จ�ากดั แห่งประเทศญีปุ่่น น้อมเกล้าฯ ถวาย สามารถสข้ีาวได้ชัว่โมงละ

หนึ่งตัน เพื่อเปิดบริการสีข้าวให้กับราษฎรที่ยากจน ทรงเยี่ยมร้านค้าสหกรณ์ และมีพระราชด�าริ สรุปความว่า 

ให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่าง ผู้ด�าเนินกิจการและผู้ใช้บริการต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์ต่อกิจการสหกรณ์



2424 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานประวตัเิบือ้งต้นของศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิแก่ประธานกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(พลเอกชาตชิาย 

ชณุหะวณั) ณ ศาลาดสุดิาลยั ความว่า

“...อนันีต้ามประวตัเิริม่ต้นศนูย์ศกึษาการพฒันา เริม่ทีศ่นูย์ศกึษาเขาหนิซ้อน ประวติัมว่ีามผีูท้ี่ได้ให้ทีป่ระมาณ 

๒๕๐ ไร่ ที่เชิงเขาหินซ้อนใกล้วัดหินซ้อน แล้วก็บอกว่าขอให้ถวายส�าหรับสร้างพระต�าหนัก ตอนแรกก็ต้อง

ค้นคว้าว่าที่ตรงนั้นคือตรงไหน ก็พยายามสืบถาม ก็ปรากฏว่าพบอยู่ในแผนที่ที่เขาหินซ้อนนั้น เมื่อได้ที่

อย่างนั้น ได้คิดมา ๒ ปี พยายามหาบนแผนที่วา่สถานที่นี้เป็นอย่างไร เสร็จแลว้ก็สอบถามดูว่าลกัษณะของ

พื้นที่เป็นอย่างไร ก็ได้พบบนแผนที่ พอดีอยู่มุมของระวางของแผนที่ จึงต้องต่อแผนที่ ๔ ระวาง ส�าหรับให้

ได้ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็เลยถามผู้ที่ให้นั้นนะ ถ้าหากว่าไม่สร้างต�าหนักแต่ว่าสร้างเป็น

สถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาบอกว่ายินดี ก็เลยเริ่มท�าในที่ ๒๕๐ ไร่นั้น...”

“...อนัแรกก็ได้ให้กรมชลประทานได้สร้างเป็นอ่างเกบ็น�า้ ซึง่ดูๆ  ไปแล้วกแ็ปลก เพราะว่าอ่างเกบ็น�า้นัน้เท่ากบั

กินที่ของที่ที่ได้มาเกือบทั้งหมด จะเหลือเพียงไม่กี่ไร่ที่จะใช้การส�าหรับการเพาะปลูกโดยใช้น�้าชลประทาน 

กเ็ริม่ต้นอย่างนัน้ คอืไม่ถอืว่าผดิหลกัวชิา ความจรงิกผ็ดิหลกัวชิา มทีีเ่ท่าไหร่กม็าใช้ส่วนใหญ่เป็นอ่างเกบ็น�า้ 

แล้วกม็าใช้ประโยชน์ส�าหรบัท�าการเพาะปลกูเพยีงไม่กี่ไร่ แต่ว่าถอืว่าท�าเป็นตวัอย่าง แล้วผลประโยชน์ทีจ่ะได้

ก็ไม่ใช่เฉพาะในที่ของเรา เป็นในที่ที่ลงไปข้างล่างคงได้รับประโยชน์จากน�้าที่กักเอาไว้...”

“...ต่อมา ฝ่ายกรมต่างๆ กบ็อกว่าทีแ่ถวนีด้นิมนัไม่ด ีใช้ไม่ได้ ไม่ควรจะท�าโครงการไม่คุม้ แต่ว่าก็ได้พดูว่าดิน

ไม่ดีนัน่เองมเียอะแยะในประเทศไทย ถ้าหากว่าบอกว่าทีน่ีด่นิไม่ด ีไม่ช่วยไม่ท�า ลงท้ายประเทศไทยทัง้ประเทศ

จะกลายเป็นทะเลทรายหมด เจ้าหน้าทีก่เ็ข้าใจกเ็ลยพยายามหาวธิทีีจ่ะฟ้ืนฟดูนิให้เป็นดนิที่ใช้การได้ คอืมา

บดันีป้ลูกข้าวก็ได้ ปลกูพชือะไรต่างๆ ก็ได้ โดยทีถ้่าดตูามสตูรทีเ่ขาใช้กันว่าลงทนุเท่าไร แล้วกผ็ลประโยชน์
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เท่าไหร่ มีสัดส่วนอย่างไรก็ออกจะไม่ได้ แต่ว่าถ้าหากว่านึกดูเราปรับปรุงแล้ว พื้นที่ที่ได้ประโยชน์ต่อไปก็

มากขึน้ แล้วผลผลติกม็ากขึน้ นอกจากนัน้ผลผลตินอกเขตกจ็ะได้มาก เป็นอนัว่าเหมาะสมในการท�าโครงการ 

จึงเป็นที่ที่เราต้องศึกษาแล้วก็ดูว่าในที่สุดจะได้ผลอย่างไร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็เกิดขึ้น...”

“...นอกจากทีท่ีไ่ด้รบัน�า้เข้าชลประทานกย็งัมทีีท่ีอ่ยูเ่หนืออ่าง ก็ได้ประโยชน์หลายอย่าง ในการปลกูพชือย่างอืน่ 

และในการศกึษาเกีย่วข้องกบัต้นไม้ เกีย่วข้องกบัการน�าน�า้ทีอ่ยูต่�า่เอาขึน้สงู โดยใช้วธิกีารสบูในลกัษณะต่างๆ 

เช่นถ้าสบูอย่างปกตธิรรมดาก็ใช้เคร่ืองยนต์สบูขึน้ไป ก็ได้ทีเ่พิม่เตมิในการพัฒนา นอกจากนัน้ก็ใช้กงัหนัลมก็ได้ 

หรอืใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ก็ได้ หรอือกีอย่างหนึง่ก็ใช้จากกงัหนัที่ใช้ก�าลงัน�า้ทีเ่ราใช้ลงไป แล้วกส่็วนหนึง่

ก็ท�าให้สูบขึ้นไป...”

“...ต่อจากนั้น ที่ของหินซ้อนนั้นก็มีผู้ที่เห็นประโยชน์ของโครงการก็ได้ให้ที่เพิ่มเติมขึ้นไป รวมทั้งที่ที่เป็น

ค่ายของลูกเสือของกระทรวงศึกษามาอยู่ในเขตด้วย จนกระทั่งเป็นที่ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ และได้ท�าการค้นคว้า

หลายอย่าง ซึง่ไม่น่าจะท�ากม็ ีเช่น ปลกูต้นยางพารา ซึง่มาเดีย๋วน้ีสามารถทีจ่ะเริม่ทดลองตดัยางให้ได้ผลขึน้มา 

ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ผลมากแค่ไหน...”

“...ฉะนั้นศูนย์ศึกษาที่นี่ก็ท�าไปตามความรู้สึกที่น่าจะท�าอะไร ไม่ใช่ว่าศูนย์ศึกษานี้จะต้องมีอย่างนั้นๆ แล้ว

กอ็ย่างท่ีเข้าใจว่าศนูย์ศกึษานีต้้องมคีณุลกัษณะอย่างนัน้ๆ ถงึจะเป็นศนูย์ศกึษา ความจรงิเป็นไปตามเหตุการณ์ 

คอืไปเหน็อะไรว่าน่าจะท�าอะไรกท็�า อนันีท้ีเ่ป็นสิง่ทีส่�าคญั ไม่มแีผนการนกัแต่ว่าท�าไปตามความคดิทีเ่กดิข้ึน

ในขณะนัน้ ลองดวู่าท�าอย่างนัน้ ลองดวู่าท�าอย่างนี ้ฉะนัน้ศนูย์ศกึษานีจ้งึมปีระโยชน์ข้ึนมา แล้วท่านผูท้ี่ได้เคย

ร่วมในงานตั้งแต่ต้นก็สามารถที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ปัจจุบันว่าท�ามาอย่างไร ในการสมัมนาต่อไป

ก็คงต้องอาศัยท่านผู้ที่ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ต้นในสาขาต่างๆ แล้วก็ไต่ถามว่าในที่นั้นๆ ในโอกาสนั้นๆ 

ได้ท�าอะไร...”
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วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
มายังศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา สรปุพระราชด�ารไิด้ดงันี้

จุดเสด็จที่ ๑ : บนสันเขื่อนอ่างเก็บน�า้ห้วยเจ๊ก
สภาพพื้นที่เดิมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ก่อนการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ี
แม้แต่มันส�าปะหลังก็ไม่ข้ึน ปัจจุบนัได้มกีารพฒันาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นดนิทราย
และดินดาน จึงยังมีการพังทลายของดิน ได้ทอดพระเนตรงานป่าไม้ งานชลประทาน ทัศนียภาพโดยรวม
ของขอบเขตพืน้ทีศ่นูย์ฯ ศกัยภาพของดนิ และการปรบัใช้พืน้ทีท้่ายอ่างฯ เพือ่ประยกุต์กบัแนวทฤษฎใีหม่ การจดัการ
ดนิและน�้าและการเกษตรแบบผสมผสาน
พระราชด�าริ
	 ๑.	เรื่องการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบแนวป่าไม	้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	เศษใบไม้ที่
ร่วงหล่นจะช่วยท�าให้ดินมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อใบไม้ย่อยสลาย	ส่วนหญ้าแฝกที่ปลูกในระหว่างไม้ยืนต้น
ไม้จะไม่ตาย	แต่จะชะงักการเจริญเตบิโต	เม่ือมีการตดัไม้ออก	แฝกก็จะเจริญได้อีกครัง้	ให้ปลกูหญ้าแฝกในดนิดาน 
โดยระเบดิดนิดานเป็นหลมุแล้วปลกูหญ้าแฝกลงในหลมุ	เพือ่ดนัชัน้ดนิดานให้แตก	สามารถดกัตะกอน	ตลอดจน
ใบไม้ท�าให้เกิดดินใหม่ขึ้น
	 ๒.	เรือ่งการใช้น�า้ใกล้อ่างเกบ็น�า้	อาจไม่ต้องใช้บ่อน�า้ก็ได้	ใช้น�า้จากอ่างได้เลยการก่อสร้างอ่างเกบ็กกัน�า้ต่างๆ 
ทีย่งัไม่ได้ก่อสร้างตามแผนของโครงการจดัหาแหล่งน�า้ส�ารองลุ่มน�า้โจนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิถ้าราษฎร
ไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่สมควรท�า
	 ๓.	การเตรียมการก่อนด�าเนินงานโครงการทฤษฎีใหม่	(Pre-New	Theory)	ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา	
ทีอ่�าเภอบ้านนา	จงัหวดันครนายก	เนือ่งจากในฤดฝูนน�า้ท่วม	ฤดูแล้งขาดน�า้	ตลอดจนเป็นดินเปรีย้ว	แต่เป็นดนิ
คนละอย่างกบัทีจ่งัหวดันราธวิาส	เนือ่งจากมอีายมุากกว่า	ควรขดุสระเก็บน�า้	๒	สระ	โดยช้ันแรกให้เกลีย่หน้าดนิ
ทัง้หมดเกบ็เอาไว้	จากนัน้น�าดนิทีข่ดุสระชัน้ล่าง	ซึง่เป็นดนิเปรีย้วมาถมเกลีย่ให้เต็มพ้ืนที	่และน�าหน้าดินมาถม
กลับคนืสูงประมาณ	๑	เมตร	พร้อมทัง้สร้างคนัดนิโดยรอบแปลงพืน้ที่โครงการ	เพือ่ไม่ให้กระทบกบัพืน้ทีข่อง
ราษฎรทีอ่ยู่ใกล้เคยีง	โดยสระเกบ็น�า้ที	่๑	ให้รับน�า้เปรีย้วในพืน้ที่โครงการ	(สระเกบ็น�า้ที	่๒	ไม่ได้รบัน�า้)	เมือ่น�า้
ในสระเกบ็น�า้ที	่๑	เต็มให้สบูน�า้เปรีย้วไปลงสระเกบ็น�า้ที	่๒	เมือ่น�า้ในสระที	่๒	เปรีย้วมากๆ	ให้ใส่สารบ�าบดั	เช่น 
หนิฝุน่	ควรทดลองด�าเนนิการต่อเนือ่งประมาณ	๒	ปี	คาดว่าสภาพดนิและน�า้ดขีึน้	จงึด�าเนนิการตามโครงการ
ทฤษฎีใหม่ต่อไป
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จุดเสด็จที่ ๒ : ณ ศาลาทรงงาน บริเวณอุทยานมัจฉา

แสดงรปูแบบจ�าลองการพฒันาลุ่มน�า้โจน ซึง่ประกอบด้วย การสร้างฝายทดน�า้ลดหลัน่ตามระดบัพืน้ที ่และ

รูปแบบการใช้น�า้ชนดิต่างๆ การใช้ประโยชน์ทีด่นิตามสมรรถนะทีด่นิ ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีต่�า่ชายห้วยจนถงึป่าไม้บนทีส่งู 

ข้อด ีข้อเสยี ของการเพาะช�ากล้าหญ้าแฝกระบบแผง โรงเรอืนผกักางมุง้ การศกึษาเกษตรยัง่ยนื งานวชิาการเกษตร

ในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์

 ๑. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารกิบัอธบิดกีรมชลประทาน เรือ่งแหล่งน�า้และสถานการณ์น�า้ 

สรุปความว่า

 สระน�า้ต่างๆ	ภายในศนูย์ฯ	ร่ัวหลายสระ	(สระ	๖,	๘	และ	๙)	ไม่สามารถเกบ็น�า้ได้	ให้กรมชลประทานท�าการ

ตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงให้ใช้งานได้	โดยให้ปู	Soil	Cement	และถ้ายังทรุดตัวอีก	ให้ปู	Soil	Cement	

ทบัลงไป	ท�าเช่นนีจ้นกว่าจะหยดุรัว่	สระน�า้ดงักล่าวเป็นบ่อยมืดนิที่ใช้ในการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ต่างๆ	ได้มกีาร

ปรบัปรงุมาใช้ประโยชน์	เพือ่ให้เป็นแหล่งเกบ็น�า้	ส�าหรบัใช้กจิกรรมทางการเกษตรต่างๆ	บรเิวณรอบบ่อ	เช่น

	 -	 สระ	๖	เป็นสระดาดคอนกรีต	แต่เกิดปัญหาน�้ากัดเซาะดินใต้พื้นคอนกรีตที่ดาด	จนเป็นโพรง	ท�าให้

แผ่นคอนกรีตแตกร้าวเสียหาย	ไม่สามารถเก็บน�า้ได้

	 -	 สระ	๘	ปูแผ่นยางพลาสติก	 เกิดปัญหาการรั่วซึม	และได้ท�าการซ่อมแซมแล้วครั้งหนึ่ง	ปัจจุบัน

สามารถเก็บน�้าได้

 -	 สระ	๙	เป็นสระดิน	จึงรั่วซึมมาก	กรมชลประทานจะด�าเนินการปู	Soil	Cement	หรือดาดคอนกรีต

ตามความเหมาะสมต่อไป

 ๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริกับผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

พระราชด�าริ สรุปความว่า

	 	 ๑)	 ให้ศกึษาการปลูกหญ้าแฝกในดนิดานของต�าบลเขาหินซ้อน	ซ่ึงได้เคยให้ท�าในดินดานทีเ่ขาชะงุ้ม	

(โครงการศกึษาวธิกีารฟ้ืนฟดูนิเสือ่มโทรม	บรเิวณเขาชะงุม้	อ�าเภอโพธาราม	จังหวดัราชบรุ)ี	และห้วยทราย	

(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี)	มาแล้ว
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	 	 ๒)	 ทรงทราบว่าทกุหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	 จนเหน็ได้จากชาวบ้านมคีวามเป็นอยูท่ีด่	ี

ทอดพระเนตรและเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรท่ีเข้าเฝ้าฯ	ให้ศูนย์ฯ	ช่วยพัฒนาด้านแหล่งน�า้	การปรับปรงุดนิ 

โครงสร้างพื้นฐาน	และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆ	สู่เกษตรกรในโครงการ

 	 ๓)	 เรือ่งเงนิรายได้ศนูย์ฯ	ซึง่ศนูย์ฯ	บรหิารกนัได้เอง	รวมถึงหากไม่เพยีงพอกส็ามารถใช้เงนิมลูนธิิชยัพฒันา

ด้วยก็ได้	เพื่อความสะดวกในการด�าเนินงาน

	 	 ๔)	 การท�าบญัชีฟาร์ม	ทัง้ในศนูย์ฯ	และถ่ายทอดสูเ่กษตรกรรอบศนูย์ฯ	จะได้รูจ้กัการลงทนุ	ก�าไร	ขาดทนุ

	 	 ๕)	 ให้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์	ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านควรรวมตัวจัดต้ังเป็นกลุ่มและมีการ

เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์ฯ

จุดเสด็จที่ ๓ : ณ ศาลาริมน�า้ (อ่างห้วยส�าโรงเหนือ)

พระราชด�าริ

 ๑.	ทีศ่นูย์ศกึษาพฒันาเขาหนิซ้อนฯ	ทดลองปลกูต้นยคูาลปิตสัดวู่าจะท�าให้ต้นไม้อืน่เป็นอย่างไร	ดแูล้ว

ต้นใหญ่และตรงดีด้วย	พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	ให้ปลูกเป็นหย่อมๆ	ไม่ให้เป็นป่าใหญ่	ไม่ให้

ไฟไหม้	มีพืชไร่แซม	มีการตัดเอาไปเผาถ่าน	และปล่อยให้โตขึ้น	เมื่อก่อนพูดถึงยูคาลิปตัส มีแต่ไม่กับไม่	

เพราะฉะนัน้ต้องปลกูยคูาลปิตสั	ถ้าเป็นประโยชน์ก็ด	ีอย่างไรก็ตามต้องศกึษาด	ูทีน่ีต้่องปลกู	เพราะไม่มอีะไรเลย

ทีจ่ะขึน้ได้	ในป่ายาง	ปลูกกระถนิด้วย	มอียูพ่กัหนึง่ต้นยางไม่โต	เพราะกระถนิดดูน�า้หมด	แม้จะท�าน�า้หยดแล้ว

กย็งัช่วยได้น้อย	สภาพทีด่นิบริเวณศูนย์ฯ	เมือ่ก่อนมนี�า้นดิเดยีว	เมือ่ก้ันฝายเป็นขัน้ๆ	กท็�าให้ชุ่มช้ืน	ตรงนีก้แ็ฉะ

ปลูกต้นไม้อะไรก็ดีขึ้น	ท�าโครงการตอนแรกไม่ได้ส�ารวจ	ดูจากแผนที	่ให้ชลประทานปรับและท�าเขื่อนตรงนี้	

แต่ตอนนี้ต่างจากตอนแรกมาก

 กรมพฒันาทีด่นิไม่ใช่กรมท�าลายทีด่นิ	กต้็องพฒันาทีด่นิ	ทีน่ีเ่ริม่จากศนูย์	ดขีึน้ๆ	ดนิท่ีน่ีเป็นดนิดาน	เป็นทราย 

ต้นกระถนิเมือ่ขึน้รากกแ็ผ่ไปทัว่	ต้องตดัออกในทีส่ดุกป็ลกูไม้ของอาจารย์พสิษิฐ์		(ดร.พสิษิฐ์	วรอไุร) พิสจูน์ได้

ว่าดนิเลวเท่าไรกพ็ฒันาได้	ต้องใช้วธิกีารจงึเชือ่แน่ว่าทีน่ีท่�าได้	พ้ืนทีศ่นูย์ฯ	เขาหนิซ้อนมีน�า้ซมึ	เราใช้ประโยชน์

จากภูเขา	ฝนตกลงมาก็ชะใบไม้ลงมา	เราใช้ประโยชน์จากป่าผ่านห้วยน�า้โจน
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 ๒. หมูบ้่านสหกรณ์นคิม รฐับาลมอบทีด่นิให้ท�ากนิอยู่ในเขตป่าท�าได้เพราะป่าบางแห่งไม่ได้เป็นแหล่งต้นน�า้

ล�าธาร แต่พอได้เอกสารสทิธิก์ข็ายให้นายทนุเพือ่ท�ารสีอร์ทเกดิปัญหาอกี สทก. เกดิเมือ่ปี ๒๕๒๔ ทีด่อยอนิทนนท์

วางหลกัเกณฑ์คอื สทก.๑ ให้มีสิทธิท์�ากินไม่แยกออกจากป่าไม้ เม่ือได้ สทก.๒ ก็ท�ามาหากนิได้อย่างด ีอยูต่่อไป

กเ็ป็น สทก.๓ เป็นการสร้างเขตทีช่ดัเจน จ�าแนกให้เหน็ สทก.๓ จะอยูท่ีส่หกรณ์หมูบ้่าน มสีทิธิก์ูเ้งิน ธกส. ได้ 

โดยหมูบ้่านใช้กองทนุในหมูบ้่าน รวมเป็นกลุ่มหลายๆ กลุ่ม ตวัอย่างเช่น โครงการหมูบ้่านสหกรณ์สนัก�าแพง 

(จงัหวดัเชยีงใหม่) กูเ้งนิธนาคารกรงุไทย เดีย๋วนีย้งัใช้หนี้ไม่ได้ หนีส้ญูมมีาก ถ้าบริหารดีๆ จะได้กลบัคนืมาบ้าง 

ต้องใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกับการกู้เงนิของสหกรณ์หนองโพให้กู้ส่วนหนึง่ เมือ่ใช้คนืกต้ั็งเป็นกองทนุให้ลกูหลาน

เขาเอง เริม่ต้นจากเราให้กองทนุรเิริม่ นานวนัเงนิกเ็พิม่กองใหญ่ขึน้ เรือ่งกองทนุถ้ากูแ้ล้วคนืเงินกจ็ะหมนุเวยีน

อย่างต่อเนือ่ง ต้องมหีลกัเกณฑ์ทีว่่าจะต้องมรีายได้เพือ่จะเอาเงนิมาคนืกองทนุ ต้องสอนให้คืนหนี้

 ๓. การปรับปรุงดิน ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาพื้นที่ ๕๐ ไร่ อยู่ที่อ�าเภอบ้านนา (จังหวัดนครนายก) หน้า

แล้งแห้ง หน้าน�้าก็ท่วม ปลูกอะไรไม่ค่อยได้ ดินก็เปรี้ยวจัด ดูจากภาพถ่ายดาวเทียม คิดว่าขุดสระ ๒ สระ 

เอาดนิมาเฉล่ียใน ๕๐ ไร่ ความสงูประมาณ ๑ เมตร เป็นดนิเปรีย้ว พอฝนลงมาชะล้างดินทีเ่ปรีย้วไปลงสระ 

ปล่อยน�า้ไปที่อื่นไม่ได้ คนอื่นเขาจะเดือดร้อน น�้าฝนจะชะความเปรี้ยวลงสระ สักระยะหนึ่งน�้าระเหยเหลือ

ครึ่งสระ แล้วสูบน�้าจากบ่อแรกไปใส่ที่สระ ๒ แรกๆ ไม่ต้องปลูกพืชอะไร สระแรกคอยรับน�้าจากฟ้า สระจุ 

๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน�้าฝนมี ๕๐ ไร่ น�า้ระเหยไปบ้าง ที่เหลือก็ยังพอใช้ได้ตลอดปี ข้อส�าคัญ

จะต้องท�าเป็นคันให้รอบ ปรับพื้นที่ให้เท ถ้านอกคันน�้าท่วม ก็ให้ต่อท่อทแยงออกไปข้างนอก เอาน�้าที่ท่วม

มาเตมิในสระ ฝนกช่็วยเตมิ ภายใน ๓ ปี น่าจะปลกูข้าวได้ผล ให้ทดลองดจูะส�าเรจ็หรอืไม่ ไม่เป็นไร เป็นที่

ของเราเอง แต่ถ้าส�าเร็จก็พิสจูน์ว่าดนิใช้ได้ จะเป็นประโยชน์ จะไปท�าในท่ีของชาวบ้านไม่ได้ ถ้าน�า้ฝนไม่พอ

ก็ใช้ท่อเจาะทแยง ที่แนะว่าให้ขุดร่องแล้วได้น�้าก็ถูกต้อง แต่ที่ให้ขุดสระนั้นเป็น concept ดินที่ขุดเอามา

เฉล่ียในแปลง ท�าเป็นร่องน�า้ก็ได้ ไม่ผดิอะไร นีเ้ป็นปลกีย่อยทีจ่ะแก้ไขได้ ทีพ่ดูมาเป็นหลกัการ ไม่ใช่เด็ดขาด

ตายตวั จะท�าให้ดนิหายเปรีย้ว โดยไม่ต้องใส่ปนูจ�านวนมากๆ ปนูไม่แพง แต่ค่าขนส่งจะสงู เป็นหลกัการทีเ่รา

พยายามท�า หากปลูกพชือะไรในดนิเปร้ียวได้ก็ด ีท�าให้เกิดอินทรีย์ข้ึน พฒันาดนิขึน้มาโดยการใส่ต้นไม้ ท�าเป็น
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ร่องทีต่ดิต่อกันแล้วน�าน�้าลงทีส่ระกท็�าได้ เปน็การล้างดนิ ก็แล้วแต่ภมูปิระเทศว่าเป็นทีร่าบหรอืที่ภเูขา ต้อง

ช่วยกันคิด ตอนแรกอาจไม่ได้ประโยชน์ ที่ให้ท�าเป็น ๒ สระ เป็นหลักการ ให้ช่วยกัน อาจต้องใช้เวลา ๒-๓ ปี 

ที่นครนายกไม่พูดถึงปูนมาร์ล เพราะเราใช้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย เราจะหาวิธีใช้น�้าฝนผ่านดิน เป็นการล้าง

ความเป็นกรดของดนิ การลดกรดโดยไม่ต้องใส่ปนู หรอืน�ามาใส่ทหีลังก็ไม่เสียหาย ท�าอย่างนี้ไม่เป็นการใช้

อภสิทิธิแ์ต่อย่างใด เรือ่งการใช้น�า้ ชาวบ้านก็ไม่เดอืดร้อน เป็นการทดลองไม่ใช้ปนู ทีน่ครนายก เรามเีขือ่นท่าด่าน 

ใช้ประโยชน์ได้สองแสนกว่าไร่ ถ้าเอาน�า้จากท่าด่านมาล้างดินเปรี้ยวก็อาจมีปัญหา เราดื้อที่จะท�าที่ ๕๐ ไร่ 

เพราะเป็นทีข่องเราเอง ทดลองว่าจะได้ผลอย่างไร ใช้วธีิแบบใหม่ จะเรยีกว่าเก่าก็ได้ คอืบางคนอาจคดิว่าไม่ทนัสมยั 

เป็นเรือ่งของการศกึษาวจิยั การใส่ปนูตัง้แต่ทแีรกเป็นของธรรมดา รูก้นัอยูแ่ล้ว เราไม่เอา ด้ือเพือ่ให้รู ้ได้หรอื

ไม่ได้ ไม่เป็นไร หลายๆ ฝ่ายไปช่วยกนัคดิ 

(เอกสารจากส�านกังาน กปร. ๒๕๔๐ ประมวลพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีในการเสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรการด�าเนนิงานโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐)

“...อย่างศูนย์ศึกษาที่หินซ้อนก็เป็นศูนย์ศึกษาแรก ผลที่ศูนย์ศึกษาหินซ้อนนั้นอาจมีน้อยเพราะว่าเป็น

ภูมิประเทศที่จ�ากัด แต่ต่อมาความคิดของศูนย์ศึกษาก็ได้แผ่ขยายออกไป...”

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้มพีระราชกระแสด้วยความพอพระทยั การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิความว่า

“...ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา ๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ ที่อื่นเลยท�าง่ายข้ึน 

ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข ที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันส�าปะหลังยังไม่ขึ้น

เลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แต่ก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก...”
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วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ว่าฯ ซีอโีอ ณ วงัไกลกงัวล อ�าเภอหัวหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ความว่า

“…ความจริงที่ตรงนั้นจะราคาแพงขึ้นเยอะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาที่ตรงนั้น ถ้าไปซื้อจะไม่ขายให้ … เดี๋ยวนี้ที่นั่น

ปลูกมะม่วง ปลูกผักได้อย่างดีมีก�าไร ที่รักที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่จะท�าให้มีก�าไร ไม่เคยเอาเงินที่ได้มา เป็นถือว่า

เป็นก�าไร แต่ว่าสร้างเพ่ิมเติม และซ้ือที่เพ่ิมเติมให้ สามารถที่จะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

ซึ่งคนก็รู้จักกันทั้งนั้น…”

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตรวจเยี่ยม 
และติดตามผลการด�าเนินงาน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในอดีต สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปี ๒๕๓๘
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“ป่าหาย น�้าแห้ง ดินเลว...ก็พัฒนาได้”
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

นบัเป็นศนูย์ศึกษาการพฒันาแห่งแรก ก่อต้ังขึน้เม่ือวันที ่๘ สงิหาคม 

๒๕๒๒ มพีืน้ท่ีด�าเนนิการจ�านวน ๑,๘๙๕ ไร่ ประกอบด้วย พืน้ท่ี

ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ จ�านวน ๑,๒๔๗ ไร่ และพืน้ท่ี

โครงการส่วนพระองค์เขาหินซ้อน จ�านวน ๖๕๕ ไร่ ด�าเนินการ

พฒันาทางด้านการเกษตรอย่างสมบรูณ์แบบโดยเน้นการปรบัปรงุ

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน�้าให้มีความสมบูรณ์ 

เนื่องจากสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้แล้วปลูกพืชไร่ เช่น 

ข้าวโพด และมนัส�าปะหลงั ท�าให้ดนิจดืและเสือ่มคณุภาพจนกลาย

เป็นดินทราย ในฤดูแล้งจะมีการชะล้างเน่ืองจากลมพัด (Wind 

Erosion) ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน�้าเซาะ (Water 

Erosion) ท�าให้หน้าดินถูกท�าลายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ท�าการฟื้นฟูสภาพของดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถน�าไปใช้
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ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยใช้วิชาการในหลายๆ 

ด้านประกอบกันเป็นการด�าเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสาน

ของหลายๆ หน่วยงานแบบบรูณาการ โดยด�าเนนิการด้านต่างๆ 

อาทิ การปรับปรุงพัฒนาดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืช

ตระกูลถั่วเป็นพืชแซม การป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ 

การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูก

ไม้ผล การฟื้นฟูสภาพป่า การบ�ารุงรักษาพันธุ์ไม้เดิม ไม้มีค่า

หายาก และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การจัดท�าสวนสมุนไพร 

การรวบรวมพนัธุ์ไม้ป่าหายากในภาคตะวนัออก การสาธติการ

เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในกระชงั การสาธติการเพาะเลีย้งพันธุป์ลาสวยงาม 

ซึง่ราษฎรสามารถน�าไปประกอบอาชพีเป็นรายได้เสรมิ นอกเหนอื

จากการท�าการเกษตร รวมท้ังแนะน�าส่งเสรมิระบบสหกรณ์ให้แก่ 

เกษตรกร การให้บรกิารสข้ีาว ฝึกอบรมให้ความรูท้ั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิติัเก่ียวกับการท�าการเกษตรและการแปรรปูผลผลติ

เพือ่จ�าหน่าย รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีให้ความรูกั้บเกษตรกรในพืน้ท่ี

อนัจะท�าให้เกษตรกรมรีายได้ทีม่ัน่คงสมบรูณ์ต่อไป
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งานพัฒนากิจกรรมที่ส�าคัญ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก   

พระราชด�าริ ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ มีกิจกรรมที่ส�าคัญ 

สรุปได้ดังนี้

ฟื้นฟูป่าไม้
 ปลูกป่าเสริมเพิ่มในพื้นท่ีศูนย์พร้อมกับปลูกจิตส�านึก

ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จ�านวน ๑๕ หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมให้

ชาวบ้านและเยาวชน รับรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้ 

พร้อมทั้งร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง
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พัฒนาแหล่งน�้า
 บริหารจัดการระบบส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้า ๙ แห่ง ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถงึ 

ทั้งในกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ควบคู่กับ

พัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติ สระน�้าในไร่นา เพื่อให้การส่งน�า้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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41  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



บ�ารุงผืนดิน
 สาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์น�้า 

ในการปรับปรุงบ�ารุงดินในที่ท�ากิน เพื่อลดรายจ่ายในการใช้สารเคมี โดยแนะน�าให้

ด�าเนินการร่วมกับเทคนิควิธีการง่ายๆ อาทิ ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ปลูกพืช

หมุนเวียน และการใช้สมุนไพร เช่น สะเดา ก�าจัดศัตรูพืช และท�าการเผยแพร่

สนับสนุนให้ปลูกหญ้าแฝกตามริมขอบสระน�้า และบริเวณที่มีความลาดเทเพื่อช่วยลด

การพังทลายของหน้าดิน
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สร้างอาชีพ...เสริมทางเลือก
 ศึกษา ทดลอง พัฒนาหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น แล้ว

เผยแพร่แนะน�าให้เกษตรกรน�าไปปลูกและเลี้ยงไว้ เพื่อเป็นอาหาร แปรรูป และขาย 

ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จุนเจือครอบครัว เป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย

ให้เกษตรกร จากเดิมที่นิยมปลูกมันส�าปะหลังหรือยูคาลิปตัสเพียงชนิดเดียวมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ 
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องค์ความรู้

(๑) การปรับปรุงดินทราย

ที่มาขององค์ความรู้
  สภาพดินโดยทั่วไปของต�าบลเขาหินซ้อน มีลักษณะ

เป็นดินทราย ซึ่งเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดนิ ดนิขาด

ความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการบุกเบิกป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อ

ปลกูอ้อย มนัส�าปะหลงั ยคูาลปิตสั ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

ท�าให้ดินแปรสภาพเป็นทรายจัด เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม

ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ดังพระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ 

ความตอนหนึง่ว่า 

“...ตอนศกึษาดพูืน้ทีน่ัน้ พฒันายากมากเพราะว่ามแีต่หนิ แล้วก็

เขาปลูกมันส�าปะหลัง ก็เลยนึกว่าอาจจะสาธิตการปลูกมัน

ส�าปะหลัง มนัส�าปะหลังนัน้แม้จะไม่มนี�า้ก็ยงัพอปลูกได้โดยง่าย 

แต่ทีน่ีเ่ขาปลกูมนัส�าปะหลงัไม่ขึ้น หมายความว่าอะไร ปุ๋ยไม่มี 

น�้าไม่มี มีแต่ทราย ก็เลยว่าจะต้องพัฒนาที่นี่ให้เป็นที่ที่สามารถ

ปลูกแม้แต่มันส�าปะหลังอย่างนี้ การปลูกมันส�าปะหลังก็ต้องรู้

การสร้างดนิ ไม่ใช่ทราย มแีต่ทราย แล้วกส็ร้างน�า้ เพื่อที่จะให้มี

ความชุม่ชืน้หน่อย มนัส�าปะหลงันีเ้ขาเข้มแขง็มาก ไม่ต้องการน�า้

เท่าไร แต่ที่นั่น มันไม่ขึ้น...” 

สาระขององค์ความรู้
  ดนิในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุต้นก�าเนิดดินท่ีเป็น

หนิแกรนติ ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นลกูคลืน่ลอนลาดความลาดชนั ๒-๕ 

เปอร์เซ็นต์ ตอนเหนือเป็นท่ีลาดเชิงเขา เป็นภูเขาหินแกรนิต 

สภาพการเกิดดินบริเวณสุดของเนินและบริเวณกลางเนิน

เกิดจากการสลายตวัอยูก่บัทีข่องหนิแกรนติ เนือ้ดนิเป็นดนิร่วน

ปนทราย ดนิร่วนเหนยีวปนทราย หรอืดนิเหนยีวปนทราย บางแห่ง

พบชัน้หนิทีก่�าลงัสลายตวัทีร่ะดบัความลกึ ๘๐ เซนติเมตรลงไป 

บริเวณส่วนต�่าของช่วงต่อระหว่างเนินพบดินที่เป็นทรายจัด

ตลอดชั้นดิน บางแห่งพบดินบนเป็นทรายจัด ส่วนดินล่างมี

ปริมาณของดินเหนียวเพิ่มขึ้น หรือพบดินทรายจัดทับถมอยู่

บนชั้นหินแกรนิตที่ก�าลังผุพังสลายตัว ดินมีการระบายน�า้ดีหรือ

มากเกินไป พื้นที่บริเวณริมห้วยเป็นที่ต�่าน�้าท่วมขังในฤดูฝน 

ดนิมกีารระบายน�้าเลว บางช่วงพบดินที่เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล�าน�้าเป็นบริเวณแคบขนานกับล�าห้วย กลุ่มชุดดินที่พบ

มากคือ กลุ่มชุดดินที่ ๓๕ ชุดดินมาบบอน (Mb) และกลุ่มชุด

ดินที่ ๔๔ ชุดดินจันทึก (Cu)
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การพลกิฟ้ืนดนิทรายสูค่วามอดุมสมบรูณ์
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มีพระราชด�ารใินการแก้ปัญหา 

ดังนี้ 

	 “…การปรบัปรงุบ�ารงุดนินัน้ต้องอนรุกัษ์ผวิดนิ	ซึง่มคีวาม

อดุมสมบรูณ์ไว้ไม่ให้ไถหรอืลอกหน้าดนิ	สงวนไม้ยืนต้น	ทีย่งัเหลอื

อยู่เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดิน…”

	 “…ให้ด�าเนนิการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันขอบชายป่าที่

มคีวามลาดเท	และศกึษาในพืน้ทีด่นิดานของเขาหนิซ้อน	รวมทั้ง

ด�าเนนิการศกึษาความสามารถของหญ้าแฝกในการปรบัปรงุบ�ารงุ

โครงสร้างดิน…”

  ปัญหาของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อดินเป็น

ดนิทรายจดั บริเวณความช้ืนในดินไม่เพียงพอส�าหรับพืชในฤดูแล้ง 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่าถึงต�่ามาก มีการใช้ดินติดต่อกันเป็น

เวลานานโดยขาดการปรับปรุงบ�ารุงดิน ดินมกีารชะล้างพังทลายสงู 

มีชัน้ดานแข็งเกดิจากการใช้ประโยชน์ทีด่นิมาเป็นเวลานานจาก

การไถในระดบัความลึกทีเ่ท่ากนั บางแห่งเป็นดนิตืน้มลูีกรงัหรอื

เศษหนิปะปนอยู่ในช้ันดนิ บางแห่งพบหนิแกรนิตขนาดใหญ่โผล่

กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการไถพรวน

และการเพาะปลูก

  แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อจ�ากดัของดินเพ่ือการเกษตร 

ในเบื้องต้นได้ด�าเนินการแก้ไขคือ

  ดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายจดั การปลกูพชืตระกลูถัว่แล้ว

ไถกลบเป็นปุย๋พืชสดปรับปรุงโครงสร้างของดิน ปลกูพืชหมนุเวียน 

เพิม่อนิทรยีวตัถใุนดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกบ�ารุงดิน ดินที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ต�่าได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ�ารุงดินเพื่อปลูกพืชและ

ใส่ปุ๋ยเคมีตามระยะการเจริญเติบโตของพืช

  ดินมีก้อนกรวดหรือเศษหิน ให้ขุดหลุมดินให้ลึกผ่าน

ชั้นกรวดหิน น�าดินบนท่ีขุดขึ้นมาหลังจากเก็บเศษกรวดหิน

ออกแล้วผสมคลกุเคล้ากับปุย๋อนิทรย์ีรองก้นหลมุก่อนปลกูพชื

  ดนิท่ีมีชัน้ดานแขง็ท�าลายชั้นดานโดยการไถดินให้ลึก

ด้วยเครื่องมือไถดินลึก (subsoiler) บางส่วนได้ขุดหลุมให้ลึก

ทะลุผ่านชั้นดานแล้วปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุก่อนปลูกพืช

แบบเฉพาะหลมุ (individual basin)

  พื้นที่ที่มีน�้าแช่ขังเป็นเวลานานได้ปรับสภาพพื้นที่

เป็นนาข้าว

  นอกจากนี ้ได้จดัท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ เพือ่ป้องกนั

การชะล้างพงัทลายของดนิในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดเท และคดัเลอืก

สายพนัธุห์ญ้าแฝกทีเ่หมาะสมส�าหรบัปลกูในพืน้ทีศ่นูย์ฯ พร้อม

ทัง้จดัฝึกอบรมและแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกสายพนัธุส์รุาษฎร์ธานี

แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ปลูกหญ้าแฝก
  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และอนุรักษ์

ความชุ่มชื้นไว้ในดิน เพราะขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นวิธีการ

แบบง่ายๆ ประหยัด และที่ส�าคัญเกษตรกรสามารถด�าเนินการ

เองได้ โดยไม่ต้องให้การดูแลภายหลังการปลูกมากนัก
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การด�าเนินงานขยายผลสู่หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ศึกษาฯ

ด�าเนนิการส�ารวจวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
  วางระบบอนุรักษ์ดินและน�้า เพื่อป้องกันการชะล้าง

พงัทลายของหน้าดนิ ในพืน้ที ่๑,๕๐๐ ไร่ และด�าเนนิกจิกรรม จดัท�า

ท่อส่งน�้า การสร้างทางล�าเลยีงในไร่นา ๔๘,๙๙๐ เมตร จัดท�าท่อ

ลอดระบายน�า้ ปรบัรปูแบบแปลงนา ๒,๓๑๕ ไร่ จดัสร้างอาคารแบ่งน�า้ 

จดัท�าฝายกกัเกบ็น�า้ จดัระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ด้วยการท�าคนัดนิ

และใช้แนวหญ้าแฝก ๑๐๘,๔๔๒ กโิลเมตร ซึง่ศนูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหนิซ้อนฯ ด�าเนนิการผลติหญ้าแฝก เพือ่แจกจ่ายแก่เกษตรกร

ในปีหนึง่ๆ กว่า ๖ ล้านกล้า ส่งเสรมิการท�าปุย๋หมัก ปุย๋คอก และ

ปุย๋พชืสด มีการสาธติ และส่งเสรมิให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุย๋พชืสด 

ปุย๋หมกั และปุย๋อนิทรย์ี ปรบัปรงุบ�ารงุดนิในทีท่�ากนิ เพ่ือลดรายจ่าย

ในการใช้สารเคม ี เผยแพร่สนบัสนนุให้ปลกูหญ้าแฝกตามรมิขอบ

สระน�า้และบรเิวณทีม่คีวามลาดเท เพือ่ช่วยลดการพงัทลายของ

หน้าดนิ โดยแนะน�าให้ด�าเนนิการร่วมกบัเทคนคิวธีิการง่ายๆ อาทิ 

ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ปลูกพืชหมุนเวียน และการใช้

สมุนไพร เช่น สะเดาก�าจัดศัตรูพืช
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ผลส�าเร็จแห่งการพัฒนา

ทรัพยากรดิน น�้า ป่าไม้ และพืชพรรณธรรมชาติ 
 จากการส�ารวจพื้นที่เกษตรกรรมเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

พบว่า พื้นที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๑,๘๙๕ ไร่ ได้รับ

การพัฒนาจนมีสัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปี ๒๕๒๒ ที่เกือบจะมีสภาพเป็นทะเลทราย

สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในอดีต
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เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่มีความ
หลากหลายสร้างคณุภาพชวีติที่ดีขึ้น
  เกษตรกรส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการปลูกพืช

เชงิเดีย่วมาเป็นการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน คือ 

มกีารปลกูทัง้ข้าว พชืผกั ผลไม้ ร่วมกับเลีย้งปลาหรอืเลีย้งกบใน

สระน�า้ประจ�าไร่นา เลีย้งเป็ด ไก่ ในท่ีท�ากินของตนเอง แทนการ

ปลกูมนัส�าปะหลงั หรือข้าวเพียงชนดิเดยีว ส่งผลให้มคีวามพอเพียง

และมีรายได้เพิ่มขึ้น

เกษตรกรเหน็ประโยชน์ ข้อดีของการใช้  
ปุย๋หมกัชวีภาพแทนการใช้ปุย๋เคมี
 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ดี มีคุณภาพ 

ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ ได้ส่งเสริมอบรมวิธีการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพแก่

เกษตรกรอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์
  จดัท�าแปลงสาธติและจดุเรยีนรู ้ เพือ่การศกึษาส�าหรบั

เกษตรกรและผูส้นใจได้อย่างครบวงจร ทีส่ามารถเข้ามาเรยีนรู้

และน�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

  จัดอบรมและผลิตเอกสารเผยแพร่
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(๒) การพัฒนาแหล่งน�้า

ที่มาขององค์ความรู้
 ล�าน�้าโจน เกิดจากบริเวณเนินดินเตี้ยๆ ในเขตต�าบล

เขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม มีล�าน�้าเล็กๆ หลายสาย

ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ล�าห้วยลุ ่มน�้าโจนมีความยาว

ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร พื้นที่รับน�้าฝนทั้งหมดประมาณ ๗๐ 

ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของลุ่มน�้าโจนมีลักษณะ

เป็นลูกเนินเตี้ยๆ และมีความลาดชันลงมาหาตัวล�าน�้าโจน 

ซึ่งอยู่บริเวณตรงกลาง ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิร่วนปนทรายละเอยีด 

ล�าน�า้เล็กๆ ทีเ่ป็นล�าน�า้สาขา มสีภาพภูมปิระเทศเหมาะสมทีจ่ะ

ท�าการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กได้หลายแห่ง พื้นที่ที่อยู ่

ติดตัวล�าน�้าโจนในช่วงตอนล่างเป็นพื้นที่ราบ เหมาะกับการ

เพาะปลกูท�าการเกษตร 

 พระราชด�าริด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ความตอนหนึ่งว่า 

	 “…ก่อนอื่นได้สร้างเขื่อนกั้นห้วยเจ๊ก	ซึ่งมีน�้าซับ	(พิกัด	

PQR.	๗๑๔๒๐๘)	 เมือ่ไปท�าพธิเีปิดศาลพระบรมราชานสุาวรย์ี	

พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าฯ	ทีว่ดัเขาหนิซ้อน	ได้ไปส�ารวจพืน้ที่

และก�าหนดทีท่�าเขือ่น	(๘	สิงหาคม	๒๕๒๒)	ต่อจากนั้นได้สร้าง

อ่างเก็บน�้าเพิ่มเติม	(นอกเขต)	 คืออ่างห้วยส�าโรงเหนือและ

อ่างห้วยส�าโรงใต้…”

 เม่ือวนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๓๑ ได้พระราชทานข้อเทจ็จรงิ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

ความตอนหนึง่ว่า

	 “…อนัแรกก็ได้ให้กรมชลประทานได้สร้างเป็นอ่างเกบ็น�า้	

ซึง่ดูๆ	ไปแล้วกแ็ปลกเพราะว่าอ่างเกบ็น�า้นัน้เท่ากบักนิทีข่องทีท่ี่

ได้มาเกือบทั้งหมด	จะเหลือเพียงไม่กี่ไร่ที่จะใช้การส�าหรับการ

เพาะปลกูโดยใช้น�า้ชลประทาน	กเ็ริม่ต้นอย่างนัน้	คือ	 ไม่ถือว่า

ผิดหลักวิชาความจริงก็ผิดหลักวิชา	มีที่เท่าไหร่ก็ใช้มา	ส่วนใหญ่

เป็นอ่างเก็บน�้าแล้วก็มาใช้ประโยชน์ส�าหรับท�าการเพาะปลูก

เพียงไม่กี่ไร่	 แต่ว่าถือว่าท�าเป็นตัวอย่าง	 แล้วผลประโยชน์ที่

จะได้ก็ไม่ใช่เฉพาะในที่ของเรา	เป็นในที่ที่ลงไปข้างล่าง	คงได้

รับประโยชน์จากน�้าที่กักเอาไว้…”

 ส�าหรับสถานที่ก่อสร้างนั้น ได้พระราชทานพระราชด�าริ

เพิม่เตมิ ความตอนหนึง่ว่า

	 “…การสร้างท�านบดินเก็บกักน�้าห้วยเจ๊ก	(๓)	 ควร

ก่อสร้างในบรเิวณทีซ่ึง่อาจจะเกบ็ปรมิาณน�า้ได้น้อยกว่าก�าหนด	

แต่ไม่กระทบกระเทอืนต่อทีซ่ึง่สามารถใช้ปลกูข้าวได้…”

 แนวพระราชด�าริ “การคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมต่อ

สภาพพื้นที่” เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้คุ้มค่าท่ีสุด 

ดังนี้

 “…เมื่อพัฒนาน�้าขึ้นมาบ้างแล้ว	 ก็เริ่มปลูกพืชไร่	 และ

เลีย้งปลาในทีลุ่ม่	ส่วนท่ีอยู่บนเนนิ	กเ็ลีย้งปศสุตัว์	ปลูกหญ้า	และ

ต้นไม้ผลและป่า	การเลี้ยงปศุสัตว์	ปลูกหญ้าและต้นไม้นี้	จะท�าให้

ดินมีคุณภาพดีขึ้น	 ในที่สุดจะใช้ที่ดินได้ทั้งหมด	กรรมวิธีนี้อาจ

ต้องใช้เวลานาน	จะสามารถเปลี่ยนจากกระบวนที่ไปทางเสื่อม

มาเป็นทางพฒันาให้เป็นที่สมบูรณ์…”
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 แนวพระราชด�าร ิ“การผนัน�า้จากทีต่�า่ชกัน�า้ขึน้ทีส่งู” ดงันี้

 “…นอกจากทีท่ี่ไดร้ับน�า้ชลประทานก็ยังมีทีท่ี่อยู่เหนอือา่ง 

ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างในการปลูกพืชอย่างอื่น	 และในการ

ศกึษาเกีย่วข้องกบัต้นไม้	เก่ียวข้องกับการน�าน�า้ท่ีอยูต่�า่เอาข้ึนท่ีสูง 

โดยใช้วิธีสูบในลักษณะต่างๆ	 เช่นถ้าสูบอย่างปกติธรรมดาก็ใช้

เคร่ืองยนต์สบูข้ึนไป	ก็ได้ทีเ่พิม่เตมิในการพฒันา	นอกจากน้ัน	ก็ใช้

กงัหนัลมก็ได้	หรือใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ก็ได้	หรอือกีอย่างหนึง่

ก็ใช้จากกงัหนัที่ใช้ก�าลงัของน�า้ทีเ่ราใช้ลงไป	แล้วกส่็วนหนึง่กท็�าให้

สูบขึ้นไป…”

 การพัฒนาแหล่งน�้าสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ และหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ความว่า

 “…หลักส�าคัญว่า	ต้องมีน�้าบริโภค	น�้าใช้เพื่อการเพาะปลูก 

เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น	ถ้ามีน�้า	คนอยู่ได้	ถ้าไม่มีน�้า	คนอยู่

ไม่ได้…”

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบ

ไว้ว่า “น�้าคือชีวิต” เมื่อมีน�้า มีชีวิตและเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยอาหาร ข้าว ปลา พืชผัก ความสุข ความสามัคคี และ

ความอบอุ่นของชาวบ้านย่อมเกดิขึน้ จะเหน็ได้ว่าพระอจัฉรยิภาพ

และน�า้พระราชหฤทยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในการ
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พระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เมือ่ทกุคนได้น�าไปปฏิบตัิ 

สนองพระราชด�ารแิล้วย่อมประสบผลส�าเรจ็และราษฎรต่างได้รับ

ผลประโยชน์อย่างนานัปการ 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเหน็ว่าพืน้ดนิบรเิวณนี้

จ�าเป็นต้องมกีารพัฒนาปรับปรงุสภาพดนิ น�า้ และพชืให้มคีณุภาพ

ที่ดีขึ้น ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

 “ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน�า้	บรเิวณพืน้ท่ีลุม่น�า้โจน

และล�าน�า้สาขา	ตลอดจนพฒันาแหล่งน�า้ต่างๆ	ทีมี่อยูแ่ล้วใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด”

 โครงการก่อสร้างต่างๆ จึงได้เกิดข้ึนอีกหลายโครงการ 

ดังเช่น การพัฒนาปรับปรุงด้านแหล่งน�้า ด้านดิน ด้านป่าไม้ 

ด้านพืช และด้านอืน่ๆ อกีหลายด้าน ซึง่มปัีจจยัส�าคญัในการพฒันา

พื้นที่บริเวณเขาหินซ้อน คือ “น�้า”

สาระขององค์ความรู้
 ๑. การก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ ต�าบลเขาหนิซ้อน สภาพพืน้ที่

โดยทั่วไปมีความลาดชันมาก ลักษณะดินเป็นดินทรายไม่ชุ่มน�้า

เวลาฝนตก ในเบ้ืองต้น ชลประทานได้ด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ 

ทัง้หมดจ�านวน ๙ แห่ง ซึง่แต่ละแห่งจะมรีะบบเชือ่มโยง สามารถ

ส่งน�า้ให้อ่างเกบ็น�า้อ่ืนๆ ได้ เพือ่เกบ็กกัน�า้ไว้ใช้และส่งน�า้ให้กบั

พ้ืนท่ีเพาะปลกูในเขตพ้ืนท่ีลุม่น�า้โจน ตลอดจนใช้ในงานศกึษา วจิยั 

งานทดลองและงานสาธิตภายในศูนย์ฯ

 อ่างเก็บน�้าตามแนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ “อ่างใหญ่ เติม 

อ่างเล็ก” พระองค์ทรงวางแนวความคิดไว้เพื่อการพัฒนาและ

บริหารจัดการน�้า ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถน�ามาปฏิบัติและ

น�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

 พื้นที่ต�าบลเขาหินซ้อน มีสายน�้าหลักคือ ล�าห้วยน�้าโจน 

มีความยาว ๒๐ กิโลเมตร ไหลผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ แล้วไหลลงไปคลองท่าลาด

 งานพัฒนาแหล่งน�า้ ได้ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ

ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เป็นต้นมา มีหลายโครงการสอดคล้องกับ

แนวพระราชด�าร ิ“อ่างใหญ่ เตมิ อ่างเลก็” จะเหน็ได้ว่า ดนิ น�า้ พชื 

มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดระบบนิเวศ

จะขาดความสมดุลทันที 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงวางแนวทางการ

จัดหาแหล่งน�้าและมีการจัดท�าระบบเครือข่ายน�้า “อ่างใหญ่ 

เติม อ่างเล็ก” ไว้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภูมิประเทศ 

 หลักการท�างานของอ่างเก็บน�า้ “อ่างใหญ่ เติม อ่างเลก็” 

มีหลักการ คือ อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่

ได้แก่ อ่างเก็บน�้าลุ่มน�้าโจนแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ

สามารถปล่อยน�้าลงมาเติมอ่างที่มีขนาดเล็กได้ ซึ่งอยู่ตอนล่าง

คือ อ่างเก็บน�้าลุ่มน�้าโจนแห่งที่ ๘ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่โครงการ 

โดยการเชื่อมต่อท่อส่งน�้าลงมาที่อ่าง โดยอ่างเก็บน�า้ลุ่มน�้าโจน

แห่งที่ ๘ ส่งน�้าหรือผันไปยังอ่างเก็บน�้า ลุ่มน�้าโจนแห่งที่ ๑๐ 

และอ่างเก็บน�้าลุ่มน�้าโจนแห่งที่ ๑๒ ส่งน�้าด้วยระบบท่อส่งน�้า

และคลองส่งน�้าเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของน�้า เพื่อให้มีการ

บริหารน�้าภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยอ่างเกบ็น�า้แต่ละแห่งมขีนาดและความจไุม่เท่ากนั วตัถปุระสงค์

หลักเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษา เช่น การฟื้นดิน 
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การฟื้นป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ

ราษฎรในการประกอบอาชีพ

 อ่างเก็บน�้า เป็นแหล่งน�้าจืดท่ีได้สร้างขึ้นตามแนว

พระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพือ่รองรบัปรมิาณ

น�้าฝนซ่ึงไหลมา ท�าให้เกิดอาณาบริเวณเป็นแหล่งเก็บกักน�้า 

เพือ่ใช้ประโยชน์ในด้านการอปุโภค-บรโิภค ด้านการเกษตรกรรม

และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน

 ๒. การก่อสร้างฝายทดน�้าและฝายชะลอน�้า เนื่องจาก

บางพืน้ที่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ จงึได้ด�าเนนิการ

ก่อสร้างฝายและอาคารอัดน�้าพร้อมขุดลอกล�าห้วยธรรมชาติ 

พื้นที่รับประโยชน์จะอยู่ด้านเหนือน�้าของตัวอาคารและบริเวณ

พื้นที่ข้างๆ ล�าห้วย  

 ฝายเก็บกักน�้าและฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริ 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้และทรงท�า

เป็นตัวอย่างให้แก่ราษฎร และแนวทางในการบริหารจัดการน�้า

ในช่วงฤดูแล้ง ดังพระราชด�าริ ความตอนหนึ่งว่า 

 “...ให้พจิารณาสร้างฝายราคาประหยดั	 โดยใช้วสัดรุาคาถกู

และหาง่ายในท้องถิน่	เช่น	แบบหินทิง้คลมุด้วยตาข่าย	ปิดร่องน�า้

เลก็ๆ	เป็นระยะ	จะท�าให้น�า้ซมึเข้าไปในดนิให้ความชุม่ชืน้	แผ่ขยาย

ออกไปทั้งสองข้าง	 และยังสามารถเก็บตะกอนดินไว้บางส่วน

เป็นการอนุรักษ์ดินและน�้าได้มากวิธีหนึ่ง	ซึ่งเราจะพบเห็นมาก

แถบภาคเหนอื	ส่วนชือ่ที่ใช้เรยีกจะแตกต่างกนัไป	เช่น	ฝายแม้ว,	

ฝายทดน�า้,	ฝายน�า้ล้น…”

 ฝายเก็บกักน�้าและฝายชะลอน�้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกษตรกรบริเวณสองฝั่งล�าห้วยลุ ่มน�้าโจนและล�าห้วยสาขา 

สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยไม่ปล่อยให้น�้าไหลลง

คลองเพื่อชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และกัก

เก็บน�้าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มที่ เริ่มจาก

แหล่งต้นน�้าบริเวณอ่างเก็บน�้าลุ่มน�้าโจนแห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่

บริเวณด้านเหนือของศูนย์ศึกษาฯ ตลอดความยาวโดยรวม

ประมาณ ๒๐ กิโลเมตรของล�าห้วยที่ไหลลงคลองท่าลาด

 ๓. การขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นาและบ่อน�้าตื้น ในส่วนที่

ไม่มีล�าห้วยธรรมชาติ จะด�าเนินการขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นา 

ความจุประมาณ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สระกักเก็บน�้าในไร่นา

จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

ที่จ�าเป็นส�าหรับเกษตรกรโดยทั่วไป พื้นที่ดังกล่าวยังมีแหล่งน�า้

ไม่เพียงพอต่อการผลิตด้านการเกษตร จึงมีการพัฒนาจัดสร้าง

สระกักเก็บน�้าไร่นาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 

และหมู่บ้านขยายผล ในเขตต�าบลเขาหินซ้อน ต�าบลเกาะขนุน  

และต�าบลบ้านซ่อง  อ�าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่

ให้เกษตรกรมีน�้าไว้ใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร และ

เพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับใช้ประโยชน์ใน

ฤดแูล้ง พร้อมกนันีย้งัด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้

น�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน�้าและใช้

ประโยชน์จากแหล่งน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ส�าหรบัพืน้ทีท่ีร่าษฎรไม่มนี�า้ประปาหรอืแหล่งน�า้ธรรมชาติ 

บ่อน�า้ต้ืนเป็นแหล่งน�า้ธรรมชาตทิีเ่กษตรกรสามารถด�าเนนิการได้

ในบริเวณครัวเรือนของเกษตรกรเอง พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 

ในต�าบลเขาหินซ้อน และต�าบลเกาะขนุน เป็นพื้นที่การเกษตร

อาศัยน�้าฝน ส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

จึงมักเกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน

สภาพภมูปิระเทศ การถอืครองทีด่นิ และคณุสมบตัทิางกายภาพ

ของเนื้อดินที่ไม่อุ้มน�้า ท�าให้ไม่สามารถจัดสร้างบ่อน�้าประจ�า

ไร่นาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การจัดท�าบ่อน�า้ตื้นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธี

ที่สามารถกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทา

การขาดแคลนน�้าและส�าหรับกิจกรรมในครัวเรือนและการท�า

พืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดี

การเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์
 จัดอบรมให้ความรู ้กับประชาชนทั่วไปและผู ้ที่สนใจ

ในพื้นที่ต่างๆ ให้เห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้า
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(๓) การส่งเสรมิศลิปาชพีหัตถกรรมพืน้บ้าน
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ที่มาขององค์ความรู้
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

สรุปได้ดังนี้ 

  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	ส่งเสริม

งานศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน	 การจักสาน	 ทอผ้า	 และ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

  จากพระราชด�าริดังกล่าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ จึงให้หน่วยงานพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก

ในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

สาระขององค์ความรู้
  การส่งเสรมิงานศิลปาชพี หัตถกรรมพืน้บ้าน เป็นการ

ฟ้ืนฟภูมูปัิญญาท้องถิน่ทางด้านการทอผ้า และทางด้านการจกัสาน 

โดยการน�าของทีม่อียู่ในชมุชนมาใช้ให้เกดิประโยชน์ โดยจะน�ามา

ท�าเป็นเครื่องใช้ต่างๆ มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้

ยงัมกีารส่งเสรมิงานอตุสาหกรรมในครวัเรอืน เพือ่เป็นอาชพีเสรมิ 

ซึง่เป็นการเพิม่รายได้จากอาชพีหลกัอกีทางหนึง่ และเป็นการลด

รายจ่ายให้แก่ครัวเรือนตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง
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งานศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีดังนี้
 ๑.	การจกัสานและการประดษิฐ์จากใบหญ้าแฝก เป็นการ

เพิ่มคุณค่าให้กับหญ้าแฝก เนื่องจากการปลูกหญ้าแฝก

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน�้า ซึ่งเป็น

คณุค่าที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินให้เกษตรกรเห็นได้ จึงเป็น

สาเหตใุห้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ยอมรบัหญ้าแฝก แต่แท้จรงิแล้ว

ใบหญ้าแฝกสามารถใช้ในงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ เพื่อเป็น

อาชีพเสริมท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้ใบหญ้าแฝกพันธุ์ 

สุราษฎร์ธานีเพราะมีคุณสมบัติเหนียวและอ่อนนุ่ม ไม่แข็ง

กระด้าง ไม่หักง่ายเหมือนพันธุ์อื่นๆ

 ใบหญ้าแฝกที่น�ามาใช้งานมีอายุประมาณ ๒ - ๓ เดือน 

โดยตัดใบแฝก ระยะสูงจากพื้นดินประมาณ ๓๐ เซนตเิมตร แล้ว

น�าใบหญ้าแฝกทีเ่ลอืกไว้มามดัเป็นก�าไม่ต้องใหญ่มาก และน�าไปต้ม

ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาท ีน�าใบแฝกที่ต้มแล้วล้างในน�า้เย็นทันที 

เพื่อให้สีแฝกคงสภาพสีใกล้เคียงกับสีเดิม จากนั้นน�าไปผึ่งให้

สะเด็ดน�้าแล้วน�าไปตากแดดประมาณ ๓ วัน เพื่อให้แห้งสนิท 

จากนั้นน�าไปจักสานด้วยลวดลายต่างๆ มีให้เลือกหลากหลาย

ลายด้วยกนั อาท ิลายน�า้ไหล ลายขดั ลายชะลอม ลายทบั ส�าหรับใย

หญ้าแฝก ๑๒๐ กิโลกรัม สามารถน�ามาท�าผลิตภัณฑ์ได้เฉลี่ย

ประมาณ ๑๕๐ ชิน้ต่อปี ผลติภณัฑ์ท่ีนยิมท�าได้แก่ กระเป๋าหมาก 

ตะกร้า กระบงุ กล่องกระดาษทชิชู ่เป็นต้น ซึง่มรีาคาขายผลติภณัฑ์

จากใบหญ้าแฝกราคาตั้งแต่ ๕๐ - ๓๐๐ บาทต่อชิ้น
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 ๒.	 	การทอผ้า การทอผ้านั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและ

เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน ทุกขั้นตอนต้องท�าอย่างประณีต 

การวางด้าย ต้องให้ตรงสีและต�าแหน่งตามลายผ้าที่ต้องการ 

เพราะถ้าผิดพลาดลายผ้าจะผิดเพี้ยนจากที่วางไว้ จากนั้นจึง

ท�าการทอเป็นผ้าผนืให้ได้ความยาวของผ้าตามทีต้่องการ ส�าหรบั

การทอผ้านั้นจะใช้เวลาประมาณ ๑ - ๑๒ วันต่อผืน ขึ้นอยู่กับ

ว่าทอผ้าอะไร จะมทีัง้การทอผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าตดัเสือ้ และ

ผ้าตัดเสื้อที่ทอเป็นตัวหนังสือตามที่ผู ้ ส่ังต้องการอย่างเช่น 

กาชาดประจ�าจงัหวดั กศน.ฉะเชงิเทรา และศนูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหนิซ้อนฯ เป็นต้น จ�าหน่ายผ้าทอในราคาตัง้แต่ ๑๒๐ - ๒๒๐ 

บาทต่อผืน โดยใช้ด้ายประมาณ ๑๘๐ - ๔๐๐ กรัมต่อผืน

	 ๓.	การตีเหลก็	การตีเหลก็เป็นอาชีพด้ังเดิมของบรรพบรุุษ

ทีส่บืทอดกนัมา อกีทัง้เป็นการร่วมอนรุกัษ์วธิตีเีหลก็แบบโบราณ 

การตีมีดแบบนี้ไม่ยากเพียงแต่ต้องอาศัยความอดทน ประณีต 

เพราะเวลาตีต้องอยู่หน้าเตาตลอดเวลา โดยข้ันแรกต้องเลือก

เหล็กแหนบมาตัดตามขนาดที่ต้องการ เตรียมเข้าสู่การตีขึ้นรูป 

ซึง่เหลก็แหนบซือ้ได้ตามร้านขายของเก่า กโิลกรมัละ ๕๐ บาท 

โดยเหล็กที่ตัดเสร็จแล้วจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่เท่ากัน 

ขึน้อยูก่บัความหนาของเหลก็แต่ละชิน้ ส่วนวธิกีารเริม่จากท�าด้าม 

น�าเหลก็แหนบมาเผาในเตาก่อน พอเหลก็แดงจึงน�าออกมาตีแผ่ 

แล้วใส่กับแบบตีให้โค้งงอให้ขอบทับกันก่อนตกแต่งให้สวยงาม 

จึงเสร็จสิ้นการตีด้าม จากนั้นเริ่มตีตัวมีด หรือตีขึ้นรูป คือน�า

เหล็กแหนบที่ตัดเป็นท่อนมาเผาในเตา ซึ่งเตาเผาท�ามาจาก

ดินเหนียวผสมแกลบ เมื่อเหล็กแดงจึงน�าออกมาตีให้ได้ตาม     

รูปทรงที่ต้องการ จากนั้นน�ามาเข้าเตาเผาอีกครั้งเพื่อชุบแข็ง  

ข้ันตอนการชุบแข็งน้ีจะต้องใช้ฝีมือและความช�านาญ จะต้อง

คอยระวังไฟให้ด ีจะให้มดีแดงเฉพาะบรเิวณคมแล้วน�ามาชบุน�า้

ในอ่างชุบ โดยค่อยๆ แช่บรเิวณคมลงไปก่อน ๓ วนิาท ีแล้วเอาขึน้

มาดสู ีถ้าสตีรงบรเิวณคมเป็นสนี�า้ตาลแก่ถอืว่าใช้ได้ โดยจ�าหน่าย

มีดในราคา ๑๕๐ - ๒๐๐ บาทต่อเล่ม การตีเหล็กสามารถตีได้

ทกุรปูแบบ ทัง้มดี เสยีม ดาบ พร้า ความสามารถในการตีเหลก็ 

๑ วัน สามารถผลิตมีดได้ ๔ เล่มต่อวัน โดยเหล็กแหนบ ๑ 

กิโลกรัมจะผลิตมีดได้ ๒ เล่ม  

การเผยแพร่และการน�ามาใช้ประโยชน์
  หน่วยงานพฒันาชมุชน ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

เป็นแหล่งเรยีนรูพ้ร้อมทัง้เปิดโอกาสให้เกษตรกร นสิติ นกัศกึษา 

และคณะกลุ่มองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และทั่วไป

ได้มาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
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(๔) โรงสีข้าวพระราชทาน

ที่มาขององค์ความรู้
 “...ค�ำว่ำสหกรณ์ หรอืตัง้เป็นสหกรณ์กด็มีคีวำมส�ำคญัมำก 

เพรำะว่ำท�ำงำนด้วยกัน เมื่อคนหนึ่งคนใดท�ำงำนอยู่คนเดียว ก็มี

แรงหนึ่งคน หรือหนึ่งครอบครัว ท�ำได้ไม่มำกนัก แต่ถ้ำรวมกัน 

หลำยครอบครัวเป็นสหกรณ์ หรือหมู่บ้ำนสหกรณ์ ก็ท�ำงำนได้ดี

กว่ำเพรำะมีก�ำลังมำกกวำ่...”

 พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 

๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐ 

โรงสข้ีาวแห่งประวตัศิาสตร์ของจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ติดตั้งโรงสีข้าวไว้ที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยอาคารโรงสี และอาคารเอนกประสงค์ 

มีขนาดความจุ ๕๐๐ เกวียน เพื่อให้มีการศึกษาการสีข้าวแบบ

สหกรณ์ และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์

และบรเิวณใกล้เคยีง ตลอดจนเป็นแหล่งศกึษาดงูานแก่เกษตรกร

และประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๕ เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปยงัโรงสข้ีาวพระราชทานได้สร้างความปีตยิินดีให้

กับชาวจังหวัดฉะเชิงเทรายิ่งขึ้น นับได้ว่า โรงสีข้าวแห่งนี้เป็น

โรงสีข้าวแห่งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

สาระขององค์ความรู้

 เพื่อให้มีการศึกษาการสีข้าวแบบสหกรณ์พร้อมกับให้

บรกิารช่วยเหลอืเกษตรกรในหมูบ้่านบรเิวณรอบศนูย์ฯ และบรเิวณ

ใกล้เคยีง ตลอดจนเป็นแหล่งศกึษาดงูานแก่เกษตรกรและประชาชน

ทั่วไป

รูปแบบการบริการ
 คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

น�าวิธีการสหกรณ์ช่วยด�าเนินการให้เกิดผลดีแก่เกษตรกรและ

สมาชกิทัว่ไปด้านโรงส ี และในการให้บรกิารสข้ีาวเปลอืก อตัราถงัละ 

๗ บาท โดยโรงสจีะคนืต้นข้าว ปลายข้าว และร�า ให้แก่เกษตรกรทีน่�า

ข้าวมาส ี และน�าเงินรายได้ส่งให้ศูนย์ฯ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิการต่างๆ โรงสข้ีาวพระราชทานแห่งนีมี้ผูเ้ข้ามาใช้บรกิาร

ทัง้สิน้ประมาณ ๑,๖๙๙ ราย สีข้าวเปลือกได้จ�านวน ๓๔๗,๒๙๙ 

กิโลกรัม
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ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
  เกษตรกรไม่ต้องพึง่พา โรงสข้ีาวของเอกชน ซึง่มชีัน้

เชิงกลยทุธ์มากมาย ไม่ว่าด้านรถน�าส่งข้าวจากบ้านเกษตรกรถึง

จุดโรงสีข้าว แต่ปรมิาณไม่ได้ตามก�าหนด เป็นต้น  

  โรงสีข้าวพระราชทาน ให้ความรู้เกี่ยวกับราคาข้าวใน

ตลาด ผ่านสหกรณ์สู่สมาชิกที่เป็นเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

  ส่วนทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัของเกษตรกรหมูบ้่านรอบศนูย์ฯ 

คอื สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จ�ากัด รบัซือ้ข้าวจาก

สมาชกิสงูกว่าราคาตลาด น�ามาแปรรปู พร้อมน�ามาบรรจเุป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สดสวย และเก็บรักษาได้นาน ปลอดภัยส�าหรับ

ผู้บริโภคท�าให้เป็นที่ต้องการตลาดมากขึ้น

การเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์
  การบรกิารโรงสข้ีาว สร้างความประทบัใจแก่ผูใ้ช้บรกิาร

ทีซ่ือ่ตรง และไม่หวงัผลก�าไร เป็นต้นแบบของโรงสข้ีาวทีป่ระชาชน

สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และดูงาน แล้วน�าความรู้และ

รูปแบบบริการงานของโรงสีข้าวไปปรับใช้ได้โดยทั่วกัน  

กลยุทธ์การให้บริการของโรงสีข้าว
 การบริการของโรงสีข้าวพระราชทานภายในศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการที่

ซื่อตรง และไม่หวังผลก�าไร โดยใช้วิธีการรับข้าวจากเกษตรกร

น�าขึน้ชัง่ พร้อมจดบนัทกึ ช่ือ - นามสกลุ และน�า้หนกัข้าว ทีรั่บไว้ 

ส�าเนาให้เกษตรกรเก็บไว้เมื่อมารับข้าวคืน เมื่อสีข้าวเสร็จจะ

ส่งมอบให้แก่เกษตรกร ตามจ�านวนที่สีข้าวได้พร้อมคืนปลาย

ข้าว ร�า ส�าหรบัการสข้ีาว โดยเฉลีย่จะสข้ีาวสปัดาห์ละ ๓ วนั คอื 

วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ แต่ถ้าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะสีข้าวให้

แก่เกษตรกรและประชาชนผู้มาใช้บริการทุกวัน เว้นวันเสาร์ 

วนัอาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ การให้บรกิารคดิถงัละ ๗ บาท 

โดยเกษตรกรหรือผู้มาใช้บริการได้รับกลับคืนไป คือ ความ

ยตุธิรรม ในการชัง่ ตวง วดั นอกเหนอืจะสิง่ดงักล่าวข้างต้น คอื 

โรงสข้ีาวพระราชทาน คนืร�า ปลายข้าว ซึง่เกษตรกรหรอืผูม้าใช้

บรกิาร สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการเลีย้งสตัว์ อาท ิหม ูไก่ 

เป็ด ท�าให้เกษตรกรประหยดัรายจ่าย เสมอืนการลดต้นทนุด้าน

ประกอบอาชีพ และเกษตรกรสามารถด�ารงชีวิตอยู่โดยพึ่งพา

ตนเอง ปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทาน มีบริการสีข้าวกล้องงอก

ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ในราคาถังละ ๑๐ บาท

 ในปี ๒๕๕๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้จัด

สร้างโรงสีข้าวเขาหินซ้อน เพื่อทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่

มีอายุการใช้งานยาวนาน และเกิดความช�ารุดบ่อยครั้ง โดย

โรงสีข้าวแห่งใหม่สามารถผลิตข้าวได้ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

หรือ ๑๒ ตันต่อวัน สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว 

ทั้งยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้อีกด้วย
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ผลส�ำเร็จและกำรขยำยผล
 ผลส�ำเร็จของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ประกอบด้วย พื้นที่ขยำยผลและตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จโดยมีรำยละเอียดดังนี้

๑.  พื้นที่ขยำยผลควำมส�ำเร็จตำมพระรำชด�ำริ
  เพือ่พฒันำกำรประกอบอำชพีของเกษตรกร ยกระดบัคณุภำพชวีติและสิง่แวดล้อม

ในชุมชน ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ด�ำเนินงำน

ขยำยผลส�ำเร็จของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ ในพื้นที่ต�ำบลเขำหินซ้อน 

ต�ำบลเกำะขนนุ และต�ำบลบ้ำนซ่อง อ�ำเภอพนมสำรคำม และต�ำบลเสมด็เหนอื อ�ำเภอ

บำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย

  ๑) หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ในต�ำบลเขำหินซ้อนและต�ำบลเกำะขนุน รวม ๑๙ 

หมู่บ้ำน เนื้อที่ ๑๔๐,๗๘๕ ไร่

  ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรม ให้ควำมรู้

แก่เกษตรกร สนับสนุน และช่วยเหลือดูแลให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจนปัจจุบัน

กลุ่มเกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง และครอบครัวของสมำชิกมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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๒. ตัวอย่างความส�าเร็จ
 • โครงการส่งเสรมิการเลีย้งกบ
	 	 •	กลุ่มผู้เลี้ยงกบทองบ้านดอนขี้เหล็ก

  ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๓๖๔ หมู่ ๑๓ ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เกษตรกรบ้านดอนขี้เหล็ก ประกอบอาชีพด้านเกษตร และมีการเลี้ยงกบ 

จงึรวมตวักนัจดัต้ังกลุม่อาชพีขึน้ เพือ่สร้างเสริมให้การประกอบอาชพีมคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงส่งเสริมและสนับสนุน

ให้จัดตั้งกองทุน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ

  ผลส�าเร็จ การรวมกลุ่มส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้เอง

โดยปราศจากพ่อค้าคนกลาง ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

และในแต่ละปีกลุ่มสามารถท�าก�าไรได้ประมาณ ๑ ล้านบาท

 • โครงการส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิ

  • ศูนย์การเรียนรู้บ้านปรือหวาย

  ตั้งอยู่ที่	หมู่ ๔ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เกษตรกรปรือหวาย ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชหลักที่สร้างรายได้คือ 

การปลูกผัก ได้แก่ ชะอม และผักตามฤดูกาล เช่น บวบหอม บวบเหลี่ยม มะระขีน้ก 

บวบง ูมะเขอื โหระพา กะเพรา แมงลัก ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก น�้าหมัก

ชีวภาพ สารไล่แมลง สารป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ฯลฯ จ�าหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับ

ซื้อถึงกลุ่ม

  ผลส�าเรจ็ ปัจจบุนักลุม่มสีมาชกิ ๒๕ ราย มเีงนิกองทนุ จ�านวน ๑๒๖,๘๙๗ บาท 

ประกอบด้วย เงินกองทุน จ�านวน ๙๖,๐๙๗ บาท และหุ้นสมาชิก จ�านวน ๓๐,๘๐๐ บาท

75  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



	 	 •	กลุ่มปลูกผักบ้านหนองเหียง

	 	 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๓๑๐ หมู่ ๑๓ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เกษตรกรบ้านหนองเหียง สมาชิกกลุ่มด�าเนินการปลูกผักตามฤดูกาล เช่น 

แตงกวา ถัว่ฝักยาว บวบหอม มะระ บวบเหลีย่ม มะระขีน้ก บวบง ูมะเขอื พรกิ ฯลฯ 

โดยใช้ปุย๋อนิทรย์ี ได้แก่ ปุย๋หมกั น�า้หมักชีวภาพ สารไล่แมลง สารป้องกันโรครากเน่า

โคนเน่า ฯลฯ จ�าหน่ายโดยได้รับโควต้าจากโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน 

ให้จัดส่งตามจ�านวน ซึ่งประธานกลุ่มจะรวบรวมผลผลิตมาจัดสรรให้แก่สมาชิก เพื่อ

ส่งจ�าหน่ายสัปดาห์ละ ๓ วัน นอกจากนี้เกษตรกรบางรายจ�าหน่ายเองในหมู่บ้าน และ

บางรายมีพ่อค้ามารับซื้อ

 กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ มีสมาชิกแรกเข้า จ�านวน ๑๔ ราย 

มีเงินกองทุน จ�านวน ๔๑,๕๐๕ บาท กลุม่จะขายปัจจยัการผลติให้แก่สมาชกิ น�าไป

ผลติและจ�าหน่าย โดยกลุ่มจะน�าเงินที่ได้จากปัจจัยการผลิตเป็นกองทุนในปีต่อไป

 • โครงการพัฒนาอาชีพกลุม่เพาะเห็ดเศรษฐกจิครบวงจร
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ด�าเนินการ

ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร โดยได้จัดต้ังกลุม่ ได้แก่

	 	 •	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ครบวงจรเขาหินซ้อน	(หมู่	๑๑)	

ต�าบลเขาหินซ้อน

  ตั้งอยู่ที ่บ้านเลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๑๑ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดบริสุทธิ์ครบวงจรเขาหินซ้อน (ม.๑๑) ด�าเนิน

การผลติก้อนเชือ้เหด็จ�าหน่ายโดยผลติอาหารวุน้ P.D.A. เดอืนละ ๒ ลติร สามารถผลติได้ 

๒๐ ขวดต่อเดือน ผลิตอาหารข้าวฟ่าง เดือนละ ๒๐๐ - ๓๐๐ ขวด น�าไปขยายลงก้อน

อาหารเพาะเลี้ยงเห็ด (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา) เพื่อผลิตก้อนเชื้อเห็ดต่างๆ เช่น เห็ดฟาง 

เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เหด็โคนญีปุ่น่ ตามทีล่กูค้าสัง่จองจ�านวนเดอืนละ 

๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ก้อน เพือ่จ�าหน่ายและมสีมาชกิกลุม่ด�าเนนิการเปิดดอกเพือ่จ�าหน่าย 

จ�านวน ๑ ราย เพ่ือจ�าหน่ายดอกเหด็และใช้เป็นโรงเรอืนคัดดอกเพื่อท�าเป็นพันธุ์ขยาย     
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	 		 •	กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรหมู่	๑๕	(บ้านห้วยสาม) 

	 	 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๓๕๕ หมู่ ๑๕ ต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ด�าเนนิการท�าก้อนเชือ้เห็ดนางฟ้าภูฐานจ�านวนเดอืนละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ก้อน 

เพื่อจ�าหน่ายก้อนเชื้อเห็ดและเปิดดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานจ�าหน่ายดอกและจะเปิดดอก

จ�านวนครั้งละ ๑,๐๐๐ ก้อน ซึ่ง ๑ วันเก็บผลผลิตได้จ�านวน ๓-๔ กิโลกรัม โดย

จ�าหน่ายดอกเห็ดตามตลาดนัด ซึ่งราคาอยู่ที่ ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งอยู่ที่ 

๔๐ บาทต่อกิโลกรัม ส่วนก้อนเชื้อเห็ดจะมีลูกค้ามาสั่ง โดยส่วนมากจะอยู่ที่อ�าเภอ

สนามชัยเขต อ�าเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งราคาขายจะอยู่ที่ก้อนละ ๗ บาท ท�าให้มีรายได้

เสริมเฉลี่ยเดือนละ ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อกลุ่ม

	 	 •	กลุม่เพาะเหด็ฟางในโรงเรอืนหมู	่๑	(บ้านเตาลวดโยง)	

  ตั้งอยู่ที ่บ้านเลขที่ ๑๗๔/๔ หมู่ ๑ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ด�าเนนิการเพาะเหด็ฟางในโรงเรอืนรายละ ๑-๒ โรงเรอืน รายได้เฉลีย่เดอืนละ 

๕,๐๐๐ บาทต่อเดอืนต่อกลุม่ ซึง่สมาชกิใช้กากมนัส�าปะหลงัทดแทนการใช้ทลายปาล์ม

บางส่วน เพือ่ลดต้นทนุการผลติ (แต่ยงัต้องใช้ทลายปาล์มเป็นวสัดรุองพืน้) เพราะสามารถ

หาได้ในท้องถิน่ เนือ่งจากทีต่ัง้กลุม่อยู่ใกล้โรงงานมนัส�าปะหลงั สามารถผลติเหด็ฟางได้

จ�านวน ๑๓๐ กิโลกรัมต่อรุ่น ราคาส่งอยู่ที่ ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรผลิตเฉลี่ย

ปีละ ๘ ครั้ง โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ กลุ่มฯ สามารถสร้างผลก�าไรจากการ

ขายผลผลิตได้ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
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ศนูย์เรยีนรูต้วัอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าริ
นายทิม	คณะเสน

	 ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๓ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ลุงทิม คณะเสน “ปราชญ์ชาวบ้านแห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ”  

ปัจจุบันบ้านของลุงทิมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ปลูกผักปลอดสารพิษ

หมุนเวียนทั้งปี ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา กุ๊ยช่าย กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี ผักกาดขาว 

คะน้า ฯลฯ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลง ส�าหรับน�ามาใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

ผลผลิตในแปลงน�าไปจ�าหน่ายด้วยตนเองโดยยืนหยัดราคา ๑๐ บาท ไม่ว่าราคาผักใน

ท้องตลาดจะมีราคาสูงอย่างไรก็ตาม ซึ่ง”ลุงทิม” บอกว่าไม่ต้องการก�าไรมากมาย 

ขอแค่พออยู่ได้ คนเราถ้าไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอประมาณ ไม่ต้องรวย และมีสุขภาพดี 

ชีวิตก็มีความสุขแล้ว 

 ปัจจุบัน “ลุงทิม” ยังเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอด

สารพิษให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ และช่วยชุมชน โดยเป็นแกนน�าใน

การจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองเหียง หมู่ ๑๓ ต�าบลเขาหินซ้อน ส่งผักจ�าหน่ายให้

กับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์อีกด้วย ลุงทิมกล่าวว่า

 “เป็นบุญของตนเองและครอบครัวที่ได้มาอยู่ในโครงการพระราชด�าริ ชีวิตมี

ความสุขมาก สุขภาพแข็งแรง เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ” 

 • โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลกูพืชสมุนไพรครบวงจร

	 	 •	กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านไร่แผ่นดินทอง

  ตั้งอยู่ที่	หมู่ ๑ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ได้ส่งเสรมิการปลกูพชืสมนุไพรเพือ่จ�าหน่ายให้งานสวนพฤกษศาสตร์ ในการ 

น�ามาสกัดท�าผลิตภัณฑ์ส�าหรับแปรรูป เช่น ว่านสาวหลง ไพล เสลดพังพอน ฯลฯ 

  กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านไร่แผ่นดินทอง หมู่ ๑๑ ต�าบลเขาหินซ้อน ท�าการ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายเอง ได้แก่ สมุนไพรในแคปซูล เช่น ขมิ้นชัน มะรุม 

ว่านชักมดลูก ฟ้าทะลายโจร เหงือกปลาหมอ ต�าลึง ชารางจืด ชุมเห็ดเทศ โด่ไม่รู้ล้ม 

กระชายด�า แป๊ะก�าปึง หญ้าปักกิ่ง ลูกประคบ กระเจี๊ยบแห้ง และน�า้สมุนไพรต่าง ๆ  ฯลฯ 

ซึง่ส่งจ�าหน่ายร้านค้าผลิตภณัฑ์ของศนูย์ฯ และร้านค้าในชมุชนใกล้เคยีง ปัจจบุนัมสีมาชกิ

จ�านวน ๑๕ คน มเีงนิกองทนุ ๖๗,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นหุน้สมาชิก ๒๒๗ หุน้ หุน้ละ ๑๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๒๒,๗๐๐ บาท เงินกองทุน ๔๔,๓๐๐ บาท สมาชิกมีความมั่นคง มีอาชีพ

และรายได้ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม
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ศนูย์เรยีนรูต้วัอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าร ิ“เหด็บ้านหนองหว้า”

นายบัญชา	ฉานุ

 ตั้งอยู่ที่ ๒๐ หมู่ ๓ ต�าบลบ้านช่อง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ปี ๒๕๔๙ ได้เดนิทางไปศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

เรื่องการเพาะเห็ดฟางโรงเรือน จากนั้นกลุ่มมีมติร่วมกันด�าเนินกิจกรรมเพาะเห็ดฟาง 

โดยใช้เล้าสุกรเก่าของสมาชิก และใช้หวายปาล์มเป็นวัตถุดิบหลัก และใช้หม้อไอน�้าลูกทุ่ง

ชนิดถัง ๒๐๐ ลิตร ในขั้นตอนการผลิต มีจ�านวนสมาชิกผลิต ๓๐ ราย จ�านวน ๔๐ 

โรงเรือน

 การเพาะเห็ดฟางของสมาชิกด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีจ�านวนสมาชิกและ

โรงเรือนเพิ่มขึ้นจนสามารถจดทะเบียนเป็น “กลุ่มชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษ

บ้านหนองหว้า” โดยท�าการบรหิารจดัการผลผลติของสมาชิกและเป็นผู้รวบรวมผลผลติเอง

สมาชิกขายเองที่กลุ่มด้วยแนวความคิด “รวมกันผลิต รวมกันขาย”

 ปัจจุบันโรงเรือนเพาะเห็ดของกลุ่มมีกว่า ๑๐๐ โรง แต่ละโรงจะให้ผลผลิตเห็ด

เฉลี่ยเดือนละ ๒๕๐-๓๐๐ กิโลกรัม ราคาขายโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๕๕ บาท ต้นทุนใน

การผลติอยูท่ีก่โิลกรมัละ ๒๕-๓๐ บาท การรวมกลุม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

เพิ่มขึ้นโดยถ้วนหน้า นอกจากนั้น กลุ่มยังท�าหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพเพาะเห็ดไปสู่เกษตกรรายอื่นๆ อีกด้วย

ศนูย์เรยีนรูต้วัอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าริ 
นายส�าเนาว์	พึ่งมา	

	 ตั้งอยู่ที่	หมู่ ๑๓ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 อดีตผูใ้หญ่บ้านหนองเหยีง ทกุคนรูจ้กัและเรยีกว่า “ผู้ใหญ่เนาว์หรือลุงเนาว์” มี

พืน้ที ่๒๙ ไร่ ซ่ึงเป็นทีข่องตนเอง เดมิมสีภาพเป็นดนิทรายจดั ปลกูมนัส�าปะหลงัก็ได้ผลผลติ

ไม่พอกบัการลงทนุ น�า้ก็ไม่มพีอจะท�าการเกษตร จนกระทัง่ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อน

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเข้ามาสนบัสนนุแหล่งน�า้ขนาด ๒,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ๑ บ่อ และ

เข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ เช่น การปรบัปรงุบ�ารงุดนิ การผลติปุ๋ยอนิทรย์ี จึงน�าความรูม้าใช้ใน

พืน้ที ่โดยแบ่งพืน้ทีป่ลกูไม้ผล เช่น ขนนุ มะม่วง กระท้อน มะยงชดิ ล�าไย น้อยหน่า เงาะ 

มงัคดุ ทเุรยีน ส้มโอ ฯลฯ ในแปลงนาหลงัเกบ็เกีย่วผลผลติแล้วกป็รบัปรงุดนิด้วยปอเทอืง 

ท�าให้ดนิร่วยซยุปลูกข้าว ๘ ไร่ ได้ผลผลติ ๓,๕๐๐ กโิลกรมั ใช้พืน้ทีท่กุส่วนให้เกดิประโยชน์

สงูสดุ จนกระทัง่ “มเีงาะ มงัคดุ ทเุรยีนกนิทีเ่ขาหนิซ้อนฯ”

 ปัจจุบันบ้านของลงุเนาว์เป็นศนูย์เรยีนรูด้้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับผูเ้ข้าศึกษา

ดูงานทั่วไป

 ลุงเนาว์ กล่าวอีกว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง และโครงการ

พระราชด�าริท�าให้ลุงมีวันนี้” 
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ศูนย์เรยีนรูตั้วอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าริ
นายแสวง ธรรมดิษฐ

 ต้ังอยู่ที่ บ้านห้วยส�าโรง หมู่ ๑๑ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 “ลุงแหวง” ยดึอาชพีท�าไร่มันส�าปะหลงัและปลกูถ่ัวเหลอืง โดยเช่าพืน้ท่ีประมาณ 

๕๐ ไร่ จากนัน้กเ็ริม่เกบ็เงนิซือ้ทีเ่ป็นของตนเองจ�านวน ๓๘ ไร่ ปลกูมันส�าปะหลงัอย่างเดียว 

 ต่อมาปี ๒๕๔๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้ามาเยี่ยมพบ

ว่า ทิง้บ่อทรายร้างไว้น่าจะพฒันาและท�าประโยชน์ได้ จงึวางแผนการใช้ทีด่นิในรปูแบบ

ทฤษฎใีหม่ ในพื้นที่ ๘ ไร่ “ลุงแหวง” พูดว่าจะท�าได้เหรอ แต่ก็ไม่ปฏิเสธ ศูนย์ฯ จึงขุดสระ

น�า้ให้ ๑ แห่ง ปล่อยปลาเลี้ยงในบ่อ จัดท�าร่องสวน จัดรูปแปลงนาปลูกข้าว และวาง

แนวหญ้าแฝกเพื่อการอนรุกัษ์ดินและน�า้ ปรบัปรงุดินในบ่อทราย โดยใช้ปุย๋พชืสด ปลกู

ไม้ผล ได้แก่ มะพร้าว กล้วย มะม่วง ส้มโอ และมะยงชิด และเลี้ยง หมู เป็ด กบ และ

ปลา

 “ลุงแหวง” บอกว่าศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ให้มาท้ังนัน้ มีพนัธุ์ไม้ผล 

บางต้นซือ้มาเสริมบ้างแทนต้นทีต่ายไป ความภาคภมิูใจทีส่ดุในชวีติกค็อื ท่านองคมนตรี 

นายอ�าพล เสนาณรงค์ ไปเยีย่มเยยีนถงึทีแ่ปลงหลายครัง้ จากการด�าเนนิงานในพืน้ทีบ่่อทราย

ในปัจจบุนั ถ้าใครได้ลงไปสมัผสัจะเหน็ได้ว่าจากเมด็ทรายในบ่อทรายร้างกลบักลายเป็นสถานที่

ดงูานแห่งใหม่ที ่“ลงุแหวง” จะย้ิมอย่างมคีวามสขุทุกครัง้ท่ีได้ต้อนรบัคณะท่ีเข้าเย่ียมชม

ศูนย์เรยีนรูต้วัอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าริ 
นายสมศักดิ์ ทองอ่อน
 ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๙ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ปี ๒๕๔๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ให้การสนับสนุนแหล่งน�้า

ขนาด ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร “ทิดน้อย” จึงมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้

ต่างๆ ด้านการเกษตรจากทางศูนย์ฯ โดยเฉพาะการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ  

หลังจากผ่านการฝึกอบรม ได้ปรับพื้นที่การเกษตรเดิมแบบเชิงเดี่ยวของตนเอง ให้

เป็นระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ทุกครั้งที่มีเวลาว่างสมาชิกในครอบครัวก็จะมา

ช่วยกันท�าการเกษตร

 ปัจจบุนัท�าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และปลกูผกัแบบปลอดสารพษิไปจ�าหน่าย

ในตลาดด้วยตนเอง ทกุครัง้ที่ได้เจอเพือ่นเกษตรกรด้วยกนั จะบอกกบัเพือ่นเกษตรกร

เสมอว่า การประกอบอาชีพตามแนวพระราชด�าริ ทฤษฎีใหม่ ถ้าท�าจริงจัง มคีวามขยนั 

และอดทน ก็จะเห็นผลไม่เกิน ๕ ปี และเป็นบุญที่ได้อยู่ในโครงการพระราชด�าริ และ

เป็นมหามงคลที่สุดของชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งน�าผลผลิตของตนเองทูลเกล้าฯ ถวาย ๒ ครั้ง เป็น

ความปลาบปลืม้ใจทีส่ดุในชวีติหาทีเ่ปรยีบมไิด้ และจะถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์

ให้กับเพื่อนเกษตรกรที่ต้องการต่อไป

80 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
นายบุญเยี่ยม  ยะอะนันตร์

 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๙ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ในปี ๒๕๓๙ เริ่มท�านาปี แต่ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากพืน้ที่

บริเวณดังกล่าวน�้าท่วมเป็นประจ�า ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้ให้การ

สนับสนุนสระกักเก็บน�้า ขนาด ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ สระ และมีโอกาสได้เข้ารับ

การฝึกอบรมต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ยึดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต 

น�าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ได้แก่ การผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น�้า สารไล่แมลง มีการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุง

บ�ารุงดิน น�าหญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ดินและน�้าและรักษาความชุ่มชื้น

ในแปลงไม้ผล และพืชผัก มีการใช้แหนแดงในนาข้าวเพื่อลดการใช้สารเคมี ท�าให้ดิน

มีความอุดมสมบูรณ์

 ชนะเลิศการประกวดการท�าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จากนายอ�าพล 

เสนาณรงค์ องคมนตรี ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ คือความขยันและอดทน จึงท�าให้ได้รับรางวัลแห่งความส�าเร็จ

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายเชาว์  อินทศรี 
 ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านปรือวาย หมู่ ๔ ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 “พัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนาชุมชน”
 ในพื้นที่ ๗ ไร่ ซึ่งแต่เดิม “ลุงเชาว์” และภรรยามีอาชีพเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ท�านา
ไว้บรโิภคในครวัเรอืน คดิว่ามรีายได้ดแีล้วไม่ต้องท�าอย่างอืน่กอ็ยูไ่ด้ แต่เมือ่เกดิโรคระบาด
ในสัตว์ปีกกพ็บว่าเราท�าอะไรอย่างเดยีว เมือ่เกดิล้มขึน้มากจ็ะอยูไ่ม่ได้ จงึเริม่เข้ามาเรยีนรู้
และฝึกอบรมจากศนูย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ จากนัน้จงึปรบัเปลีย่นแนวคิดใหม่
โดยวางแผนขุดแหล่งน�้าในไร่นา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การสนับสนุน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดพื้นที่เป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ นอกจากนั้น 
ยงัได้รบัการสนับสนุนพนัธุ์ไม้ผลต่างๆ จากโครงการพระราชด�ารมิากมาย เช่น พนัธุ์ไม้ผล 
ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว ชมพู ่ขนนุ ไผ่ มะละกอ ฯลฯ จงึน�ามาปลกูบรเิวณรอบขอบบ่อ 
ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่
 ลงุเชาว์เริม่น�าแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัการทรงงานในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการวางแผนการด�าเนินชีวิต โดยการท�าการเกษตร
ผสมผสาน ปลูกพืชหลายๆ ชนิด นอกจากนี ้ยงัมกีารรวมกลุม่ผูป้ลกูผกัปลอดสารพษิ
บ้านปรอืวาย หมู ่๔ ข้ึน โดยผลติปุ๋ยอนิทรย์ี สารไล่แมลงจากพชืสมนุไพรใช้ในกลุม่ 
พืน้ทีท่�านาหากเกบ็ผลผลติข้าวแล้ว กจ็ะหว่านปอเทอืงเพือ่ปรบัปรงุดนิ หากดนิไม่ดกี็
ท�าให้ดีได้โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด
 “ลุงเชาว์” บอกว่าโครงการพระราชด�าริของในหลวงท่าน “ให้ทุกอย่าง ไม่ได้ให้
เฉพาะความรู้ และให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะประชาชนรอบศูนย์ฯ”
 ไม่เพียงเท่านั้น ลุงเชาว์ยังช่วยเหลือสังคมโดยร่วมกับผู้น�าชุมชนพัฒนาหมู่บ้าน 
จนหมู่บ้านได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นจ�านวนมาก ลุงเชาว์กล่าวว่า ชีวิตนี้
ลุงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขได้ด้วยพระบารมีของในหลวง
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ตำาบลคลองขุด อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สรุปความว่า

ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดท�าโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพ้ืนที่ชายฝั่ง

ตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชด�าริเพิ่มเติม ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ที่จะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดจันทบุรี สรุปความว่า

ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเล

พระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจักรพนัธ์เพญ็ศริ	ิจกัรพนัธุ	์ซึง่เคยได้เสดจ็ไปส�ารวจ

พื้นท่ีบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ได้ทรงอรรถาธิบายเพิ่มเติม	เมื่อวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๒๖	ความตอนหนึ่งว่า

 “... เป้าหมายที่ส�าคัญก็คือ โดยที่อ่าวนี้เหมาะสมเหลือเกินที่จะพัฒนาและศึกษา

ในเรื่องการประมง คือ เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ต่างๆ ทั้งน�า้เค็มและน�้ากร่อย เช่น หอย ปู 

ปลา โดยเฉพาะปลากะพงขาว ก็เห็นควรท�าเป็นโครงการนี้ที่อ่าวคุ้งกระเบนขึ้นมา แต่

ในโครงการใดก็แล้วแต่จะทิ้งเสียไม่ได้ในเรื่องไร่นา เพราะเหตุที่เรารับประทานข้าวกัน

เป็นของบริโภคที่จ�าเป็น ก็จะมีการส่งเสริมการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ แต่หลักที่ส�าคัญ 

คือ การประมงชายฝั่งทะเล ...”

	 เนือ่งจากพืน้ทีแ่ห่งนีม้สีภาพเป็นดนิเคม็	เหตุเพราะน�า้ทะเลท่วมถงึและมสีภาพปัญหา

ความเสือ่มโทรมของพืน้ทีป่่าชายเลน	จงึพระราชทานพระราชด�ารใิห้ท�าการศกึษาทดลอง	

ค้นคว้า	และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝ่ัง	พร้อมกบัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน

ซึง่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเตบิโตของสตัว์น�้า	ทีถ่กูบกุรกุท�าลายลงอย่างรวดเรว็ 

โดยมพ้ืีนท่ีด�าเนินการตามโครงการประมาณ	 ๔๖,๐๐๐	 ไร่	 จ�าแนกเป็นพืน้ทีศ่นูย์กลาง	

ได้แก่	บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน	ประมาณ	๔,๐๐๐	ไร่	เน้นถึงการให้ความรู้แก่ประชาชน

ให้เล็งเห็นความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน	ให้มีสภาพสมบรูณ์

และคงไว้ซึ่งระบบนิเวศ	รวมถึงการส่งเสริมการเล้ียงกุ้งอย่างถูกวิธีควบคู่กับการท�า	

การเกษตรแบบผสมผสาน	 มีการส่งเสริมการน�าเลนจากนากุ้งมาใช้ประโยชน์เพื่อให้

เกษตรกรมีรายได้และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น	ส�าหรับพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ	๑๖	หมู่บ้าน	

และพืน้ที่โดยรอบอ่าวคุง้กระเบนประมาณ	๔๒,๐๐๐	ไร่	ได้ส่งเสรมิการเกษตรอืน่ๆ	เช่น	

การเกษตรผสมผสาน	การปลูกพืชสมุนไพร	การปลูกข้าวครบวงจร	เป็นต้น	 

การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
จากยอดเขาสู่ท้องทะเล
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 การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมลีกัษณะ “สหวทิยาการ” โดยความ

ร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างรายได้และใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่นหลายกิจกรรมครอบคลุมถึงการรักษาสภาพป่าโดยการ

ส่งเสรมิการปลกูพชื การเลีย้งปลาและหอย การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงกุ้งโดยระบบปิดที่ไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนน�าเลนจากนากุ ้งมาใช้ประโยชน์ใน

การเกษตรกรรมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ 

อาชีพของราษฎรบริเวณรอบอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง  

การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ ในกิจกรรมส�าคัญ 

สรุปได้ดังนี้

 การอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน�้า ในบริเวณพื้นที่สูง ได้มีการ

พฒันาและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่าไม้ตามแนวภเูขาจ�านวน ๑๑,๓๗๐ ไร่ 

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น สร้างฝายต้นน�้า

ล�าธารตามแนวพระราชด�าริ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย รวมทั้ง

ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน ส่งผลให้ป่าไม้

คืนความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) และชุมชนมีแหล่งน�้าใช้อย่างสมบูรณ์ 
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การเลี้ยงกวางรูซ่า

 การส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรในพืน้ทีร่อยต่อเชงิ

เขาและป่าชายเลน ในบริเวณรอยต่อเชิงเขาได้มีการส่งเสริม

พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่หลากหลายในรูปแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งขาดแคลน

แหล่งน�า้จดืในช่วงฤดูแล้ง และประสบปัญหาไอน�้าเค็มพัดเข้าสู่

ฝั่งในช่วงฤดูมรสุม รวมทั้งได้มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อ

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและ

ปลอดจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ

สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง เช่น การปลูกผัก

ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษในพื้นที่ดินทราย การปลูกผักแบบ

ประณีต (แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน) การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจระบบถงุ การปลกูแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย 

เกษตรทฤษฎใีหม่ การปลกูข้าวพนัธุด์แีละโรงสข้ีาวชมุชน การผลติ

ปุย๋อนิทรย์ี การผลติปุย๋หมกัแห้ง การผลติไบโอดเีซลจากน�า้มนัพชื

ใช้แล้ว การเผาถ่านเพื่อผลิตน�้าส้มควันไม้ การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร (ข้าวกล้องงอก น�้าข้าวกล้องงอก เห็ดโคนญี่ปุ่น

ดองในน�้าซีอิ้ว หน่อไม้ต้มบรรจุถุง) การป้องกันเชื้อรา รากเน่า

ในพืชผลไม้ ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การก�าจัดแมลงวันทอง

ด้วยสารฟีโรโมน การประยุกต์ใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ปุ๋ยสั่งตัด 

การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงกวางรูซ่า และการเลี้ยงแพะ
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 การส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าชายฝั่ง ในพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าว

คุ้งกระเบนจ�านวน ๗๒๘ ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ชาวบ้านในพื้นที่

จ�านวน ๑๑๓ ครอบครวั เพือ่ให้ชาวบ้านมอีาชพีและความเป็นอยู่

ทีด่ขีึน้ ส่งผลให้ชาวบ้านในพืน้ทีมี่ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟปู่าชายเลน

เสื่อมโทรมจ�านวน ๓๑๒ ไร่ ให้ฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ 

 ในปี ๒๕๔๒ ได้มีการพัฒนาระบบชลประทานน�้าเค็ม เพื่อ

พฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ัง จนถงึปัจจบัุนมกีลุ่มสมาชิก

จ�านวน ๒๐๒ ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงรวมจ�านวน ๑,๐๖๘.๓๘ ไร่ 

ทัง้นี ้ระบบชลประทานน�า้เค็มได้ช่วยให้สมาชกิในโครงการได้รบั

น�า้ทะเลท่ีมคุีณภาพดสี�าหรบัเพาะเลีย้งสตัว์น�้า และน�า้ทีผ่่านการ

เลี้ยงสัตว์น�้าแล้วจะถูกระบายออกสู่ระบบบ�าบัด  ทางชีวภาพใน

อ่าวคุ้งกระเบนฯ 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง โดยเฉพาะการเล้ียงกุ้งทะเล ได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้

มาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ที่ดี (Good Aquaculture Practice หรือ GAP) และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน โค๊ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct หรือ CoC) เพื่อพัฒนาสู่ “ครัวไทย ครัวโลก” 
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 ผลส�ำเร็จและกำรขยำยผล จนถึงปัจจุบันศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้มีการน�าผลงานการศึกษาวิจัยที่

ประสบผลส�าเร็จ จ�านวนกว่า ๑๔๐ เรื่อง ในหลากหลายด้าน 

อาทิ ด้านประมง และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งด้านการเกษตรและ

ปศสุตัว์ ด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตมิาใช้เป็น

เครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องราษฎร

ในพืน้ที ่รวมถงึผูส้นใจทัว่ไป โดยทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้

กระเบนฯ ได้ส่งเสรมิให้เกดิการจดัตัง้กลุม่อาชพีตามความสนใจ

และความถนัด นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเกษตรกรต้นแบบซึ่งมี

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลการศึกษาวิจัย รวมทั้ง มีการ

ด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีงด้วย

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
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(๑)	อนุรักษ์ดิน	น�้ำ	และป่ำไม้บนพื้นที่สูง

ที่มาขององค์ความรู้

	 สภาพป่าไม้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุก	 ส่วนใหญ่มีสภาพ
เป็นเขาหวัโล้น	หน้าดินถกูท�าลาย	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ได้พระราชทานพระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๒๗	

ความตอนหนึ่งว่า 
 
 ควรพจิารณาสร้างฝายเก็บกักน�า้ตามล�าน�า้สาขา โดยสร้างเป็น
ฝายแบบง่ายๆ เช่น ฝายหินทิ้งคลุมด้วยตาข่าย และฝายแบบ
ชาวบ้าน โดยด�าเนนิการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ทัง้ในเขตพืน้ทีท่ีพ่ฒันา

ป่าไม้ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

สาระขององค์ความรู้

 การพฒันาและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่าไม้	พืน้ทีจ่�านวน	๑๑,๓๗๐	ไร่ 

โดยการส�ารวจพื้นที่ก�าหนดขอบเขตควบคู่กับการป้องกันและ

องค์ควำมรู้ ปราบปรามในระยะแรก	ต่อมาจงึฟ้ืนฟสูภาพป่าและพฒันาแหล่ง

ต้นน�า้	อาทิ	การก่อสร้างฝายชะลอความชุม่ชืน้	การปลกูหญ้าแฝก	

การปลกูป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	การปลกูป่าแบบไม่ต้องปลกู 

รวมทั้ง	สร้างความเข้าใจและให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม	

	 การจดัท�าฝายชะลอความชุม่ชืน้ได้ท�าในรปูแบบการพฒันา

ฝายต้นน�า้ล�าธารตามแนวพระราชด�าริ	 จ�านวนกว่า	๕๐๐	ฝาย	

โดยหลายแห่งเป็นฝายก่ึงถาวรซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย	

ซึ่งหลายปีต่อมาได้เห็นผลประจักษ์ว่า	ป่าไม้คืนความอดุม

สมบูรณ์	 มีความชุ ่มชื้น	 มีความหลากหลายทางชีวภาพ	

(Biodiversity)	 และชุมชนมีแหล่งน�้าต้นทุนมากขึ้น	 มีน�้าใช้

ตลอดปี

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

	 จดักิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุม่ชืน้โดยความร่วมมือ

ของชมุชนท้องถิน่	รวมท้ังกจิกรรมศกึษาตามทางเดนิธรรมชาติ
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ผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าแฝก

(๒) การส่งเสรมิอาชพีการเกษตรในพืน้ทีร่อยต่อเชิงเขา
และป่าชายเลน

ที่มาขององค์ความรู้

 ในบริเวณรอยต่อเชิงเขาได้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตรทีห่ลากหลายในรูปแบบเศรษฐกจิพอเพียงท่ีเหมาะสม

กับสภาพพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลซึง่ขาดแคลนแหล่งน�า้จดืในช่วงฤดแูล้ง 

และประสบปัญหาไอน�้าเค็มพัดเข้าสู่ฝั่งในช่วงฤดูมรสุม

สาระขององค์ความรู้

 มกีารส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ี เพือ่ลดการใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมี 

ซึง่ช่วยลดต้นทนุการผลติ และปลอดจากสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย

ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกผัก 

ผลไม้ ปลอดสารพิษในพื้นที่ดินทราย การปลูกผักแบบประณีต 

(แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ระบบถุง การปลูกแก้วมังกรอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย เกษตร

ทฤษฎีใหม่ การปลกูข้าวพนัธุด์แีละโรงสข้ีาวชมุชน การผลติปุย๋

อนิทรย์ี การผลิตปุย๋หมกัแห้ง การผลติไบโอดเีซลจากน�า้มนัพชื

ใช้แล้ว การเผาถ่านเพ่ือผลิตน�้าส้มควันไม้ การป้องกันเชื้อรา 

รากเน่าในพชืผลไม้ด้วยเชือ้ราไตรโคเดอร์ม่า การก�าจดัแมลงวนั

ทองด้วยสารฟีโรโมน การประยกุต์ใช้ปุย๋เคมมีาตรฐาน ปุย๋สัง่ตดั 

การเล้ียงชันโรง การเล้ียงกวางรซู่า และ การเลีย้งแพะ ตลอดจนการ

ท�าบญัชีฟาร์ม 

 นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อาทิ 

กลุ่มเกษตรข้าวอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มเห็ด เป็นต้น รวมทั้ง

ยังมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวกล้องงอก น�้าข้าว

กล้องงอก เห็ดโคนญี่ปุ่นดองในน�้าซีอิ๊ว หน่อไม้ต้มบรรจุถุง

การเผยแพร่และการนำาไปใช้ประโยชน์

 เกษตรกรในพื้นที่มีความรู ้ในการเกษตรกรรม รวมทั้ง

การรวมกลุม่อาชพี ท�าให้มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ และมกีารระดม

เงนิทนุ และวัสดุการเกษตร เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม 
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 ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งและ
อ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเราก�าลังถูก
บุกรุก และถูกท�าลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
จงึควรหาทางป้องกัน อนรุกัษ์ และขยายพนัธุเ์พิม่ข้ึน โดยเฉพาะ
ต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก
เพราะต้องอาศยัระบบน�า้ขึน้ น�า้ลง ในการเจรญิเตบิโตด้วย จงึขอให้
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง คอื กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน 
กรมอทุกศาสตร์ ร่วมกันหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการทดลองขยาย

พันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป

สาระขององค์ความรู้

 ภายหลังก่อตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ งานป่าไม้ ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ 
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวคุ ้งกระเบนให้
กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในพื้นที่
ได้อย่างยั่งยืน โดยด�าเนินการดังนี้ 

(๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

ที่มาขององค์ความรู้

 ในราวปี ๒๕๒๔ บริเวณรอบอ่าวคุ้งกระเบนได้ ทรัพยากร

ป่าชายเลนและป่าบกทีเ่คยเขียวขจีถกูบกุรกุและใช้ประโยชน์จน

เสื่อมโทรมลง มีผลกระทบต่อแหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์

จนลดปริมาณลงอย่างมาก พื้นที่ชายฝั่งถูกน�้าทะเลกัดเซาะและ

เอ่อล้นท่วมพืน้ทีท่�าการเกษตร ท�าให้เกดิปัญหาต่อการประกอบอาชพี

ของราษฎรในพื้นที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความส�าคัญและ

ห่วงใยทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

จงึได้พระราชทานพระราชด�ารแิก่รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในขณะนั้น เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 

สรุปความว่า
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รวมเป็น ๑,๓๐๐ ไร่ พร้อมทั้งอนุรักษ์หญ้าทะเลจ�านวน ๖๑๗ ไร่ 

เพือ่ให้ป่าชายเลนและหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบภยั

ของสตัว์น�า้วยัอ่อน รวมทัง้ใช้เป็นตวัดดูใช้ธาตอุาหารทีเ่กดิจากกจิกรรม

การเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ังรอบอ่าวคุ้งกระเบนมีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น

การศึกษาวิจัย

 ท�าการศกึษา ทดลอง วจิยั โครงสร้างของป่า การเจรญิเตบิโต

ของพนัธ์ุไม้ป่าชายเลน ตลอดจนระบบนเิวศป่าชายเลน เพือ่ให้

สามารถน�าผลส�าเรจ็จากการศกึษา ทดลอง วจิยั ไปใช้ประโยชน์

ต่อไป

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

 การให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สร้างจิตส�านึกการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนให้กบัประชาชน

ด้วยการสร้างสะพานทางเดนิศกึษาธรรมชาตป่ิาชายเลนทีม่กีาร

ส�ารวจและออกแบบอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการสือ่ความหมาย

ธรรมชาต ิ (Nature interpretation) มรีะยะทางประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร 

ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ ๕๐ นาที ผู้เข้ามาศึกษาและเที่ยวชม

สามารถศกึษาหาความรูเ้รือ่งระบบนเิวศวทิยาป่าชายเลนได้อย่าง

เป็นระบบ (Formal Teaching Trail) บนศาลาสื่อความหมายที่

สร้างขึ้นเป็นระยะๆ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ศาลา พร้อมกับเรียนรู้จาก

ตัวอย่างของจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ท่ีสามารถศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ส�าหรับผู้เข้ามาศึกษาหรือเยี่ยมชม สามารถน�าแนว

พระราชด�าริและองค์ความรู้เป็นแบบอย่างกลับไปใช้กับท้องถิ่น

ของตนเองได้

 ในแต่ละปีมผีูม้าเยีย่มชมศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประมาณกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

 ด�าเนินการดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลนที่มีอยู่ไม่ให้ถูก

บุกรกุและลกัลอบตัดไม้ท�าลายป่า พร้อมกบัการปลูกป่าชายเลน

เพิม่เตมิในพืน้ทีเ่สือ่มโทรมและพืน้ทีเ่ลนงอก โดยการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนและเพาะช�ากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

ผู้สนใจน�าไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้สามารถอนุรักษ์

และฟ้ืนฟปู่าชายเลนรอบอ่าวคุง้กระเบนได้พืน้ทีจ่�านวน ๖๑๐ ไร่ 

และร่วมกับประชาชนปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมจ�านวน ๖๙๐ ไร่ 
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การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

 ๑. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหา 

ความรู้ปีละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน

 ๒. ชุมชนโดยรอบอ่าวคุ้งกระเบนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการ

พึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน

 ๓. การส่งเสรมิและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ชายฝ่ังและ

เพิ่มทรัพยากรสัตว์น�้า ดังพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เรื่องการพึ่งตนเอง ความตอนหนึ่งว่า 

   “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบ

อาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่น เป็นส่ิงส�าคัญ

ยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ 

ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขึ้นต่อไป...” 

   การพัฒนาคน มีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

   “...ต้องระเบิดจากข้างใน หมายความว่า ต้องสร้าง

ความเข้มแขง็ให้คนในชมุชนทีเ่ราเข้าไปพฒันาให้มสีภาพพร้อม

ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน...”

	 	 	 ศูนย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จึงได้จัดสรรพืน้ที่

ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนจ�านวน ๗๒๘ ไร่ 

พัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งแก่คนในท้องถิ่น 

เพื่อให้มีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้คนสนับสนุนคนใน

ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืน

สภาพที่อุดมสมบูรณ์ 

   การส่งเสรมิการเลีย้งกุง้ทะเลได้มกีารด�าเนนิการตามพระราช

ด�ารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๓๗ 

ณ พระทีน่ัง่ดสุติาลยั พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน พระราชวงัดสุติ 

ในความตอนหนึ่งว่า 

   “...ที่พูดว่าท�ากุ้งกุลาด�าท�าให้เกิดมลพิษ ถ้าท�าไม่ดีท�า

อย่างแร้นแค้น จริง ท�าให้ทะเลเป็นพษิ แต่เดีย๋วนีม้วีธิ ีท�าให้กุง้

กุลาด�าเป็นรายได้ และไม่เป็นมลพิษ ตรงกันข้าม จะท�าให้

ประเทศไทยสามารถที่จะส่งออกกุ้งกุลาด�า เป็นล�่าเป็นสันและมี

คุณภาพสูง...” 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ด�าเนินการ

ศึกษา ทดลอง วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง ในรูปแบบที่

สามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ด้วยความเรียบง่าย และ

ประหยดั เป็นทีต้่องการของเกษตรกรในพืน้ที ่นอกจากนัน้ยงัได้

รวบรวมข้อมลูด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ังจากกรมประมง 

หน่วยงานราชการและเอกชน มาทดสอบใช้ก่อนจะส่งเสรมิและ

พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้กับคนในพื้นที่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และประชาชนที่สนใจ
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 (๑) การเตรยีมบ่อ สภาพดนิทีเ่หมาะสม คอื ดนิเหนยีวหรอื

ดนิปนทรายท่ีเก็บกักน�า้ได้ มีสภาพเป็นกลาง คือ พเีอช (ph) ๗.๐ 

มคีวามอดุมสมบรูณ์พอควร คอื มอีนิทรย์ีสาร ๑.๕-๒.๐ เปอร์เซน็ต์ 

หรือ มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ๑.๐๘ - ๑.๔๔ เปอร์เซ็นต์ มี

อนิทรย์ีไนโตรเจน ๐.๐๗๕-๐.๑ เปอร์เซน็ต์  ฟอสฟอรสั ประมาณ 

๕๐ มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัของดนิ หากดนิในบ่อมสีภาพไม่เหมาะสม 

จ�าเป็นต้องมีการปรบัปรงุดินในบ่อให้มีสภาพทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะ

บ่อเก่าทีใ่ช้เพาะเลีย้งสตัว์น�า้มานาน ต้องมกีารปรบัปรงุบ่อทีไ่ม่ก่อ

ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และสามารถลดต้นทนุการผลติ 

เช่น การปรบัปรงุดนิโดยการไถพรวนดนิก้นบ่อ เพือ่ให้จลุนิทรย์ีสามารถ

ย่อยอนิทรย์ีสารในดินมาเป็นปุย๋ ส�าหรบัสร้างห่วงโซ่อาหารขัน้ต้น

ให้กบัสตัว์น�า้ ทัง้นี ้วธิกีารสงัเกตคณุภาพดนิอย่างง่าย คือ ดินที่มี

อินทรีย์วัตถุมากจะมีสีด�า แต่หากดินมีอนินทรีย์วัตถุอยู่มากจะ

มีสีเทาหรือน�้าตาล

(๔) การเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ชายฝั่ง

ที่มาขององค์ความรู้

 เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณรอบอ่าวคุ้งกระเบนเป็นพื้นที่

ชายฝั่งทะเล ดังนั้นอาชีพที่เหมาะสม คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ชายฝั่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิจึงได้ส่งเสรมิแนะน�าวิธกีารเล้ียงสัตว์น�า้อย่างถกูวิธี 

เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good 

Aquacultural Practice) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน โค๊ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct) 

สาระขององค์ความรู้

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

ที่ส�าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ได้แก่
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 (๒) การจัดการคุณภาพน�า้เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า น�้าที่

เหมาะสมส�าหรับเลี้ยงสัตว์น�้าทะเลควรมีอุณหภูมิ ๒๘ - ๒๙ 

องศาเซลเซียส พีเอช ประมาณ ๖.๕ - ๙.๐ มีปริมาณออกซิเจน

ที่ละลายในน�า้ไม่ต�า่กว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตรของน�้า โปร่งแสง 

(สีน�า้) ๔๐ - ๕๐ เซนติเมตร

 (๓) อาหารสัตว์น�้า ผู้เลี้ยงควรศึกษาให้ทราบว่าสัตว์น�้าที่

เลี้ยงมีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นอย่างไร กินพืชหรือกินสัตว์ 

หรอืกนิได้ทัง้พชืและสตัว์ อายขุองสตัว์น�้า วัตถปุระสงค์ของการ

เลี้ยง เช่น เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร หรือเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

เนือ่งจากข้อมลูเหล่านีจ้ะช่วยให้ผูเ้ล้ียงสามารถเลือกชนดิอาหาร 

ปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อสัตว์น�้าที่เลี้ยง จาก

การที่สัตว์น�้ากินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพสัตว์น�้า

จะแข็งแรงและมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต

 (๔)  การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�้า หากผู้เลี้ยงสัตว์น�้า

มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัชนดิและสาเหตขุองโรคสตัว์น�า้ทีเ่กดิขึน้ 

รวมทั้งทราบถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�้า จะช่วยให้

บรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจัย ๓ ประการที่ควรค�านึงถึง คือ สุขภาพ

สตัว์น�า้ต้องแขง็แรง คณุภาพน�า้และสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมไม่เป็น

พิษต่อสัตว์น�้า และไม่มีการปนเปื้อนของปรสิตหรือพยาธิ คือ 

มีสุขอนามัยภายในฟาร์มที่สะอาด โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุง้กระเบนฯ ได้มคีลนิกิบรกิารตรวจวเิคราะห์น�า้ รวมทัง้ตรวจหา

ปรสิตในน�้าและในสัตว์น�้าให้กับเกษตรกรไว้บริการด้วย

 (๕)  การใช้ยาและสารเคมี เกษตรกรควรค�านึงถึงการลด

การใช้ยาและสารเคมี เพือ่ป้องกนัสารเคมตีกค้างในสัตว์น�า้ และ

ใช้วธิป้ีองกนัโดยการดแูลสขุภาพสตัว์น�า้ การให้อาหาร การจดัการ

คณุภาพน�า้และดนิ แต่ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ยาและสารเคม ีควรใช้สารเคมี

พืน้ฐานในกลุม่ทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค เช่น การใช้เกลอืแกง

ที่ความเข้มข้น ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับลดความเครียดใน

ระหว่างการขนส่ง แต่หากต้องการควบคุมปรสิตภายนอก จะใช้

เกลือแกงที่ความเข้มข้น ๐.๓ - ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ หรือใช้สารเคมี

จ�าพวกฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น ๑๐๐ - ๒๐๐ ส่วนต่อน�้าล้าน

ส่วน โดยแช่นาน ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรง 

อายุ และชนิดของสัตว์น�้า ส่วนโพวิโดไอโอดีนใช้ส�าหรับฆ่าเชื้อ

จลุนิทรย์ีในน�า้ นอกจากนัน้มีการใช้สมุนไพรพืน้บ้าน เช่น บอระเพด็

 (๖)  ระบบการเลี้ยงสัตว์น�้า เพื่อให้กิจกรรมการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�า้ไม่ก่อมลพษิต่อสิง่แวดล้อมและมกีารจดัการการเลีย้งทีด่ี 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ส่งเสริมและสาธิตการ

เลีย้งสตัว์น�า้ด้วยระบบบ�าบดัน�า้ทีท่�าให้สามารถน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ 

ซึง่ระบบนีเ้หมาะสมกบัการเลีย้งสตัว์น�า้แบบหนาแน่น โดยเฉพาะ

การเล้ียงกุ้งทะเล ทั้งนี้ โดยมีการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงออกเป็น 

๓ ส่วน คือ 
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    ส่วนที่ ๑ เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น�้าแบบหนาแน่น 

    ส่วนที่ ๒ เป็นบ่อตกตะกอนและลดแพลงก์ตอนในน�้า 

โดยเลี้ยงหอยนางรม หรือ หอยแมลงภู่ 

    ส่วนที ่ ๓ เป็นบอ่ลดปรมิาณธาตุอาหารในน�้า โดยใช้

สาหร่ายทะเลท่ีใช้ประโยชน์ได้ เช่น สาหร่ายกลุ่มสีแดง เช่น 

สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) สาหร่ายโพรง (Solierlia 

robusta) และสาหร่ายสเีขยีว เช่น สาหร่ายพวงองุน่ (Caulerpa sp.) 

สาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) สาหร่ายผกักาด (Ulva rigida) 

ซึ่งสาหร่ายเหล่านี้สามารถแปรรูปเป็นอาหารส�าหรับบริโภคได้ 

เช่น น�้าสาหร่ายตากแห้ง ย�าสาหร่าย สาหร่ายชุบแป้งทอด 

    เมื่อน�้าได้รับการบ�าบัดจากส่วนที่ ๓ แล้ว ก็จะถูกส่ง

กลับส่วนที่ ๑ อีกครั้ง และน�า้จากส่วนที ่๑ ทีม่อีนิทรย์ีสารมาก 

กจ็ะถกูส่งหมนุเวยีนกลบัไปในแต่ละบ่อตามล�าดบั
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 (๗)  ชนดิสตัว์น�า้ทีเ่ลีย้ง ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 

ได้สาธิตและส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น�้าหลายประเภทที่ตลาดมี

ความต้องการสงู เช่น การเลีย้งกุง้กลุาด�า กุง้แชบ๊วย กุง้แวนาไมต์ 

ปลาเก๋า ปลากะพงขาว ปลาดุกทะเล และหอยหวาน ซึ่งสัตว์น�้า

ในกลุม่นีม้ต้ีนทนุผนัแปรค่าลูกพนัธุ ์และค่าอาหารสูง เพราะกนิ

เนือ้สตัว์เป็นอาหาร ดงันัน้เกษตรกรผูเ้ล้ียงจึงควรมคีวามช�านาญ

ต่อการเลี้ยงสูง และต้องสามารถวางแผนการจัดการฟาร์มได้ดี 

จึงจะประสบความส�าเร็จ 

    ส�าหรับกลุ่มสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่มีการส่งเสริมรองลงมา 

คอื สัตว์น�า้ในกลุ่มกินพชืเป็นอาหาร เช่น การเลีย้งปลานวลจนัทร์ 

ทะเล ปลากระบอก ปลาทบัทมิ หอยเป๋าฮือ้ หอยนางรม หอยแมลงภู่ 

หอยแครง จึงเหมาะสมส�าหรับเกษตรกรที่มีเงินทุนไม่มากนัก

และท�าธรุกจิการเลีย้งสตัว์น�า้ เพือ่พออยูพ่อกนิในรปูแบบการเลีย้ง

แบบผสมผสาน โดยอาจเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเล 

    นอกจากนี ้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ยงัได้

มีการสาธติการเพาะและอนบุาลปลาการ์ตนู ซึง่เป็นการส่งเสรมิ

การท�าธุรกิจปลาสวยงาม

 (๘)  การบันทึกข้อมูลการเลี้ยงและการท�าบัญชีฟาร์ม       

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

จดัท�าสมดุคูม่อืการเลีย้งสตัว์น�า้ในฟาร์มของตนเอง เพือ่ให้เกษตรกร

สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น�้าในฟาร์มของตนให้ดีขึ้น รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการท�าบัญชีฟาร์ม เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและก�าไร

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในแต่ละรุ่น และสามารถใช้เป็นข้อมูล

วางแผนการผลติสตัว์น�า้ในรุน่ต่อไป ว่าควรจะผลติในปรมิาณเท่าไร 

เพือ่ไม่ให้มีผลผลติสตัว์น�า้ชนดินัน้ในตลาดมากเกนิไป ซึง่จะท�าให้

ราคาตกต�่า จนอาจประสบกับภาวะการขาดทุนได้

109  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



110 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



การเผยแพร่และการนำาไปใช้ประโยชน์

 จัดท�าเอกสารเผยแพร่ และจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจ 

(๕) การจัดการระบบชลประทานนำ้าเค็ม  
 เพื่อการเลี้ยงสัตว์นำ้าชายฝั่ง

ที่มาขององค์ความรู้

 อ่าวคุ้งกระเบน มีสภาพเป็นอ่าวเกือบปิด การเลี้ยงสัตว์น�า้

ชายฝ่ังรอบอ่าวคุง้กระเบนก่อนการก่อสร้างระบบชลประทานน�้าเคม็

โดยสูบน�า้ทะเลจากอ่าวคุง้กระเบนเข้าบ่อเล้ียงในช่วงเวลาน�า้ข้ึน 

และระบายออกเม่ือน�า้ลง ส่งผลให้น�า้ทิง้ ซึง่มีธาตอุาหารปรมิาณ

สูงมากเกิดการสะสมอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบน เนื่องจากธรรมชาติ

ไม่สามารถบ�าบัดได้หมดจึงจะย้อนกลับเข้ามาตามคลองส่งน�้า

เข้าสูบ่่อเลีย้งสตัว์น�า้ของเกษตรกร ท�าให้ประสบปัญหาคณุภาพ

น�้าทะเลไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น�้า รวมท้ังก่อให้เกิดการ

ระบาดของโรคในสตัว์น�า้ท่ีเลีย้งได้ง่าย ซึง่ก่อให้เกิดความเสยีหาย

ต่อผลผลิตสัตว์น�้าโดยเฉพาะกุ้งทะเล ซึ่งมีต้นทุนการเลี้ยงสูง 

 ด้วยเหตนุีจ้งึได้มกีารวางแผนจดัท�าโครงการชลประทานน�า้เคม็

ขึน้ในปี ๒๕๓๗ และเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างตัง้แต่ วนัที ่๑ พฤศจกิายน 

๒๕๓๙ เสร็จสิ้นการก่อสร้างพร้อมเปิดโครงการ เม่ือวันท่ี ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดยใช้เงินงบประมาณท้ังสิน้ ๒๓๘ ล้านบาท 

สาระขององค์ความรู้

 การจดัการการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ังด้วยระบบชลประทาน

น�า้เคม็ ประกอบด้วย การจดัการระบบน�า้และการบ�าบดัน�า้ กลุม่ผูใ้ช้น�า้ 

รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่ม และระบบชลประทานน�า้เค็ม

การจดัการระบบน�า้ 

 ระบบชลประทานน�า้เคม็มกีารน�าน�า้ทะเลจากชายฝ่ังมาตาม

ท่อแรงดนัสงูทีม่เีส้นผ่าศนูย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จ�านวน ๖ แถว 

ฝังอยู่ใต้ท้องทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ ๓๕๐ เมตร เข้าสู่

อาคารโรงสูบน�้าบนชายฝั่ง ซึ่งมีส่วนเก็บกักน�้าทะเลอยู่ใต้ดิน

ลึกประมาณ ๑๑.๕๐ เมตร สามารถรับน�้าทะเลได้ประมาณ 

๔,๖๕๐.๐๐ ลกูบาศก์เมตร และระบายน�้าส่งต่อไปด้วยเครือ่งสบูน�า้

ก�าลังสูงขนาด ๒๐๐ แรงม้า จ�านวน ๘ เครื่อง แต่ละเครื่อง

สามารถระบายน�า้ได้ ๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไหลไป

คลองส่งน�้าระบบชลประทานน�า้เค็ม	
เพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลอ่าวคุ้งกระเบน
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“กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์น�า้อ่าวคุง้กระเบน ด้วยระบบชลประทาน

น�า้เคม็”

 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๒๐๐ ราย 

มกีารคดัเลือกประธาน หวัหน้ากลุม่และผูต้รวจสอบกจิการกลุม่ 

โดยสมาชกิซึง่แบ่งออกเป็น ๘ กลุม่ย่อย มีการลงมติเลอืกหัวหน้า

กลุม่ ๘ คน และผู้ตรวจสอบกิจการกลุ่ม ๑ คน จากนั้น หัวหน้า

กลุ่มจะเลอืกประธานกลุม่ขึน้มา ๑ คน การด�ารงต�าแหน่ง ทัง้หวัหน้า

กลุม่และประธานกลุม่สามารถด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ ๒ ปี เม่ือ

ครบ ๒ ปี ต้องมีการเลือกประธานและหัวหน้ากลุ่มขึ้นใหม่ และ

ไม่สามารถเป็นประธานหรอืหัวหน้ากลุม่ ๓ สมัยได้ ส่วนผูต้รวจ

สอบกจิการกลุม่ สามารถเป็นได้ทุกสมัยหากสมาชกิยงัมีความไว้

วางใจ ผลตอบแทนทีป่ระธานและหวัหน้ากลุม่ได้รบัคอืได้รบัค่า

ตอบแทนเดือนละ ๑,๓๐๐ บาทต่อคน และค่าเบี้ยประชุมเดือน

ละ ๒๐๐ บาทต่อคน ส่วนผูต้รวจสอบกจิการกลุม่ได้รบัค่าตอบแทน

เดอืนละ ๑,๓๐๐ บาท การเก็บค่าน�้าจากสมาชิกมีขึ้นตั้งแต่เริ่ม

โครงการ จนถึงปี ๒๕๔๔ สมาชิกจ่ายค่าน�้ารายละ ๑๐๐ บาท

ต่อไร่ต่อรุ่น ในปี ๒๕๔๖ อัตราค่าน�้าเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐๐ บาทต่อ

ไร่ต่อรุ่น และในปีต่อ ๆ ไปสมาชิกมีมติว่าจะจ่ายเพิ่มขึน้ปีละ 

๒๐๐ บาท และจะคงที่ในอตัรา ๒,๕๐๐ บาทต่อไร่ต่อรุน่ 

 ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มหีน้าทีจ่ดัการระบบ

จ่ายน�้าและบ�าบัดน�้า ตรวจสอบคุณภาพน�า้ ดูแลและซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้างในระบบ จัดท�าบัญชีและตรวจบัญชีการเงินของกลุ่ม 

เป็นพี่เล้ียงให้กลุ่มเกษตรกรในการด�าเนินงานต่างๆ รวมทั้ง

สนับสนุนจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างใน

ระบบชลประทานน�้าเค็ม

ตามแนวท่อส่งน�้า เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จ�านวน 

๒ ท่อ ไปยังบ่อพักน�้าขนาด ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่อกับ

คลองคอนกรตีมีความยาวประมาณ ๘,๘๒๐ เมตร ซึง่เป็นคลอง

ส่งน�้าทะเลเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงสัตว์น�้ารอบอ่าวคุ้งกระเบน น�้าจาก

คลองส่งน�า้นีจ้ะไหลลงบ่อเลีย้งโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ต่อจากนัน้

น�า้ทีผ่่านการเลีย้งสตัว์น�า้แล้วจะถกูระบายเข้าสูร่ะบบบ�าบดัทาง

ชวีภาพในอ่าวคุง้กระเบน โดยเริม่จากคลองรบัน�า้ทิง้ ซึง่มเีครือ่ง

เติมอากาศบ�าบัดน�้า เพื่อให้อินทรีย์สารในน�้าทิ้งถูกเปลี่ยนเป็น

อนินทรีย์สารท่ีเป็นธาตุอาหารของพืช สามารถใช้เลี้ยงหอย

นางรมแบบแขวน เพือ่ช่วยลดปรมิาณแพลงก์ตอนในน�า้ ต่อจากนัน้ 

น�้าจะไหลเข้าสู่ป่าชายเลน ๑,๓๐๐ ไร่ ซึ่งต้นไม้ในป่าชายเลนน้ี

มีรากอากาศช่วยชะลอให้กระแสน�้าช้าลง ท�าให้ตะกอนในน�้ามี

การตกตะกอน รวมท้ังช่วยลดปรมิาณธาตอุาหารในน�า้ลง ต่อจากนัน้

น�า้ท้ิงน้ีจะไหลเข้าสูบ่รเิวณกลางอ่าวคุง้กระเบน ซึง่มหีญ้าทะเลอกี

จ�านวน ๖๑๗ ไร่ ช่วยลดธาตอุาหารในน�า้ พร้อมกบัเลีย้งหอยนางรม

และหอยแมลงภู ่เพือ่ลดปรมิาณแพลงก์ตอน เมือ่น�า้ผ่านระบบ

บ�าบดันีแ้ล้วจงึไหลออกจากอ่าวคุ้งกระเบน

 จากการตรวจคณุภาพน�า้ในอ่าวคุง้กระเบน เปรยีบเทยีบกบั

คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่งเดือนละครั้ง พบว่าคุณภาพน�้าทะเลใน

อ่าวคุง้กระเบนมคีณุภาพดแีละอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน�า้

ชายฝั่ง

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ด�าเนินการให้

เกษตรกรทีใ่ช้น�า้จากระบบชลประทานน�า้เคม็ทกุคนสมคัรเข้าเป็น

สมาชกิ เพือ่บรหิารระบบชลประทานน�า้เคม็ เพือ่การเลีย้งสตัว์น�า้ 

โดยจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรกับจังหวัดจันทบุรีในนาม 
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	 ระยะเวลา	๑	ปีทีก่ลุม่เกษตรกรเล้ียงสัตว์นํา้	สามารถดาํเนนิ

กิจการต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดีด้านการเงิน	 สามารถจ่ายค่าไฟฟ้า

สาํหรบัสบูนํา้ประมาณปีละ	๔๔	เปอร์เซ็นต์	ของค่าไฟฟ้าทัง้หมด	

ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสร้างในระบบ	ประมาณปีละ	๒๗-๔๔	เปอร์เซน็ต์ 

ของค่าซ่อมแซมทัง้หมด	และค่าตอบแทนการดาํเนนิงานของ	

ประธาน	หวัหน้า	และผูต้รวจสอบ	ปีละประมาณ	๑๗๗,๖๐๐	บาท	

ค่าตอบแทนการประชุมประจําปีแก่สมาชิกที่มาประชุม	ซึ่งการ

จดัตัง้กลุม่เกษตรกรเลีย้งสัตว์นํา้	ก่อให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการ

ทาํประโยชน์ทางด้านการดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณบ่อเล้ียง

สตัว์น้ําและคลองส่งน้ํา	รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการออกกฎข้อบังคบั

และการถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาชิก

บทเรยีนจากโครงการฯ

	 ๑.	อายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่ใช้กับระบบ

ซึ่งเป็นน้ําเค็มจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าระบบที่ใช้กับน้ําจืด	

รวมทั้งนํ้าทะเลในช่วงมีคลื่นลมแรงจะมีตะกอนทรายอยู่ในนํ้า

ด้วย	เมือ่น้ําถกูสบูผ่านเครือ่งสบูเข้าสู่ท่อส่งนํา้สภาพของนํา้ทีม่ี

เม็ดทรายนี้ทําหน้าที่เหมือนกระดาษทรายขัดสีให้ท่อนํ้าบางลง

จนเกิดการรั่วของท่อนํ้า

	 ๒. เป็นระบบทีว่างแผนและสร้างมาโดยรฐับาล	ดงันัน้สิง่ก่อสร้าง

และระบบคลองจึงเปรยีบได้กับสมบติัสาธารณะ	(Common	pool)	

ทุกคนมีสิทธิจะใช้ประโยชน์	 และมักจะถือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ

จึงไม่ดูแลรักษา	 ดังนั้นก่อนการจัดตั้งระบบชลประทานน้ําเค็ม

นอกจากศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ควรศึกษาความ

สามารถในการจ่าย	(welling	to	pay)	ของสมาชกิด้านการมส่ีวนร่วม

ด้านการเงิน	การจัดการระบบจ่ายนํ้าและการบํารุงรักษาด้วย 

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

 เนือ่งจากโครงการนีเ้ป็นหนึง่ในโครงการนาํร่อง	(Pilot	Project)	

ของโครงการชลประทานน้ําเคม็	ซึง่ประสบผลสําเรจ็เป็นอย่างดี

ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	และการพัฒนากลุ่มเกษตรกร

ในการมส่ีวนร่วมด้านการบาํรงุรกัษาระบบ	จงึใช้เป็นพืน้ทีส่าธติ

ให้กบัประชาชนทัง้ชาวไทย	และชาวต่างชาต	ิได้เข้ามาศึกษาดูงาน

และนาํรปูแบบการจดัการไปปรบัใช้อย่างเหมาะสมต่อไป
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(๖)	การผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง

ที่มาขององค์ความรู้

	 เป็นรปูแบบการป้องกนัมลภาวะอนัเกดิจากการเลีย้งกุง้ทะเล

รอบอ่าวคุ้งกระเบน	 โดยปรับปรุงดินเลนจากบ่อเลี้ยงกุ้งมา

แปรสภาพเป็นปุ๋ยหมัก	 ซ่ึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน

การเกษตรได้เป็นอย่างดี

สาระขององค์ความรู้

	 วัตถุดิบ	 ประกอบด้วย	 ฟางข้าวหรือเปลือกผลไม้ทุกชนิด	

ซงัข้าวโพดหรอืพชืสด	๑,๐๐๐	กโิลกรัม	ดินเลนนากุง้	(ท่ีแห้งแล้ว) 

๒๐๐	กโิลกรมั	ปุย๋ยเูรยี	๒	กโิลกรมั	สารเร่งการย่อยสลาย	(พด.๑)	

๑๕๐	กรมั	แบ่งฟางข้าว	ดนิเลน	และปุย๋ยเูรีย	เป็นส่วนๆ	ให้เท่ากัน 

แล้วนําไปวางซ้อนกันสลับเป็นชัน้ๆ	ในแต่ละช้ันท่ีวางซ้อนกนัให้รด

ด้วยสารละลาย	พด.๑	(เป็นสารเร่ง	พด.๑	ที่ละลายนํ้าเตรียมไว้

ล่วงหน้าประมาณ	๓๐	นาที)	เมื่อซ้อนสลับกันจนหมดแล้ว	ใน

ชัน้บนสดุให้หาวสัดุทางมะพร้าวปิด	เพือ่ป้องกนัการระเหยของนํา้

ในกองปุย๋	ต่อจากนัน้รดน้ําจดืบนกองปุย๋ให้ชุม่อย่างน้อยวนัละครัง้	

ต่อจากนัน้	ทกุๆ	๗-๑๐	วนั	ให้พลิกกองปุย๋หมกัจากชัน้บนลงไป

ชัน้ล่าง	กลบักองปุย๋ประมาณ	๘-๑๖	สปัดาห์	เศษพชืจะสลายตวั

ผพุงั	จนกระทัง่ปุย๋หมกัเยน็ตวัลงจงึนาํไปใช้งานได้	โดยสงัเกตสี

ของปุย๋ทีส่ามารถนําไปใช้ได้จะมีสน้ํีาตาลเข้ม	หรอืสีดํา	ลกัษณะ

ปุ๋ยมีความอ่อนนุ่มและมีต้นพืชที่มีระบบรากลึกสามารถขึ้นบน

กองปุ๋ยได้

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

 จดัทําพืน้ทีส่าธติการทําปุย๋หมกัจากดนิเลนนากุง้ในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	เพ่ือให้ความรู้

แก่กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	โรงเรียน	พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นเอกสาร

เผยแพร่ให้กับประชาชนผู้สนใจ
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(๗)	การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเพื่อทดแทนการจับ	
	 	 จากธรรมชาติ

ที่มาขององค์ความรู้

 เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงปลาทะเลสวยงามเพิ่มขึ้น

อย่างมาก	โดยปลาการ์ตนูเป็นปลาทะเลชนดิหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของ

ผู้เลี้ยงปลาทะเล	 เพราะมีสีสันสวยงาม	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะลักลอบ

จับจากทะเลโดยวธีิการต่างๆ	 ซึง่ในปัจจบุนัพบว่า	 ปลาการ์ตนูใน

ธรรมชาติมีจํานวนลดลงอย่างมาก	 โดยเฉพาะชนิดที่มีสีสัน

สวยงาม	เช่น	ปลาการ์ตนูพนัธุส้์มขาว	ปลาการ์ตนูพนัธุล์ายปล้อง	

เป็นต้น

	 ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุง้กระเบนฯ	จงึทําการเพาะพนัธุป์ลาการ์ตนู	เพือ่จาํหน่ายให้กบั

เกษตรกรผูผ้ลติแทนการจบัจากธรรมชาต	ิและส่วนหนึง่จะปล่อย

คืนสู่ทะเล	เพื่อเพิ่มจํานวนปลาการ์ตูนในธรรมชาติ

สาระขององค์ความรู้

 ปลาการ์ตูน	 เป็นปลาที่อยู่ในทะเลลึก	 บริเวณที่มีปะการัง

หรือดอกไม้ทะเล	 เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย	 แต่สามารถนํามาเลี้ยง

และเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟักสัตว์นํ้าได้	โดยจับคู่	ตัวผู้	๑	ตัว	ต่อ

ตัวเมีย	๑	ตัว	ในตู้เลี้ยงปลาหรือในกระชังพลาสติก	ปลาการ์ตูน

เป็นปลาที่วางไข่ติดวัสดุ	เช่น	กระเบื้อง	หรือเปลือกหอย	จะใช้

ระยะเวลาในการฟักตัว	๗	-	๘	วัน	แล้วแต่ชนิดของปลาการ์ตูน

และสิ่งแวดล้อม

	 ปัจจุบัน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 สามารถ

เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้แล้ว	ม	ี๗	ชนิดจากปลาการ์ตูนทั้งหมด	

๑๑	ชนดิ	คอื	ปลาการ์ตูนพนัธุส้์มขาว	ปลาการ์ตูนพนัธุล์ายปล้อง	

ปลาการ์ตนูพนัธุอ์านม้า	ปลาการ์ตนูพนัธุม์ะเขอืเทศ	ปลาการ์ตนู

พันธุ์แก้มหนาม	ปลาการ์ตูนพันธุ์เบอร์คูลาร์	และปลาการ์ตูนดํา

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

	 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน	 และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร

ที่สนใจ	 โดยในปัจจุบันมีเกษตรกรสามารถนําความรู้จากการ

ศึกษาดูงานไปประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนได้แล้ว	 ซึ่ง

ตัง้อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคยีงกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ
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ไม่เหมาะสม ตลอดจนการปล่อยน�้าเสียจากนากุ้งลงสู่ทะเล 

ท�าให้ทะเลรอบอ่าวคุง้กระเบนประสบปัญหาอย่างมาก จ�านวน

ประชากรสตัว์น�า้ลดลง คณุภาพน�า้ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้

การประกอบอาชีพประมงมีความยากล�าบาก

สาระขององค์ความรู้

 การฟ้ืนฟสูภาพทะเลรอบอ่าวคุง้กระเบนให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ 

จ�าเป็นต้องสร้างจติส�านกึให้แก่ชาวบา้นโดยรอบ รวมทัง้ต้องมี

ระบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ดังเช่น

การเลี้ยงหอยนางรมเพื่อบ�าบัดคุณภาพน�า้

 ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงหอยนางรมในคลองน�้าทิ้ง เพื่อใช้

ลักษณะการกินอาหารของหอยนางรม ลดปริมาณแพลงก์ตอน

และสารอนิทรย์ีทีเ่กดิจากการเลีย้งกุง้ทะเล ในการป้องกนัปัญหา

การขาดออกซเิจนฉบัพลนั นอกจากเป็นการบ�าบดัคณุภาพน�า้แล้ว 

เกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการจ�าหน่ายหอยนางรมอีกด้วย

(๘)	การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�า้

ที่มาขององค์ความรู้

 จากการที่อ่าวคุ ้งกระเบนถูกบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเป็น

จ�านวนมาก และมกีารท�าประมงที่ไม่ถกูต้องมกีารใช้เครือ่งมอืที่
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การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น�้าชายฝั่ง 

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ได้ผลิตและปล่อย

พันธุ์สัตว์นํ้าชายฝั่ง	อาท	ิกุ้งแชบ๊วย	กุ้งกุลาดํา	ปลากะพงขาว	

ปลากะรัง	ปูม้า	ปีละไม่ต่ํากว่า	๒๐	ล้านตัว	ลงสู่อ่าวคุ้งกระเบน	

เพื่อเพิ่มผลผลิตและมุ่งหวังให้สัตว์นํ้าดังกล่าว	 กินแพลงก์ตอน

ท่ีอดุมสมบูรณ์อนัเกดิจากการเล้ียงกุง้ทะเล	ซึง่เป็นการบาํบดันํา้

ตามธรรมชาต	ิทาํให้ระบบนเิวศเกดิความสมดลุ	รวมทัง้การจดัทาํ

ธนาคารปมู้า	โดยรวบรวมปูไข่แก่ปีละ	๑,๕๐๐	ตวั	จากชาวประมง	

เพือ่ให้ปวูางไข่	อกีทัง้ได้สร้างทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ทะเล	(ปะการงัเทยีม) 

ตลอดจนส่งเสรมิให้ชาวบ้านอนรุกัษ์ปะการงัธรรมชาต	ิและหอยมอืเสอื

การอนุรักษ์หญ้าทะเล

	 ส่งเสริมการอนุรักษ์หญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน	 จํานวน	

๖๑๗	ไร่	ให้อุดมสมบูรณ	์เพื่อเป็นแหล่งวางไข	่อนุบาลสัตว์น้ํา

ชายฝ่ังตามธรรมชาต	ิพร้อมทัง้เป็นแหล่งดดูธาตอุาหารอนัอดุม

สมบูรณ์ที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งทะเล	 อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารที่

สําคัญของพะยูน	ซึ่งได้หายไปจากอ่าวคุ้งกระเบนให้กลับคืนมา

อีกครั้ง

การประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน

	 ส่งเสริมการประมงและปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมง

ทีถ่กูต้องเหมาะสม	ไม่ทําลายทรพัยากรสตัว์นํา้	ตลอดจนส่งเสรมิ

การจัดตั้งกลุ่มประมง	 เพื่อทําการประมงที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	และบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

 จากการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่าชายเลน	ฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัว์น้ําและ

หญ้าทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน	ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุง้กระเบนฯ	ได้ทาํให้ทรพัยากรสตัว์นํา้ชายฝ่ังเพิม่จาํนวนมากขึน้	

เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง	

	 จากการให้สัมภาษณ์ของ	นายนคิม ไกรนวิรณ์ ประธานกลุม่

เครือ่งมอืประมงอวนปมู้า	๒/๓	หมู	่๔	ตําบลคลองขดุ	อาํเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี	ได้กล่าวว่า

	 “…พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการนี้	 รู ้สึกดีขึ้น	

เพราะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ได้ให้โอกาสเพิ่ม

สภาพคล่องทางด้านการลงทุนประกอบอาชีพนี้	 โดยการจัดหา

เครื่องมืออวนจมปูม้า	 จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ

อาชีพ…”

	 “…คิดว่าโครงการในลักษณะนี้ควรจะมีอยู่คู่กับอาชีพของ

เกษตรกรต่อไป	และผมขอให้ในหลวงมพีระชนมายยุิง่ยนืนาน…”	

	 ส่วน	นายกิมเหล็ง คุมคณะ ประธานกลุ่มเครื่องมือประมง

พื้นบ้านได้กล่าวว่า

 “…มปีระโยชน์มาก	เมือ่เริม่มศีนูย์ฯ	อะไรๆ	ก็ดขีึน้	ป่าชายเลน

สมบูรณ์ขึ้น	ส่วนพันธุ์สัตว์นํ้าเมื่อมีปูไข่นอกกระดอง	ทางศูนย์ฯ	

จะเอากระชังลอยน้ําไว้	ถ้าสมาชิกได้ปูไข่นอกกระดองก็นําไปคนื

ให้ศูนย์ฯ	จะได้ขยายพันธุ์ออกมาอีก…”
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ผลส�ำเร็จและกำรขยำยผล
	 ผลส�ำเรจ็ของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบนฯ	ทีส่�ำคญั	

มีดังนี้

๑. พื้นที่ขยายผล

	 •	พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน

 การพฒันาและฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ังให้คงความอดุมสมบรูณ์ 

ได้แก่	 พัฒนำฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำไม้ตำมแนวภูเขำจ�ำนวน	

๑๑,๓๗๐	 ไร่	 สร้ำงฝำยต้นน�้ำล�ำธำร	 ๕๐๐	 แห่ง	 พัฒนำฟื้นฟู

ระบบนิเวศปำ่ชำยเลนจ�ำนวน	๑,๓๐๐	ไร่	ป่ำชำยเลนธรรมชำติ

ในอ่ำวคุง้กระเบน	๗๒๑.๓๗	ไร่	มศีกัยภำพในกำรกกัเกบ็คำร์บอน

ทั้งหมด	๑๑.๕๒	ตันต่อป	ีหรือ	ดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

ในอตัรำ	๔๒.๒๔	ตัน	CO2ต่อไร่	คดิเป็นมลูค่ำกำรกกัเกบ็คำร์บอน	

(ป	ี๒๕๕๐)	๑๔,๖๗๑.๖๔	บำทต่อไร่	ส่วนควำมหลำกหลำยของ

นกในป่ำชำยเลนอ่ำวคุ้งกระเบน	พบว่ำ	มจี�ำนวนชนดิเพิม่จำกเดมิ	

๒๔	ชนิด	เป็น	๑๑๔	ชนิด

 กำรอนุรักษฟื้นฟูหญ้ำทะเลในอ่ำวคุ้งกระเบน	๑,๐๐๐	ไร่	

พบว่ำปี	๒๕๔๙	มีหญ้ำทะเล	Halodule	pinifolia	๕๗๔.๘๓	ไร่	

และ	Enhalus	acoroides	จ�ำนวน	๒๘.๗๖	ไร่	และเพิ่มขึ้นในปี	

๒๕๕๑	มีหญ้ำทะเล	Halodule	pinifolia	จ�ำนวน	๖๔๑.๕๑	ไร	่

และ	Enhalus	acoroides	จ�ำนวน	๓๕.๒๓	ไร่	จำกกำรส�ำรวจชนดิ

และควำมหนำแน่นของสตัว์น�ำ้กลุม่หอย	พบว่ำ	ควำมอดุมสมบรูณ์

ทำงชนดิและควำมหนำแน่นของหอย	รวมทัง้ควำมอุดมสมบรูณ์

ของหญ้ำทะเลมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ตำมตำรำง	๑	จำกกำรเพิม่ทรพัยำกร

สตัว์น�ำ้	โดยศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบนฯ	ด�ำเนนิกำรผลติ

และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้ำปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ	พร้อมกับส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรพัยำกร

ชำยฝ่ัง	เช่น	ป่ำชำยเลน	และหญ้ำทะเล	เป็นต้น	เพ่ือเป็นแหล่งวำงไข่	และอนบุำลสตัว์น�ำ้

วัยอ่อน

 จำกกำรส�ำรวจ	ปริมำณสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่จับได้ตำมช่วงฤดูกำลจำกชำวประมง	

พบว่ำ	ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยและปูมำ้	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ดังตำรำง	๒

ตารางที่ ๑	ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงชนิด	(Species	Richness)	และควำมหนำแน่นของ
สัตว์น�้ำกลุ่มหอยในอ่ำวคุ้งกระเบน

ตารางที่ ๒	 ผลผลิตสัตว์น�้ำท่ีจับได้ของชำวประมงพื้นบ้ำนอ่ำวคุ้งกระเบน	 ระหว่ำงปี	
๒๕๔๙	-	๒๕๕๑

พื้นที่ศึกษำ
ครั้ง/
ปี

ผลลัพธ์
(จ�ำนวนชนิด)

ควำมหนำแน่นของหอย					
(ตัว/ตร.ม.)

๒๕๔๙ ๒๕๕๑ ๒๕๔๙ ๒๕๕๑

ระบบนิเวศป่ำชำยเลน ๑ ๑๘ ๒๑ ๔๕๓.๖๗ ๕๓๐.๙๙
ระบบนิเวศหำดโคลน/
หญ้ำทะเล

๑ ๙ ๑๑ ๘๗๓.๒๐ ๘๘๒.๒๐

ระบบนิเวศหำดหิน
ทิศเหนือ

๕ ๑๖ ๓๑ ๑๗๗.๓๓ ๑๒๐.๔๐

ระบบนิเวศหำดหนิทศิใต้ ๕ ๑๗ ๓๕ ๕๐๖.๐๐ ๗๖๓.๕๗

ระบบนิเวศหำดทรำย ๒ ๓ ๖ ๒.๒๔ ๖.๓๑

ระบบนิเวศปะกำรัง ๑ ๑๒ ๒๒
ควำมสมบรูณ์
ประมำณ	๕๐%

ควำมสมบรูณ์
ประมำณ	๕๐%

พื้นที่ศึกษำ ระยะเวลำ
ผลผลิต	(กิโลกรัม) ชนิด

สัตว์น�้ำ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑
เจำ้หลำว	-	แหลมเสด็จ มิ.ย.-ก.ย. ๑๘,๒๗๐ ๑๕,๙๒๕ ๒๐,๑๒๕ กุ้งแชบ๊วย

ในอ่ำวคุ้งกระเบน ต.ค.-เม.ย. ๓๕,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๒๒,๘๐๐ ปูม้ำ

นอกอ่ำวคุ้งกระเบน ต.ค.-เม.ย ๑๗,๘๕๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ปูมำ้

หมายเหต ุชาวประมงปูม้าหยุดกิจกรรมปลายปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ เนื่องจากราคาน�า้มันเชื้อเพลิงสูงมาก
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 พะยนู	นอกจากสตัว์น้ําเศรษฐกจิข้างต้นแล้ว	ปัจจุบนัยงัพบ

พะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	ซึ่งเคยอาศัยหากินในอ่าวคุ้งกระเบน	

โดยพบครั้งสุดท้ายเมื่อปี	๒๕๓๒	และไม่พบอีกเลยในอ่าว

คุ้งกระเบน	เป็นระยะเวลาประมาณ	๓๐	ปี

	 ปัจจุบันพบว่าพะยูนได้หวนคืนกลับมาสู่อ่าวคุ้งกระเบน	

โดยพบเป็นหลักฐานแน่ชัดตั้งแต่ปี	๒๕๔๙	ชาวประมงพื้นบ้าน

มักพบพะยนูบรเิวณปากอ่าวคุง้กระเบน	และพืน้ทีใ่กล้เคยีงบ่อยครัง้

มากขึ้น	จากที่ไม่เคยพบเห็นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

 ด้านสภาพแวดล้อมชายฝั่งและในอ่าวคุ้งกระเบน	 จากการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า	(๑๖	พารามิเตอร์	๒๓	สถานีปีละ	๑๒	

ครั้ง)	และดิน	(๙	พารามิเตอร์	๒๓	สถาน	ีปีละ	๓	ครั้ง)	พบว่า	

นํ้าและดินมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษ	และพบว่า	คุณภาพนํ้าและดินในอ่าวคุ้งกระเบน	มีความ

สมัพนัธ์อย่างเด่นชดักบัการบรหิารจดัการเลีย้งกุง้ทะเลด้วยระบบ

ชลประทานนํ้าเค็มและการฟื้นฟูป่าชายเลน	 การบริหารจัดการ

การเลี้ยงกุ้งทะเล	โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งเป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน	CoC	และ	GAP	การบําบดัน้ําท้ิงจาก

การเลี้ยงกุ้ง	ด้วยการเติมออกซิเจนลงในนํ้า	 เพื่อเร่งขบวนการ

บําบัดนํ้า	และการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงหอยนางรม	เพื่อกิน

แพลงก์ตอนในคลองนํ้าท้ิงจากการเล้ียงกุ้งก่อนจะระบายผ่าน

ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประมาณ	๑,๓๐๐	ไร ่

ป่าชายเลนจะช่วยดดูซบัแร่ธาตทุีม่ากบันํา้เล้ียงกุง้และช่วยทาํให้

สารแขวนลอยที่มากับน้ําตกตะกอนก่อนลงสู่อ่าวคุ้งกระเบน	

(พุทธและคณะ	;	๒๕๔๓)	ได้ทําการศึกษาผลกระทบนํ้าทิ้งจาก

การเลีย้งกุง้ต่อดลุไนโตรเจนในอ่าวคุ้งกระเบน	พบว่า	ป่าชายเลน

สามารถดูดซับไนโตรเจนได้	๘	เปอร์เซ็นต์

	 นอกจากนี้	 ในอ่าวคุ้งกระเบน	 พื้นที่ส่วนหนึ่งมีการเลี้ยง	

หอยนางรมของเกษตรกร	และอกีส่วนหนึง่ประมาณ	๖๙๑	ไร่	เป็น

พืน้ทีอ่นรุกัษ์หญ้าทะเล	ซึง่ช่วยบาํบดันํา้ในอ่าวคุ้งกระเบนอกีครัง้	

ประกอบกับอ่าวคุ้งกระเบน	 เป็นอ่าวท่ีมีลักษณะทางภูมิศาสตร์

ทีม่ทีางเข้าออกของนํา้ทางเดยีว	ใน	๑	รอบของนํา้ขึน้-ลง	ในช่วงน้ํา

เกิดมวลนํ้าในอ่าวคุ้งกระเบนจะมีการแลกเปลี่ยนถ่ายออกและ

รบันํา้เข้ามาประมาณ	๘๖	เปอร์เซน็ต์	จงึทาํให้มกีารแลกเปลีย่น

มวลนํา้ทะเลระหว่างภายในอ่าวคุง้กระเบนและนอกอ่าวคุง้กระเบน

ได้ดี	(ชนนิทร์	และคณะ;	๒๕๔๒)	ประกอบกบัการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรชายฝั่งที่ดีของศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	

ดงักล่าวข้างต้น	จึงส่งผลให้ตวัชีว้ดัด้านคณุภาพน้ํา	คุณภาพดิน

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 เป็นผลให้ระบบนิเวศในอ่าวคุ้งกระเบน

สมบูรณ์ทั้งชนิดและปริมาณสัตว์นํ้า	(กุ้ง	หอย	ปูม้า	และปลา)	

รวมทั้งหญ้าทะเล	 ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวประมงขนาด

เล็กดีขึ้น

 ด้านการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา	 พบว่าประมาณ	 ๙๐.๖๒-

๙๘.๕๐	เปอร์เซ็นต์	ของนักท่องเที่ยว	มีความพึงพอใจต่อการ

บรกิารในการต้อนรบั	ทาํให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ

ได้รบัรางวลัยอดเยีย่ม	ครัง้ท่ี	๓	“กินรทีอง”	ประจาํปี	๒๕๔๓	และ

รางวลัดเีด่น	ครัง้ที	่๔	“กนิรเีงิน”	ประจาํปี	๒๕๔๕	และในปี	๒๕๕๔	

มผีูท้ีม่าศกึษาดงูานทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	กว่า	

๖๐๐,๐๐๐	คน
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๒. ตัวอย่างความส�าเร็จ
	 ตวัอย่างความส�าเรจ็จากการน�าองค์ความรูข้องศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	

ไปใช้จนประสบความส�าเร็จสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนว

พระราชด�าริ	ประกอบด้วย

๒.๑  ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ ออมทรัพย ์  

  เพื่อการเรียนรู้

	 	 นายอุทัย	ดาวไสว

	 	 สถานที่	๙๖/๑	หมู่	๑	ต�าบลพลิ้ว	อ�าเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

๒.๒  ศนูย์เรยีนรูต้วัอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าริ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

  แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

  บ้านช้างข้าม

  สถานที่	๑/๑๕	ต�าบลช้างข้าม	อ�าเภอนายายอาม	จังหวัดจันทบุรี

๒.๓  ศูนย์เรยีนรูต้วัอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าริ กลุม่หอยนางรม  

  ครบวงจร

	 	 คุณอรทิพา	เบ็ญธวารีเดชา	

  สถานที่	๕/๒	หมู่	๓	ต�าบลคลองขุด	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

๒.๔  ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าร ิกลุม่ผลติผกัและ 

  ผลไม้อนามัย

	 	 นายเหลียง	ศรนรินทร์	

 	 สถานที	่หมู	่๔	ต�าบลร�าพนั	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวดัจันทบุรี

๒.๕  ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าร ิกลุม่ผลติข้าวพนัธุด์ ี

  ครบวงจรและโรงสข้ีาวชมุชน

	 	 นายอ�านวย	พันธุ์มณี	

  สถานที่	๓๑/๔๐	หมู่	๔	ต�าบลคลองขุด	อ�าเภอท่าใหม	่จังหวัดจันทบุรี

๒.๖  ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าร ิกลุม่ผลติพชืผกัและ 

  ผลไม้ให้มคุีณภาพและปลอดภยั

	 	 นายฉลวย	จันทแสง

  สถานที	่บ้านสองห้อง	หมู	่๗	ต�าบลร�าพนั	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

๒.๗  ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าร ิกลุม่ผลติเหด็  

  เศรษฐกจิครบวงจร

  นายวีระ	ศรีคงรักษ์

 	 สถานที	่หมู	่๘	ต�าบลร�าพนั	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวดัจันทบุรี
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ ณ จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า

ด้วยพื้นที่จ�ำนวนมำกในจังหวัดนรำธิวำสเป็นที่ลุ่มต�่ำ มีน�้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภำพต�่ำ มีเนื้อที่ทั้งหมด

ประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรจ�ำนวนมำกไม่มีที่ท�ำกิน แม้เมื่อระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่หมดแล้ว ยังยำก

ที่จะใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรให้ได้ผล ท้ังน้ี เน่ืองจำกดินมีสำรประกอบไพไรท์ท�ำให้เกิดกรดก�ำมะถัน 

เมื่อดินแห้งท�ำให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะมีกำรปรับปรุงพัฒนำ โดยให้มี

หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องเข้ำมำด�ำเนนิกำรศกึษำและพฒันำพืน้ทีพ่รรุ่วมกนัแบบผสมผสำน และน�ำผลส�ำเรจ็

ของโครงกำรไปเป็นแบบอย่ำงในกำรที่จะพัฒนำพื้นที่พรุอื่นในโอกำสต่อไป

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๖
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเกบ็น�า้ใกล้บ้าน และ ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 
ได้พระราชทานพระราชด�ารัส ความว่า

“...ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพกิลุทองฯ ควรครอบคลุมถงึกำรศกึษำและกำรพฒันำป่ำไม้บรเิวณเขำยำบแีละเขำส�ำนกั  

ระยะต่อไปอำจจะพิจำรณำก่อสรำ้งอ่ำงเก็บน�้ำขนำดเล็ก บนเขำทั้งสองแล้วต่อท่อชักน�้ำจำกอำ่งเก็บน�้ำ 

ลงมำใช้ ...”

พระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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“...ควรที่จะขยำยพื้นที่ของโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ...”

“...ควรรวมพื้นที่ของชลประทำนกับศูนย์ฯ เพ่ือจัดกำรเป็นแปลงศึกษำ แปลงขยำยพันธุ์  และให้ศูนย์ฯ 

เป็นส่วนให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรรอบๆ โครงกำร...”

“...พื้นที่ทดลองวิจัยของศูนย์ฯ ควรด�ำเนินกำรระบำยน�้ำในระดับที่เหมำะสม...”

“...ให้ปรับปรุงระบบชลประทำนโดยที่สำมำรถส่งน�้ำเพื่อกำรท�ำนำทั้งฤดูแล้งและฤดูท�ำนำ...”

“...ให้กรมป่ำไม้ศึกษำหำพันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่ลุ่มน�้ำขัง...”

“...พื้นที่ลุ่ม ให้หำแนวทำงพัฒนำศึกษำวิจัยพื้นที่เพื่อปลูกไม้ยืนต้น...”

“...ควรสร้ำงโรงงำนผลติยำงช้ันดภีำยในศนูย์ฯ โดยรวบรวมรำษฎรรอบพืน้ที่โครงกำรฯ เข้ำเป็นสมำชกิ...”

“...ควรมีกำรทดลองดินอินทรีย์ (ดินพรุ)...”

“...ควรพิจำรณำขยำยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งกำรใช้ปุ๋ยพืชสดจำกพืชตระกูลถั่ว...”

“...พืน้ทีท่ีส่ำมำรถปลูกถ่ัวเขยีวหรอืถ่ัวเหลืองได้ ควรส่งเสรมิให้รำษฎรปลูกและให้ศนูย์ฯ สร้ำงโรงงำนแปรรปู

ผลผลิตดังกลำ่ว...”

“...สระน�้ำในบริเวณศูนย์ฯ พิกุลทอง ควรด�ำเนินกำรเลี้ยงปลำในสระนี้...”

“...ควรที่จะปลูกย่ำนลิเภำในที่ป่ำรกมำกกวำ่ปลูกในที่โล่งแจ้ง...”
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วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่างเก็บน�้าปีแนมูดอตามพระราชด�าริ ต�าบลบูกิต อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

ตำมท่ีมพีระรำชด�ำริให้ด�ำเนนิกำรโครงกำรนีเ้ป็นลกัษณะโครงกำรผสมผสำนหรอืโครงกำรเบด็เสรจ็ เพือ่เป็น

โครงกำรตัวอย่ำงนี้ หน่วยงำนทุกหน่วยจะต้องประสำนงำนกันในกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำ ซึ่งจะเป็นสำขำของ

ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพกุิลทอง โดยมคีณะกรรมกำรด�ำเนนิงำน จดัหำและจดัรปูทีด่นิท�ำกนิทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที่

รบัน�ำ้ของโครงกำรอ่ำงเก็บน�ำ้ปีแนมดูอ ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ีส่ำมำรถปลูกข้ำวหมนุเวยีนกบักำรปลกูพชืไร่ได้ตลอด

ทั้งปี จำกนั้น ก็จะเปิดรับสมัครรำษฎรที่ขยันขันแข็งในหมู่บ้ำน แต่ขำดแคลนที่ท�ำกิน เข้ำใช้ประโยชน์ใน

ที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์พัฒนำ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกำล

เพำะปลูกแต่ละครัง้ ก็จะต้องมำสมคัรใหม่ทกุครำวไป ส�ำหรบัศนูย์พฒันำจะมหีน้ำทีเ่ผยแพร่ควำมรูท้ำงด้ำน

วชิำกำรเกษตร แจกจ่ำยพนัธุพ์ชืและปุย๋ ตลอดจนวำงแผนขดุคสู่งน�ำ้ไปยงัแปลงเพำะปลกู และวำงแผนกำร

ปรำบศัตรูพืชร่วมกับรำษฎร

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ เยีย่มโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า

จุดประสงค์ของกำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำฯ เพื่อเป็นกำรสำธิตกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ หมำยถึงทุกสิ่งทุกอย่ำง 

ทุกด้ำนของชวีติประชำชนทีจ่ะหำเลีย้งชีพในท้องทีจ่ะท�ำอย่ำงไร  และได้เห็นวทิยำกำรแผนใหม่ จะสำมำรถ

ที่จะหำดูวิธีกำร จะท�ำมำหำกินให้มีประสิทธิภำพ

ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำทีอ่ยู่ในจงัหวดันรำธิวำสนี ้ เป็นศนูย์ศกึษำทีเ่น้นไปในทำงค้นคว้ำวจิยัและบรกิำรในชวีติ

ควำมเป็นอยูแ่บบทีเ่ป็นอยู่ในภำคใต้ หนกัในทำงดนิทีเ่ป็นพร ุซึง่เป็นปัญหำมำก เพรำะยงัไม่ได้ศกึษำพอและ

เกีย่วข้องกบักรมกองหลำยกรมกอง ซึ่งอำจจะยังไม่ปรองดองกันคือไม่เข้ำใจกัน ก็มำวิจัยพร้อมกันทีเดียว

จะได้มีควำมเข้ำใจกันได้
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วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการพฒันารอบพืน้ทีว่ดัญาณสงัวราราม ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

สรุปความว่า

ให้ด�ำเนนิกำรทดลองปรบัปรงุดนิ โดยใช้ Rock phosphate ในพืน้ทีพ่รเุปรยีบเทยีบกบัหนิฝุน่ โดยจัดหำวสัดุ 

Rock phosphate จำกแหล่งท้องถิ่น เช่น ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือท้องที่ใกล้เคียงมำทดลองดู ดังนั้น 

จึงมอบหมำยให้ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง เป็นผู้รับผิดชอบ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารสักบั ผูว่้าราชการจงัหวดันราธวิาส, อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ, นายอ�าเภอตากใบ ความว่า

“...ขยำยโครงกำรชลประทำนมูโนะ เป็นระยะที ่๒ กำรแก้ไขปัญหำดนิเปรีย้วหลงัหมูบ้่ำนโคกชมุบก โดยแก้ไขด้วย

วิธีขุดลอกคลองจำกโคกยำงมำเชื่อมต่อคลองบำงเตย แล้วขุดคลองซอย เพื่อให้มีน�้ำหล่อเลี้ยงดิน จะแก้ไข

ภำวกำรณ์เกิดกรดในดินได้ ให้ชลประทำนค�ำนวณค่ำก่อสร้ำงได้ อ�ำเภอตำกใบช่วยส�ำรวจเส้นทำง และ

กำรจัดซื้อที่ดินบริเวณแนวคลอง...”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบังานชลประทาน สรปุความว่า

 ๑. พืน้ทีบ่รเิวณหมูบ้่ำนโคกชมุบก  ต�ำบลบำงขนุทอง อ�ำเภอตำกใบ จงัหวดันรำธวิำส เป็นพืน้ที่ในเขต

โครงกำรชลประทำนมูโนะ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยว ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้พิจำรณำสร้ำงคลอง

ส่งน�ำ้ น�ำน�ำ้จดืจำกคลองชลประทำนมูโนะเข้ำไปช่วยชะล้ำงควำมเปรีย้วของดนิในบรเิวณดงักล่ำวจงึมคีวำม

เหมำะสม นอกจำกนั้นน�้ำจืดที่ส่งเข้ำไปยังช่วยในกำรเพำะปลูก ได้อีกด้วยในโอกำสต่อไป

133  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 ๒. คลองชลประทำนท่ำร้ำงเพือ่ส่งน�ำ้จดืเข้ำไปในพืน้ทีบ่รเิวณบ้ำนโคกชมุบก ควรสร้ำงเลยีบพืน้ทีบ่รเิวณ

ชำยพรุ ไปจนถึงโครงกำรระบำยน�้ำคลองบำงเตย เพื่อส่งน�้ำจืดให้กับพื้นที่ในโครงกำรระบำยน�้ำจืดให้กับ

พืน้ที่โครงกำรระบำยน�ำ้คลองบำงเตยเพือ่ใช้เพือ่กำรเพำะปลกู และชะล้ำงควำมเปรีย้วของดนิด้วย ซึง่คลอง

ส่งน�้ำดังกลำ่วควรก่อสร้ำงเป็นส่วนหนึ่งเพิ่มเติม เป็นโครงกำรชลประทำนมูโนะ ระยะที่ ๒

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลกะลวุอเหนอื 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

เป็นทีท่รำบกนัดแีล้ว เจ้ำหน้ำทีข่องศนูย์ศกึษำกำรพฒันำ กค็อืศกึษำวธิพีฒันำท้องถิน่ ซึง่รวมถงึวธีิแก้ปัญหำให้
เกษตรกรด้วย ขณะนีบ้ำงพ้ืนทีร่ำษฎรก�ำลังประสบปัญหำเรือ่งทีด่นิท�ำกินกลำยสภำพเป็นดินเปรีย้วในลกัษณะ
ต่ำงๆ ไม่สำมำรถท�ำกำรเพำะปลูกได้ ทำงศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำจงึควรก�ำหนดพ้ืนทีใ่นเขตศนูย์ฯ มสีภำพคล้ำยคลงึ
กบัทีด่นิทีมี่ปัญหำแต่ละแห่ง แล้วสร้ำงสถำนกำรณ์ให้เหมอืนกบัพืน้ทีจ่รงิทีส่ดุ โดยใช้วชิำกำรเข้ำช่วย ทัง้นีเ้พือ่ศกึษำ
ว่ำพืน้ทีท่ีม่ปัีญหำนัน้ค่อยๆ เสือ่มสภำพลงในรปูใด ใช้เวลำเท่ำใดในแต่ละขัน้ตอน จำกนัน้จงึจะศึกษำวธิกีำรแก้ไข
และฟื้นฟูควำมสมบูรณ์ของดินที่มีปัญหำเท่ำที่จะท�ำได้ แล้วจึงเผยแพร่ควำมรู้ให้เกษตรกรเข้ำใจต่อไป

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชด�ารสักบัรองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ ผูช่้วยอธบิดฝ่ีายโครงการชลประทาน, ปลดัจงัหวดันราธวิาส 

นายอ�าเภอเมืองนราธิวาส, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปได้ดังนี้

ให้มีกำรทดลองท�ำดินให้เปรี้ยวจัด โดยกำรระบำยน�้ำให้แห้งและศึกษำวิธีกำรแก้ดินเปรี้ยว เพื่อน�ำผลไป
แก้ปัญหำดินเปรีย้วให้แก่รำษฎรทีม่ปัีญหำในเรือ่งนี้ในเขตจงัหวดันรำธวิำส โดยให้ท�ำโครงกำรศกึษำทดลอง
ในก�ำหนด ๒ ปี และพืชที่ท�ำกำรทดลองปลูกควรเป็นข้ำว

ให้ด�ำเนินกำรจัดซื้อที่ดินในเขตส่งน�้ำท้ำยอ่ำงเก็บน�้ำเขำส�ำนัก พื้นที่ประมำณ ๑๕๐ ไร่ โดยเร่งด่วน ใช้เป็น
พืน้ทีส่�ำหรบักำรศกึษำกำรพัฒนำสวนยำงแบบเอนกประสงค์ ร่วมกับกำรทดลองปลกูย่ำนลเิภำ และพชืต่ำงๆ 
ในสวนยำงตำมควำมเหมำะสม
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วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัโครงการหมูบ้่านปศสุตัว์-เกษตรมูโนะตามพระราชด�าร ิต�าบลโฆษติ อ�าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

ในระยะแรกจะต้องเร่งปรบัปรงุพืน้ทีเ่ลีย้งปศสุตัว์รวมของหมูบ้่ำนให้เป็นทุง่หญ้ำเสยีก่อน โดยปลกูหญ้ำพนัธุ์

ทีเ่หมำะสมกบัสภำพดนิพร ุและมคีณุค่ำทำงอำหำรพอ เนือ่งจำก โค กระบอื ไม่กินหญ้ำพ้ืนเมืองทีข้ึ่นในดินพร ุ

ทัง้นี ้เพือ่เตรยีมไว้ส�ำหรบัใช้เลีย้งโคที่โครงกำรฯ จดัหำไว้ให้สมำชกิแล้ว ในระหว่ำงนัน้ต้องส่งเสรมิให้สมำชิก

เล้ียงเป็ดเป็นอำชพีไปก่อน ในขณะเดยีวกนั ทำงศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองกน่็ำจะขดุบ่อเป็นแนวขนำนกบั

คลองมูโนะ เพือ่ทดลองปลกูบวั ส�ำหรบัเก็บดอก และเมลด็ไปจ�ำหน่ำย ตลอดจนทดลองเลีย้งปลำน�ำ้จดืพนัธุ์

พืน้เมอืง ทีส่ำมำรถทนสภำพควำมเป็นกรดในน�ำ้ได้ ซึง่อำจจะเป็นปลำส�ำหรบับรโิภคหรอืปลำประเภทสวยงำมก็ได้ 

หำกน�ำ้ในบ่อดังกล่ำวมีอตัรำควำมเป็นกรดมำกเกินไป ก็ควรทดลองกรรมวธิถ่ีำยน�ำ้ เพือ่ล้ำงควำมเปร้ียว 

โดยสบูน�ำ้เสยีท้ิงไปอกีทำงหนึง่ แล้วผันน�ำ้จดืจำกคลองมูโนะเข้ำมำทดแทนในบ่อท่ีไม่ให้ผสมกบัน�ำ้จดืในคลองมูโนะ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริกับ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี, แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนราธิวาส นายปราโมทย์ ไม้กลัด เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และนายประทุม จันทรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ กปร. ณ ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปความว่า

ให้กรมชลประทำนปิดก้ันคลองยำบ ีเพ่ือน�ำน�ำ้มำใช้กับพ้ืนทีท่�ำนำบรเิวณบ้ำนเขำตันหยง ให้ขุดดินพรบุรเิวณ

อ่ำงเก็บน�้ำ และให้กรมพัฒนำที่ดินไปท�ำปุ๋ยหมักเพื่อน�ำไปใช้กับพื้นที่นำดังกล่ำว

ใหส้�ำนักงำนกองทนุสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำงพิจำรณำค�ำรอ้งของประชำชนที่ส่งเสริมกำรปลูกยำง  หำกที่

นั้นเหมำะสมที่จะปลูกข้ำว ก็ให้ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวแทน
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วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริกับ แม่ทัพภาคที่ ๔, นายปราโมทย์ ไม้กลัด เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน, 
นายวัฒนา ธรรมศิริ เจ้าหน้าที่ กปร. ณ หมู่บ้านใหม่สะปอม ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า

ให้กรมชลประทำนท�ำกำรศึกษำและส�ำรวจพื้นที่บริเวณบ้ำนใหม่สะปอม เพื่อท�ำกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำโดย

ปิดกั้นคลองยำบี และให้ปรับปรุงยกระดับถนนสำยบำ้นโคกสยำ - บ้ำนใหม่สะปอม ท�ำเป็นคันกั้นน�้ำ รวมทั้ง

ให้ท�ำกำรปิดกั้นตรงสะพำนบ้ำนคลองยำบีด้วย ให้น�ำน�้ำไปใช้กับพื้นที่นำบริเวณบ้ำนเขำตันหยง ให้ขุดดิน

พรุบริเวณก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ และให้กรมพัฒนำที่ดินน�ำไปเป็นปุ๋ย เพื่อน�ำไปใช้กับพื้นที่นำ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารกิบั หม่อมเจ้าจกัรพนัธุเ์พญ็ศริ ิจกัรพนัธุ ์แม่ทพัภาคที ่๔, อธบิดกีรมชลประทาน, เจ้าหน้าที่ 
ส�านักงาน กปร., ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปความว่า

 ๑. พื้นที่บริเวณสวนรุกขชำติป่ำพรุ ซึ่งด�ำเนินกำรงำนป่ำไม้เนื้อที่ ๑๙ ไร่ มีน�้ำขังตลอดเวลำจะตื้นเขิน

ในช่วงฤดูแล้งหรือแล้งจัด ขณะนี้มีนกเป็ดน�้ำมำอำศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมำก

 ๒. ให้งำนป่ำไม้พจิำรณำพนัธุ์ไม้ขนำดใหญ่ ทีเ่หมำะสมกับสภำพพืน้ทีป่ลกูเพิม่เตมิ เพือ่ควำมสวยงำม

โดยให้ด�ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อนกเป็ดน�้ำ 

 ๓. ให้ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับนกเป็ดน�้ำมำร่วมด�ำเนินกำรศึกษำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและควำมเป็นอยู่

 ๔. ให้ศูนย์ฯ ด�ำเนินกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็นกรดของน�้ำในบริเวณพื้นที่นี้

 ๕. ให้ชลประทำนด�ำเนินกำรยกระดับ และรักษำระดับน�้ำที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอยู่อำศัยของ

นกเป็ดน�้ำ  และหำกสำมำรถเก็บน�้ำได้ปริมำณมำกให้พิจำรณำน�ำน�้ำไปใช้ในกำรชลประทำนให้แก่พื้นที่

รำษฎรที่อยู่ติดกับบริเวณศูนย์ฯของน�้ำในพื้นที่

 ๖. ให้กรมประมงน�ำปลำนิลขนำดใหญ่มำปล่อยเพื่อขยำยพันธุ์ตำมธรรมชำติ

 ๗. ส�ำหรับป่ำเสม็ดที่เป็นพื้นที่ของรำษฎรให้เก็บรักษำไว้ เพื่อเป็นที่อยู่อำศัยของนกเป็ดน�้ำ
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พื้นที่ลุ่มน�้ำใช้เป็นทำงระบำยน�้ำจำกพื้นที่รำษฎรผ่ำนออกนอกบริเวณศูนย์ฯ ให้งำนชลประทำนร่วมกับงำน

ประมงพจิำรณำปรบัปรงุพืน้ที ่ให้สำมำรถเลีย้งปลำในลกัษณะธรรมชำต ิและเป็นทำงน�ำ้ป่ำทีล้่นมำจำกสวน

รุกขชำติป่ำพรุ และบริเวณที่รำษฎรให้ไหลลงคลองยำบี

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้มพีระราชด�าร ิสรปุความว่า

 ๑. Passion Fruit เป็นพืชที่มีอุตสำหกรรมต่อเนื่องรองรับ  ควรหำพืชที่กสิกรบริโภคเองได้โดยตรงมำ

ท�ำกำรทดลอง

 ๒. ต้นยำงที่อำยุเท่ำกันแต่กำรเจริญเติบโตไม่เท่ำกัน ให้ด�ำเนินกำรขุดดินไปวิเครำะห์วิจัยหำสำเหตุ

 ๓. หน้ำแล้งต้นยำงจะให้น�ำ้ยำงลดลง ให้ลองน�ำน�ำ้ธรรมชำตมิำใช้ในสวนยำงแบบง่ำย หำกหำน�ำ้ เช่น 

จำกอ่ำงบนเขำส�ำนักไม่ได้ ขณะนี้ ก็อำจท�ำเทียบแบบง่ำย ๆ ดูกับต้นยำงสักจ�ำนวนหนึ่ง

 ๔. ให้ทดลองปลูกยำงในพื้นที่ชื้นแฉะว่ำยำงเจริญขึ้นหรือไม่ แค่ไหน ประกำรใด

 ๕. ให้ทดลองปลกูกำแฟพันธุอ์ำรำบก้ิำ และโรบสัต้ำ เป็นพืชแซมยำง เพรำะว่ำกำแฟพนัธุน์ีท้นต่อสภำพ

ดินฟ้ำอำกำศและโรค

 ๖. แม้กำรทดลองต่ำงๆ ผลอำจไม่ได้ตำมทีค่ดิแต่จะเป็นข้อมลูในกำรปฏบิตัแิตกต่ำงจำกปกติออกไปได้

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดนราธวิาส 

มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

เป็นศูนย์ฯ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที่รวมกำรศึกษำ เพื่อดูว่ำท�ำอย่ำงไรจะพัฒนำได้ผล

ศูนย์ศึกษำฯ นี้ เป็นคล้ำยๆ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ที่ใครๆ จะมำดูว่ำท�ำอะไรกัน
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำนี้ ถ้ำท�ำอะไรล้มเหลว ต้องไม่ถือว่ำเป็นสิ่งที่ต้องลงโทษ แต่ว่ำเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นวำ่ 

ท�ำอยำ่งนั้นไม่เกิดผล หรือจะเป็นผลเสียหำยก็เป็นได้ เมื่อเห็นอยำ่งนั้นแล้วอำจท�ำต่อก็ได้ เป็นกำรแสดงว่ำ

ท�ำอย่ำงนี้ไม่ถูก ก็เป็นต�ำรำเหมือนกัน ท�ำอะไรไม่ถูกให้รู้วำ่ไม่ถูก

ฉะนั้นในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำน้ันท�ำอะไรไม่ถูกแล้วก็อำจเป็นอนุสำวรีย์ของควำมไม่ถูก จะได้สังวรไว้ว่ำ 

ท�ำอย่ำงนี้ไม่ได้ แต่ควำมเสยีหำยนัน้ไม่มมีำก เพรำะว่ำในศนูย์ศกึษำกำรพฒันำท�ำกำรทดลองต่ำงๆ นี ้ท�ำเป็น

ส่วนน้อย คือท�ำเป็นส่วนเล็กๆ สำมำรถที่จะเก็บไว้ให้ตนดูวำ่ ตรงนี้ท�ำอย่ำงนี้ไม่ค่อยดี ใช้ไม่ได้เป็นหลักวิชำ

สำมำรถที่จะเก็บไว้ให้ตนดูว่ำ ตรงนี้ท�ำอย่ำงนี้มันไม่ค่อยดี ใช้ไม่ได้เป็นหลักวิชำ

เป็นสถำนทีแ่ห่งหนึง่ทีค่นทกุระดบัสำมำรถทีจ่ะมำด ูจะว่ำเป็นโรงเรยีนก็ไม่ใช่ แต่ว่ำเป็นทีม่ำดมูำศกึษำก็ได้ 

คือเป็นทัศนศึกษำ พำนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยก็ตำม หรือไม่ใช่โรงเรียนเป็นข้ำรำชกำรทุกชั้น ตั้งแต่ชั้น

ผูน้้อยมำจนถงึชัน้ผูใ้หญ่ทกุระดบัทกุอย่ำง คอื หมำยควำมว่ำทกุหน้ำทีส่ำมำรถมำดูในแห่งเดยีวกนั วธิกีำร

ทีจ่ะพฒันำในสำขำต่ำงๆ ของวชิำกำร อนันีเ้ท่ำกบัเป็นเหมอืนพพิธิภณัฑ์ทีจ่ะมำดอูะไรมวีชิำกำรใดทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรพัฒนำ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มพีระราชด�ารสักบั นายสทิธิลาภ วสวุตั รองอธิบดกีรมพฒันาท่ีดนิ ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ความว่า

“...กำรหีบน�้ำมันปำล์มจำกแปลงวิจัยให้ใช้เครื่องหีบแบบง่ำยๆ ใช้แรงงำนคน...”

“...ขุดลอกน�้ำพรุจำกอ่ำงเก็บน�้ำใกล้บ้ำนมำถมพื้นที่ขอบอ่ำงเพื่อใช้ในกำรเพำะปลูก...”
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วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๑
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ได้เสด็จพระราชด�าเนนิไปยงัสวนยางเขาส�านกั 
จงัหวัดนราธวิาส มพีระราชด�าริกบั นาวาตรีก�าธน  สนิธวานนท์ องคมนตรี, แม่ทพัภาคที ่๔, ผูว่้าราชการจังหวดันราธวิาส, นายเลก็ จินดาสงวน 
รองอธิบดีกราชลประทาน, รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน และนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองผู้อ�านวยการ ส�านักงาน กปร. 
ณ สวนยางเขาส�านัก จังหวัดนราธิวาส สรุปความว่า

ให้ออกแบบตารางส�าเรจ็รปูทีส่ามารถเข้าใจได้ง่าย และภาพเปรยีบเทยีบระหว่างมาตราอังกฤษ และมาตราเมตริก 

ให้เห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละขีดจะมีเนื้อยางแห้งที่แท้จริงอยู่เท่าใด แล้วถ่ายทอดให้เกษตรกรและพ่อค้าเข้าใจ

ศึกษาการผลิตยางแบบชาวบ้านและการลงทุนของชาวบ้าน โดยใช้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต

ของกลุ่มเกษตรกรประมาณ  ๒๐ - ๓๐ คน อาจจะมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ ๒๐๐ ไร่ ศึกษาการผลิตว่า

จะพัฒนาอย่างไร จึงได้ผลผลิตโดยเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ศึกษา

ศึกษาการผลิตแบบถูกหลักวิชาการตามที่สวนยางแห่งนี้มีอยู่แล้ว ๑๕๓ ไร่

ศึกษาการผลิตระดับอุตสาหกรรมน�้ายาง ซึ่งใช้ปริมาณพื้นที่สวนยางจ�านวนมากในการเก็บรวบรวม

พืน้ทีบ่ริเวณทีม่นี�า้ขงัเหมาะส�าหรบัการปลกูข้าวมากกว่า ให้ศกึษาข้าวทีม่กีารเจรญิเตบิโตตามพืน้ทีน่�า้ขงัได้กจ็ะดี

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

ให้สร้างโรงงานแปรรปูน�า้มนัปาล์มขนาดเลก็ครบวงจร ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ จงัหวดันราธวิาส
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วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารสักบั ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง ณ บ้านโคกอฐิ-โคกใน ความว่า

“...สภาพพืน้ที่ดนิเปรี้ยวในบา้นโคกอฐิ บ้านโคกใน เกษตรกรมีความต้องการจะปลกูข้าว ทางชลประทานได้
จดัส่งน�า้ชลประทานมาให้ ให้ด�าเนนิการพฒันาดนิเปร้ียวให้ใช้ประโยชน์ได้ และให้ประสานงานกบัชลประทานว่า 
จะต้องควบคุมระดับน�้าใต้ดินอยู่เท่าใด...”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“...ศกึษาทดลองเลีย้งไก่ตามสภาพธรรมชาตโิดยใช้เศษอาหาร ข้าวเปลอืก เมลด็ยาง เมล็ดปาล์มน�า้มัน เศษวชัพชื 
เป็นอาหารไก่ ไม่จ�าเป็นต้องท�ากรง ท�าแต่เพิง...”

“...ผู้ที่ท�างานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะต้องเป็นทั้งนักวิจัยและนักฝึกอบรม ผู้ที่มาเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษานอกจากจะได้มาเที่ยวชมจะได้รับความรู้กลับไป...”

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัโครงการส่งน�า้และระบายน�า้
บ้านโคกกแูว อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส มพีระราชด�ารเิกีย่วกบัการชลประทานกบัเจ้าหน้าทีก่รมชลประทาน และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ สรุปความว่า

ให้น�าน�า้จดืจากโครงการมูโนะ มาใช้ล้างดนิเปร้ียวในพืน้ท่ี บ้านโคกกระท่อม โคกอิฐ-โคกใน และโคกชมุบก ทัง้นี้

เพื่อล้างดินเปรี้ยว แทนการปล่อยน�้าจืดลงคลองปูยู

ให้คลองระบายน�า้แยกจากโครงการคลองส่งน�า้และคลองระบายน�า้บ้านโคกกแูว ซึง่มพีืน้ทีน่าร้าง เพือ่ล้างดิน

เปรี้ยวส�าหรับให้ราษฎรท�าการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และเกษตรกรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
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ให้ศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในกำรผันน�้ำจำกโครงกำรมูโนะเข้ำมำยังโครงกำรส่งน�้ำ และ

คลองระบำยน�ำ้บ้ำนโคกกแูว  ซึง่ในฤดแูล้งมนี�ำ้ต�ำ่มำก ไม่สำมำรถทีจ่ะผนัน�ำ้เข้ำช่วยเหลอืรำษฎรทีอ่ยู่ในพืน้ที่

โครงกำรดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ โดยกำรสร้ำงฝำยทดน�้ำที่ปำกคลองส่งน�้ำและคลองระบำยน�้ำบ้ำนโคกกูแวหรือ

โครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์เกษตรมูโนะ

ให้ศกึษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในกำรทีจ่ะส่งน�ำ้จำกโครงกำรคลองส่งน�ำ้และคลองระบำยน�ำ้บ้ำน

โคกกูแว เข้ำไปเก็บไว้ในบ่อที่สร้ำงด้วยคันดินล้อมรอบที่บริเวณบ้ำนบำงเตย ซึ่งเป็นจุดที่มีระดับน�้ำสูงสุด 

นอกจำกนี้ยังให้ศึกษำกำรผันน�้ำจำกคลองสุไหงปำดีมำเก็บกักไว้ในช่วงที่มีบ้ำนซ่ึงจะน�ำน�้ำย้อนออกมำใช้

ช่วยรำษฎรในพื้นที่โครงกำรฯ ได้

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงและแก้ไขปัญหำเรื่องดิน ให้สำมำรถน�ำมำใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ควรพิจำรณำ
ด�ำเนินกำรคือ
 ๑. พิจำรณำทำงเลือกในกำรปรับปรุง ซึ่งมีกำรใช้วัสดุปรับปรุงดินที่มีประสิทธิภำพ ใช้น�้ำชะลำ้งควำม
เป็นกรดของดินกำรใช้วิธีเขตเกษตรกรรมและกำรใช้พืชทนเปรี้ยว
 ๒. ให้ท�ำแปลงทดลองให้สภำพเหมือนกับที่บ้ำนโคกอิฐ-โคกใน และศึกษำกำรปรับปรุงดินให้เสร็จ 
ให้ได้ผลภำยใน ๑ ปี และน�ำไปด�ำเนินกำรที่บ้ำนโคกอิฐ-โคกใน

ให้กรมปศสุตัว์น�ำเอำกำกปำล์มจำกโรงงำนสกัดน�ำ้มันปำล์มศนูย์ฯ ไปทดลองวจิยัเลีย้งสตัว์ โดยเน้นไก่พืน้เมอืง

 ๑. กำรยกร่องในกำรปลูกไม้ยืนต้นในดินเปรี้ยวให้เปิดหน้ำดินออกก่อนแล้วขุดดินล่ำงมำเสริมบริเวณ
สันร่อง และน�ำหนำ้ดินเข้ำมำอีกครึ่งหนึ่งจะท�ำให้สันร่องปลูกพืชสูงขึ้น
 ๒. กำรใช้น�้ำชลประทำนร่วมกับน�้ำฝนในกำรปลูกขำ้วนำปีของจังหวัดนรำธิวำส เพื่อศึกษำปริมำณน�้ำ
ที่ต้องกำรในกำรปลูกข้ำว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำรใช้น�้ำชลประทำน
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 ๓. ศกึษำกำรใช้ปนูและวสัดปุรบัปรงุดนิในพืน้ทีพ่รทุีม่อีนิทรยีวตัถสุงู จะช่วยให้พชืสำมำรถใช้ธำตอุำหำร
ไนโตรเจนและแร่ธำตุอื่นๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น

 เรื่องกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็นกรดของดินกรดก�ำมะถัน ให้ด�ำเนินกำรศึกษำ แปลงที่ ๑-๕ 
ตำมที่กรมพัฒนำที่ดินเสนอ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสกับนายผาสุก กุลละวณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ พระต�าหนัก
ทักษิณราชนิเวศน์ ความว่า

“...ให้ศกึษำขนำดของโรงงำนสกัดน�ำ้มนัปำล์มดบิขนำดเลก็ท่ีเหมำะสมกับพืน้ท่ีเพำะปลกูโดยใช้แรงงำนคน ไม่ต้อง
มอีปุกรณ์ใดอยู่ในพืน้ที ่เพือ่จะสกัดน�ำ้มนัดบิได้ทนัทไีม่ต้องขนส่ง จำกนัน้จงึขนน�ำ้มนัดบิไปโรงงำนแปรรปู
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะขนส่งได้สะดวกกว่ำ เก็บได้นำนกว่ำผลปำล์มทั้งทลำย...”

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสกับ นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า

“...ให้แต่ละหน่วยท�ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยให้ชัดเจน เช่น ปลูกยำงค่ำปุ๋ยเท่ำไร รำยรับได้เท่ำไร่...”

“...กำรพฒันำพืน้ทีพ่รแุฆแฆ เมือ่ชลประทำนพฒันำแล้ว ให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองฯ ดแูลกำรเตรยีมดนิ
และกำรพัฒนำกำรเกษตร และกำรปรับพื้นที่ให้ใช้แรงงำนในท้องถิ่น...”

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพระราชด�ารสั
กบั พล.อ.ต. ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตร,ี นายจลุนภ สนทิวงศ์ ณ อยธุยา องคมนตร,ี นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิาร กปร. 
เจ้าหน้าที่ชลประทานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า
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“...โครงกำรแกล้งดนินีเ้ป็นเหตผุลอย่ำงหนึง่ทีพ่ดูมำ ๓ ปีแล้ว หรอื ๔ ปีกว่ำแล้ว ต้องกำรน�ำ้ส�ำหรบัมำให้ดิน
ท�ำงำน ดนิท�ำงำนแล้วดนิจะหำยโกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็มำท�ำที่นี่แล้วมันได้ผล ดังนั้น ผลงำนของเรำ
ที่ท�ำที่นีเ่ป็นงำนส�ำคญัทีส่ดุ เชือ่ว่ำชำวต่ำงประเทศเขำมำดเูรำท�ำอย่ำงนีแ้ล้วเขำกพ็อใจ เขำมปัีญหำแล้วเขำก็
ไม่ได้แก้ หำต�ำรำไม่ได้...”

“...โครงกำรปรบัปรงุดนิเปรีย้วควรด�ำเนนิกำรต่อไปในแง่ของกำรศกึษำทดลองและกำรขยำยผลกำรทดลอง
ต้องดอูย่ำงนี ้ทิง้ดนิเอำไว้ปีหนึง่แล้วจะกลบัเปลีย่นหรอืเปล่ำ เพรำะว่ำควำมเปรีย้วมนัเป็นชัน้ดนิๆ ทีเ่ป็นซลัเฟอร์ 
(Sulfer) แล้วกถ้็ำเรำเปิดให้มนี�ำ้ อำกำศลงไปให้เป็นซลัเฟอร์ออกไซด์ ซึง่ซลัเฟอร์ออกไซด์เอำน�ำ้เข้ำไปอกีท ีไปละลำย
ซัลเฟอร์ออกไซด์ก็กลำยเป็นใส่ออกไซด์ลงไป ก็เป็นกรดซัลฟริค (Sulfuric Acid) แต่ถ้ำสมมติว่ำเรำใส่อยู่
ตลอดเวลำ ชัน้ดนิทีเ่ป็นซลัเฟอร์นัน้ถกูกนัไว้ไม่ให้โดนออกซเิจน แล้วตอนนี้ไม่เพิม่ Acid โดยหลกักำรเป็น
อย่ำงนัน้ แต่หำกว่ำต่อไปในแปลงต่ำงๆ เพิม่กำรทดลองอีก เมือ่ได้ผลแล้วทิง้ไว้มนัจะกลบัไปสูส่ภำพเดิมหรือไม่แล้ว
เมือ่ควำมเป็นกรดเพิ่มขึ้นใหม่จะพัฒนำให้กลับคืนมำสู่สภำพนี้ได้ ต้องใช้เวลำอำจจะใช้เวลำสักปีดูสภำพว่ำ
ปีไหน ไม่ได้ใช้ ดินมันจะเสื่อมลงไปเท่ำไรแล้วจะกลับคืนมำเร็วเท่ำไร...”

“...กำรขยำยผลที่ทดลองที่นี่จะไปเป็นประโยชน์ส�ำหรับที่อื่น...”

“...ควรด�ำเนินกำรจัดท�ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของงำนทดลองปรับปรุงดินเปรี้ยว เพื่อให้ทรำบถึงเงินทุน
และรำยได้ที่ได้รับ ชำวบ้ำนสำมำรถมำดูเป็นตัวอย่ำงได้...”

“...กำรจดัหำน�ำ้ให้ศนูย์ฯ พกิลุทอง ควรพจิำรณำก่อสร้ำงโครงกำรจดัหำน�ำ้ให้ศนูย์ฯ พกิลุทองเพิม่เตมิ เนือ่งจำก
อ่ำงเกบ็น�ำ้ใกล้บ้ำนซึง่เป็นแหล่งน�ำ้หลกัที่ใช้สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำง ๆ  ของศนูย์ฯ บำงปีมนี�ำ้ไม่พอใช้ 
จงึควรสบูน�ำ้คณุภำพดจีำกแม่น�ำ้บำงนรำข้ึนไปช่วยเหลือ เพือ่เสริมกับน�ำ้จำกอ่ำงเกบ็น�ำ้ใกล้บ้ำน โดยสบูขึน้จำก
ริมฝั่งแม่น�้ำบำงนรำ แล้วส่งต่อโดยระบบท่อลงไปยังต้นคลองส่งน�้ำที่ท้ำยเขื่อนฯ ใกล้บ้ำน ซึ่งจะช่วยให้
กจิกรรมต่ำงๆ ของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองฯ และพืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีงมนี�ำ้ใช้อย่ำงเพยีงพอตลอดปี...”

“...เมือ่มกีำรแก้ไขตำมทีก่ล่ำวมำแล้ว กำรใช้น�ำ้กส็ำมำรถลดควำมเป็นกรดของดนิจนสำมำรถปลกูพชืได้ผลด ีแล้ว

ให้ปล่อยทิง้ไว้เพือ่ศกึษำดวู่ำ ก�ำมะถนัทีอ่ยู่ในดนิจะท�ำปฏกิริยิำกบัออกซเิจนแล้วท�ำให้เกดิกรดอกีหรอืไม่ ถ้ำ

เกิดกรดขึ้นมำอีกก็ให้แก้ไขใหม่ดูว่ำจะใช้เวลำนำนเท่ำใด...”
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“...งำนทดลองนีเ้หมอืนเป็นต�ำรำ ควรท�ำเป็นต�ำรำทีจ่ะน�ำไปใช้ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วอืน่ๆ ในพืน้ทีอ่ืน่ อำจไม่ต้อง

มกีำรแบ่งเป็นแปลงย่อยเช่นนี ้คันดนิทีส่ร้ำงเพ่ือก้ันน�ำ้ก็อำจจะใช้คลองชลประทำนสร้ำงถนน สะพำน กำรศกึษำ

จึงต้องท�ำแบบนี้...”

“...ดูว่ำกำรใส่ปุ๋ยครั้งเดียวปีแรกจะให้ประโยชน์ได้นำนเท่ำใด กำรใช้ปูนอย่ำงเดียวคงไม่เกิดประโยชน์มำก 

ต้องมีน�้ำร่วมด้วย ปูนรำคำไม่แพง แต่ค่ำขนส่งแพงเกษตรกรลงทุนสูง และมีน�้ำเกษตรกรก็สำมำรถปลูกพืช

ได้ตลอดมีปัญหำอีกอยำ่งก็คือ เกษตรกรขำดแรงงำนที่จะหว่ำนปูนด้วย...”

“...กำรท�ำบัญชีรำยจ่ำย-รำยรับ เมื่อปลูกพืชได้แล้วเอำไว้ให้ชำวบ้ำนได้เก็บชำวบ้ำนมักพูดว่ำ ทำงรำชกำร

ท�ำได้เพรำะมีงบประมำณ ดังนั้นหน่วยงำนรำชกำรต้องท�ำเป็นตัวอย่ำงด้วย...”

“...เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์แล้ว ทำงรำชกำรควรจะรวมเป็นกลุม่ท�ำงำนด้วย...”

“...หำวิธีที่จะน�ำน�้ำจำกแม่น�้ำบำงนรำเข้ำเสริมในอ่ำงเก็บน�้ำใกล้บ้ำน...”

“...ให้เจ้ำหน้ำทีศ่นูย์ฯ ปลกูหญ้ำแฝกให้เป็นแถวยำวตำมขวำงของระดบัควำมชนัของบ่อเลีย้งปลำเพยีงหนึง่

หรอืสองแถว กน่็ำจะเพยีงพอ แต่ให้ปลกูหญ้ำแฝกชดิตดิกนัต่อเนือ่งไป เพือ่ให้หญ้ำแฝกมีควำมหนำแน่นใช้เป็น

ตะแกรงกรองกั้นสิ่งต่ำงๆ ไว้ได้...”

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�ารสักบั นายชยัวฒัน์ สทิธบิศุย์ ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 
ณ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความว่า

“...กำรน�ำผลกำรวจิยัจำกโครงกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองฯ ขยำยผลมำสูบ้่ำนโคกอฐิ บ้ำนโคกใน โดยกำร
พัฒนำพื้นที่จำกที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้สำมำรถปลูกข้ำวได้ผลประสบควำมส�ำเร็จ ในกำรด�ำเนินกำรควรจะ
ขยำยผลต่อไปในพืน้ทีท่ีม่กีำรชลประทำนทีส่มบรูณ์ เช่นบ้ำนโคกชมุบก คลองบำงเตย โคกกระท่อม โคกยำง...”
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“...ควรก�ำหนดขอบเขตป่ำพรใุห้แน่นอน เพือ่ป้องกันกำรบกุรกุพืน้ทีอ่นัจะท�ำให้สภำพแวดล้อมเสยีหมด...”

“...พรุมีควำมส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ต้องห้ำมไม่ให้บุกรุก...”

“...กำรพัฒนำที่ดินเปรี้ยว จ�ำเป็นต้องมีกำรใช้น�้ำชลประทำนชะล้ำงควำมเป็นกรดและให้มีคลองระบำยน�้ำ
เปรี้ยวออกจำกพื้นที่...”

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร โครงการโคกกูแว ต�าบลพร่อน บริเวณพื้นที่ส่งน�้าชลประทานที่
บ้านโคกอิฐ-โคกใน และบริเวณพื้นที่ขอบพรุที่อาคารบังคับน�้าบางเตย ๕ ในเขตโครงการลุ่มน�้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส ในการนี้
ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า

งำนด้ำนกำรศึกษำพัฒนำให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดท�ำแปลงสำธิต
กำรแก้ปัญหำดนิเปรีย้วในบรเิวณพืน้ทีบ้่ำนยูโย และบรเิวณใกล้เคยีง เพือ่ให้รำษฎรเหน็รปูแบบ กำรปรบัปรงุ

คุณภำพดินเปรี้ยวให้สำมำรถเพำะปลูกได้

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สรุปความว่า

กำรศึกษำกำรเลีย้งปลำน�ำ้กร่อยในศนูย์ฯ ให้ตัง้โครงกำรเลีย้งปลำน�ำ้กร่อยเพือ่เป็นกำรทดลองภำยในศนูย์ฯ 
ให้ศึกษำวิธีกำรเลี้ยงและกำรแก้ไข อันจะเป็นตัวอย่ำงที่ดีและมีประโยชน์มำก

กำรศึกษำหน้ำตัดดินวิศวกรรมภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ เนื่องจำกดินพื้นที่พรุเป็นดินที่อ่อน
ไม่สำมำรถรบัน�ำ้หนกัได้ จ�ำเป็นต้องมกีำรตอกเสำเขม็ ซึง่ชัน้ดำนทีเ่ป็นหนิแขง็จะอยูล่กึมำกอำจถงึ ๔๐ เมตร 
เพื่อให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะชั้นดินในพื้นที่พรุ รวมทั้งควำมลึกของชั้นหิน จึงให้ขุดเจำะท�ำหน้ำตัดดิน 
เพือ่ไว้ใช้ศกึษำหน้ำตดัดนิในพืน้ทีพ่ร ุอันจะเป็นข้อมลูส�ำคญัในด้ำนวศิวกรรม ส�ำหรบังำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ในพืน้ทีพ่รุ
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กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็นกรดของดินกรดก�ำมะถัน โครงกำรแกล้งดิน ซึ่งมีพระรำชด�ำริตั้งแต่

ปี ๒๕๒๘ ให้เร่งดินให้เป็นกรดจัดจนไม่สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว จึงด�ำเนินกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินให้

สำมำรถปลูกพืชได้ จำกนั้นให้ทดลองทิ้งพื้นที่นั้นไว้ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ เพื่อติดตำมดูว่ำ ควำมเป็นกรดจะ

เพิม่ขึน้อกีหรอืไม่ จำกกำรด�ำเนนิกำรศกึษำพบว่ำเมือ่ทิง้ดนิไว้ ๘ เดอืน ดนินัน้กลบัเป็นกรดรนุแรงอกีดังเดิม 

จึงได้มีพระรำชด�ำริเพิ่มเติม

ให้ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงนี้ไปอีกนำนๆ เพื่อติดตำมดูว่ำควำมเป็นกรดของดินจะอยู่ได้เท่ำไร

ให้ปลูกหญ้ำแฝกบนเขำส�ำนักป้องกันกำรพังทลำยของดิน เนื่องจำกที่บริเวณเขำส�ำนักและอ่ำงเก็บน�้ำเขำ

ส�ำนกัอยูท่ำงด้ำนทิศใต้ของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกุิลทองฯ ซ่ึงเกิดปัญหำดนิถูกกดัเซำะพงัทลำย จงึควรปลกู

หญ้ำแฝกในพื้นที่ดินดังกล่ำว ที่บนเขำส�ำนักต้องไปปลูกแฝก ต้องไปดูเพรำะว่ำบนเขำส�ำนักไปขุดอะไรก็

ทลำยลงมำ ถ้ำปลูกแฝกสำมำรถช่วยป้องกันกำรพังทลำยของดินได้มำก

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสกับ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ์  นายสมพล  พันธุ์มณี และเจ้าหน้าท่ี
โครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ณ อาคารบงัคบัน�า้บางเตย ๒ ต�าบลบางขนุทอง  อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความว่า

“...ให้ขุดบ่อน�้ำในบริเวณต้นคลองส่งน�้ำเข้ำพื้นที่ยูโย ๕ สำย ทั้ง ๒ ฝั่งคลอง เพื่อให้กักเก็บน�้ำก่อนส่งน�้ำจืด

เข้ำพื้นที่ บ่อน�้ำที่ขุดไม่ต้องมีขนำดใหญ่นัก โดยบ่อหนึ่งมีวิธีกำรป้องกันมิให้น�้ำเปรี้ยวใช้หินปูนฝุ่นรองก้น

บ่อและดำดดำ้นข้ำงบ่อ ก่อนปล่อยน�้ำจืดลงในบ่อ อีกบ่อหนึ่งขุดตำมปกติ ไม่ต้องดำดหินปูน...”

“...วิธีกำรขุดบ่อให้ขุดหน้ำดิน ซึ่งเป็นดินดี ลึกประมำณ ๕๐ เซนติเมตร ไปใช้เสริมในพื้นที่ท�ำกำรเกษตร 

ส่วนชั้นที่มีสำรประกอบก�ำมะถันให้ขุดแล้วขนไปทิ้ง โดยน�ำไปใช้เสริมคันดินกั้นน�้ำบริเวณต้นคลองระบำย

น�้ำเปรี้ยว...”
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“...เกบ็ข้อมลูเปรยีบเทยีบคณุภำพน�ำ้ของบ่อทีม่วีธิกีำรป้องกนัน�ำ้เปรีย้วกบับ่อตรวจสอบว่ำได้ผลดอีย่ำงไร...”

“...เมื่อได้ผลดี ให้ขุดบ่อตำมวิธีกำรดังกล่ำวเป็นระยะๆ ต่อกันตลอดแนวคลอง เพื่อเก็บน�้ำไว้ใช้...”

“...น�ำแนวพระรำชด�ำรทิฤษฎีใหม่เก่ียวกบักำรใช้น�ำ้เพือ่กำรเกษตรมำประยกุต์ใช้ในพืน้ทีเ่ป็นทฤษฎีใหม่ใน

พื้นที่ดินเปรี้ยว...”

“...น�ำ้ทีจ่ะส่งออกจำกพืน้ทียู่โยจะเป็นน�ำ้ดีใช้ไปเจอืจำงควำมเป็นกรดในแม่น�ำ้บำงนรำ เพือ่เป้ำหมำยใช้ใน

กำรเกษตรของพื้นที่ดินเปรี้ยวบริเวณลุ่มน�้ำบำงนรำ...”

“...กำรพฒันำพ้ืนทีด่นิเปรีย้วบ้ำนโคกกระท่อม ต�ำบลพร่อน อ�ำเภอตำกใบ จงัหวดันรำธวิำส มนี�ำ้ชลประทำน

ดอียูแ่ล้ว แต่ดนิเป็นดนิเปรีย้ว เกษตรกรไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ขอให้ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพกิลุทอง ด�ำเนนิกำร

พฒันำในลักษณะเดียวกับบ้ำนโคกอิฐ โคกใน...”

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๙
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารสักบัผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง ผูแ้ทนกรมวชิาการเกษตร และเจ้าหน้าที่
ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ณ สนามบนินราธวิาส ความว่า

“...ให้น�ำผลงำนและกำรศกึษำวจิยักำรพฒันำพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัของศนูย์ศกึษำฯ ไปใช้ในกำรพฒันำบ้ำนยูโย...”
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“ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว 

แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน”
 จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช 

ด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในเขตพ้ืนทีภ่าคใต้ ทรงพบว่าพ้ืนที่

จ�านวนมากมีสภาพเป็นพรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภาพต�่า

ไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิขึน้เม่ือวนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๒๕ เพือ่ศึกษา ค้นคว้า 

วิจัย ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ใน

พืน้ทีพ่ร ุเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร รวมทัง้แสวงหา

แนวทาง และวธิกีารพฒันา ท้ังทางด้านการเกษตร การเลีย้งสตัว์ 

และการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความส�าเร็จให้กับ

พื้นที่อื่นๆ
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และดินอินทรีย์ ซ่ึงเป็นพื้นที่พรุเก่า มีการทดลองปรับปรุงดิน    

เพื่อปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และงานประมง

  พื้นที่สวนยางเขาส�านัก เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่

ดอนเชงิเขา มแีปลงทดลองปลกูยางพารา ไม้ผลแซมในสวนยาง 

พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยมีอ่างเก็บน�า้เขาส�านักส่งไปยัง

พื้นที่สวนยาง

  พืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้ใกล้บ้าน เนือ้ที ่๑,๐๓๐ ไร่ เป็นอ่างเกบ็น�า้

ขนาดเล็กกกัน�า้ฝน อยูท่างตอนใต้ของศนูย์ มคีวามจ ุ ๒ ล้าน

ลกูบาศก์เมตร พร้อมคลองส่งน�า้ไปยงัศนูย์ เพือ่ใช้ในการด�าเนนิการ

ทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ภายในศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียง

 ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน เนื่ องมาจาก

พระราชด�าริ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา 

ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีเน้ือที่

ทั้งหมด ๑,๗๔๐ ไร่ ดังนี้

  พืน้ทีด่อน มเีนือ้ที ่๒๐๒ ไร่ เป็นทีต่ัง้ของศนูย์ อาคาร

ส�านักงาน อาคารฝึกอบรม อาคารฝึกอาชีพ โรงงานสกดัและ

แปรรปูน�า้มนัปาล์ม อาคารท่ีพักและบ้านพักเจ้าหน้าที ่แปลงสาธติ

การปลกูไม้ผล สวนยางสาธติ งานด้านปศสัุตว์ และงานป่าไม้

  พืน้ทีลุ่ม่ เป็นแปลงทดลองศกึษา ค้นคว้า วจิยัในพืน้ทีลุ่ม่ 

เนือ้ที ่ ๓๐๘ ไร่ เป็นตวัแทนของดนิทีม่ปัีญหา ทัง้ดนิเปรีย้วจัด 
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การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ
 ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

ด�าเนินการสนองพระราชด�าริในกิจกรรมส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

แกล้งดนิ “ดนิท�างานแล้วดนิจะหายโกรธ” 

 ด้วยการท�าให้ดนิเปรีย้วจดั แล้วใช้น�า้ชะล้างความเป็นกรด

หรือใช้หินปูนฝุ่นหรือใช้หินปูนฝุ่นร่วมกับน�้าปรับสภาพดิน

น�า้มันปาล์มพกิลุทอง รปูแบบการจดัหาพลงังาน
ทดแทนสูภ่มูคิุม้กนัด้านพลงังาน

 “...ให้ทดลองการใช้น�้ามันปาล์มกับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่

สหกรณ์อ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่และศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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การพฒันาอาชพีทีส่�าคญั

 • การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว 
 งานประมง ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ศกึษา วจิยั 

การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว โดยเฉพาะปลาที่มีความส�าคัญต่อ

เศรษฐกจิ เช่น ปลานลิ ปลาหมอ ซ่ึงจากการวจิยั ปลาทัง้ ๒ ชนดินี ้ 

สามารถทนต่อน�้าเปรี้ยวที่มีค่า pH ๔-๖ ได้  และได้ส่งเสริมให้

เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก  ส่วนปลากินพืชชนิดอื่น ๆ   เช่น

ปลาตะเพยีน ปลายีส่ก ปลาโพง(ปลาบ้า) ได้ปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ทัว่ไป 

และแจกจ่ายให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนซึ่งใช้

ต้นทุนต�า่ 
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 • การเลี้ยงสัตว์

 งานปศสุตัว์ ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทองฯ ส่งเสรมิให้

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีท่ีทนต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีเป็น

อาชพีเสรมิ เพ่ิมรายได้ในครวัเรอืน โดยให้การสนบัสนนุและจ�าหน่าย

พันธุ์สัตว์จ�าพวก เป็ด ไก่ แพะ แกะ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าด้าน

การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จัก

ประกอบอาชพีอย่างย่ังยืน รวมไปถงึการส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูพชื

อาหารสตัว์และการผสมอาหารสตัว์ โดยการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิ

ภายในศูนย์ฯ
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 • การแปรรูปเส้นใยพืช

 งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ จดัฝึกอบรมให้ความรูแ้ละส่งเสรมิอาชพีให้เกษตรกรในพืน้ทีน่�าเส้นใยพชื

ที่มีในท้องถิ่น เช่น กระจูด เตย ปาหนัน และหญ้าแฝก มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และ

เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนของเกษตรกร ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด 

และผู้ที่มาศึกษาชมงานสามารถทดลองฝึกปฏิบัติได้จริง
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 • การปลูกผัก เพาะเห็ด และปลูกพืชแซมยาง

 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้

ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้ประโยชน์พืน้ที่โดยการปลกูพชืผกั พร้อม

ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักนานาชนิด ให้ค�าแนะน�าการปลูก

และการดูแลรักษา ส่งเสริมการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและ

การเพาะเหด็ฟางกองเตีย้ในสวนยางพารา เป็นอาชพีเสรมิโดยใช้

วสัดุทีห่าง่ายในท้องถิน่ เช่น ผกัตบชวา ฟางข้าว ทะลายปาล์ม 

ขี้เลื่อยไม้ยางพารา หรือการมาศึกษา เรียนรู้ ดูงานพร้อมฝึก

ปฏิบัติจริงภายในศูนย์ฯ นอกจากนี้ ยังจัดฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราก่อนการเปิดกรีดยาง 

เป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
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 • วิธีการขุดยกร่องที่เหมาะสมในพื้นที่ดินเปรี้ยว

 ต้องรกัษาหน้าดนิไว้ให้หนาขึน้ โดยการเปิดหน้าดนิออกก่อนแล้วท�าการขดุยกร่อง หลงัจากนัน้น�าหน้าดนิเดมิมาเสรมิบนร่อง  

และจะต้องไม่ขุดชั้นดินที่มีสารซึ่งเป็นต้นก�าเนิดให้เกิดกรด (ไพไรท์:Fe
2
) ขึ้นมา และรักษาระดับน�า้ในท้องร่องให้อยู่เหนือพื้นดินที่

มีสารไพไรท์ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดให้เกิดกรด
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องค์ความรู้

การศกึษาการจดัการดนิเปรีย้วจดัเพือ่การปลกูพชื

ที่มาขององค์ความรู้
 การศึกษาการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกพืชตาม

แนวพระราชด�าริ “โครงการแกล้งดิน” เป็นโครงการแรกทีพ่ระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานพระราชด�าริให้ศนูย์ศกึษาการ

พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด�าเนินการศึกษา

ทดลอง วจิยั เพือ่แก้ปัญหาดนิเปรีย้วจดัที่ไม่สามารถท�าการเกษตร

ได้ ให้สามารถกลับมาใช้ท�าการเกษตรได้อกีครัง้หนึง่ 

สาระขององค์ความรู้
 กรรมวธีิในการท�าให้ดนิกรดก�ามะถนัแห้งและเปียกสลบักนั 

เป็นการเร่งให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น และยิ่งช่วงเวลา

ทีด่นิแห้งนานกว่าช่วงดนิเปียกมากๆ จะท�าให้ความเป็นกรดเพิม่

ขึน้เรว็ จดุทีด่นิมคีวามเป็นกรดจดัรนุแรงมากจนไม่สามารถปลกู

พืชต่างๆ ได้ จะมีค่า pH ประมาณ ๓ ค่าความเป็นกรดที่สกัด

ได้มากกว่า ๒๐ มลิลกิรมัสมมลูย์/ดนิ ๑๐๐ กรมั ปรมิาณอลมูนิมั

มากกว่า ๓ มลิลกิรัมสมมลูย์/ดนิ ๑๐๐ กรัม และค่าเหลก็ทีส่กดัได้

มากกว่า ๑๐๐ ส่วน/ดินล้านส่วน  

 การปรับปรุงดินกรดก�ามะถัน ให้สามารถปลูกข้าวให้ได้

ผลดี ควรใช้วิธีใส่หินปูนฝุ่นปริมาณน้อย เพื่อสะเทินความเป็น 

กรดของดินก่อน และควบคู่กับการขังน�้าในแปลงนานประมาณ 

๔ สปัดาห์ จากนัน้จงึระบายน�า้ออกแล้วขงัใหม่ จะสามารถชะล้าง

ความเป็นกรดและสารพิษได้มาก ส�าหรับการปลกูข้าวในฤดนูาปรงั 

และการปลูกพืชไร่ จ�าเป็นต้องใช้หินปูนฝุ่นสะเทินกรดด้วยจึงจะ

ได้ผลดี หินปูนฝุ่นจะมีผลตกค้างมากกว่า ๕ ปี การใช้น�้าชะล้าง

เพียงอย่างเดียวแล้วท�าการเพาะปลกูติดต่อกนัตลอด จะได้ผลผลติ

ข้าวดี ในการด�าเนนิการในปีถดัๆ ไป หากปรับปรงุแล้วปล่อยทิง้ไว้

ไม่มีการใช้ประโยชน์จะท�าใหด้ินกลับเป็นกรดจัดรุนแรงขึ้นได้อีก

 พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดหากไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมใดๆ 

หรอืไม่มกีารจดัการและปล่อยไว้ตามธรรมชาต ิจะมกีารเปลีย่นแปลง

ความเป็นกรดเพยีงเลก็น้อย ค่าจะค่อนข้างคงที ่มีพชืพรรณธรรมชาติ 

ที่ทนทานต่อความเป็นกรดขึ้นได้ แต่หากมีการจัดการ เช่น 

การระบายน�้าให้ดินแห้ง ดินจะเป็นกรดจัดรุนแรงขึ้น ท�าให้

ระบบนิเวศของพื้นที่นั้นเปลี่ยนแปลงไป

การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์
 การด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริโครงการแกล้งดิน 

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ 

เมื่อปี ๒๕๒๗ ถึงปัจจุบันนับเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี 

ผ่านขั้นตอนและกระบวนการวิจัยหลากหลายรูปแบบ และได้น�า

เทคโนโลยีที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรท่ีบ้านโคกอิฐ - 

โคกใน อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ในปี ๒๕๒๖ จากพืน้ทีท่ี่

ท�านาไม่ได้ผลสามารถปลกูข้าวได้ ๔๐ - ๕๐ ถงัต่อไร่ พร้อมกนันัน้

ได้น�าเทคโนโลยีที่ได้รับไปขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ดินเปรี้ยว

จัดของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ 
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ไบโอดีเซล

ที่มาขององค์ความรู้
	 ปี	 ๒๕๓๓	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทาน

พระราชด�าร	ิให้ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯทดลองน�าน�า้มนัปาล์ม

บรสิทุธิม์าใช้กบัเครือ่งจกัรกลการเกษตร	ต่อมา	ส�านกัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์	ร่วมกับศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 

น�าผลปาล์มน�า้มนั	และน�า้มนัพชืที่ใช้แล้วมาผลติน�า้มนัไบโอดีเซล 

เป็นพลังงานทดแทนน�า้มันเชื้อเพลิง	

สาระขององค์ความรู้
 การผลิตน�า้มนัไบโอดเีซลจากน�า้มนัพชืที่ใช้แล้ว	โดยผสม

สารเคม	ี๓	ชนดิในอัตราส่วนดงันี	้	๑.	น�า้มันพืชทีใ่ช้แล้ว	๑.๐๐	กโิลกรมั  

๒.	เมทานอล	๐.๒๐	กิโลกรมั		๓.	โซดาไฟ	๐.๐๑	กิโลกรมั	(ละลาย

กับเมทานอล)	เอาน�า้มันพืชที่ใช้แล้วไปต้มในอุณหภูมิ	๖๐-๗๐	

องศาเซลเซียส	แล้วน�าไปเทใส่ขวดพลาสติก	จากนั้นน�าสารเคมี

ทีเ่ตรยีมไว้เทลงขวดพลาสตกิทีบ่รรจนุ�า้มนัพชืทีต้่มแล้ว	พร้อมเขย่า

เบาๆ	และช้าๆ	เป็นระยะ	กระทั่งสารเคมีหมด	แล้วท�าการเขย่าต่อ

อีกประมาณ	๒-๓	นาที	พร้อมเปิดฝาขวดเป็นระยะ	เพื่อระบาย

ความดัน	 แล้วทิ้งให้น�้ามันท�าปฏิกิริยากับสารเคม	ี เพื่อท�าการ

แยกชัน้ระหว่าง	เมทิลเอสเตอร์กบักลเีซอรนี	โดยใช้เวลาประมาณ 

๑๐	นาที	พอแยกชั้นได	้หรือ	ทิ้งไว้ประมาณ	๒-๓	ชั่วโมง	ก็แยก

ช้ันเมทิลเอสเตอร์ได้มากข้ึน	 แต่ก่อนน�ามาใช้	 ต้องวางทิ้งไว้

ไมต่�า่กว่า	๔	วัน	หรือมากกว่านี้ก็ดียิ่งขึ้น	สามารถแยกเอาน�้ามัน
ส่วนที่เป็นเอสเตอร์ได้ง่ายขึ้น
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 ส่วนขัน้ตอนการแปรรปูโดยใช้น�า้มนัปาล์ม จะใช้กระบวนการ 
ผลิตมากและยุ่งยาก ที่ส�าคัญอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้
งบประมาณสูง โดยสร้างเป็นโรงงานขนาดเล็ก

การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์
 ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทองฯ ได้น�าน�า้มันไบโอดีเซลท่ี

ผลิตได้ ไปใช้กับรถยนต์หกล้อ รถยนต์กระบะ และเครื่องจักรกล

การเกษตร และรถยนต์อื่นๆ ทั่วไปที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ 

ยังถ่ายทอดความรู้ พร้อมฝึกสอนวิธีการผลิตให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ที่ต้องการเป็นผู้ผลิต และเผยแพร่ขั้นตอนการผลิตในโอกาสต่างๆ 

ไปสูป่ระชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป ซึง่มผีูส้นใจ ๑ ราย ทีส่ามารถ

ผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากน�า้มันพืชที่ใช้แล้ว 
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ผลส�ำเร็จและกำรขยำยผล
 ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

มีผลส�าเร็จที่ส�าคัญ ดังนี้

	 ๑.	พื้นที่ขยำยผล

	 • แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ 

 โดยได้น�าแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว มาศกึษาการด�าเนินงานในพืน้ทีด่นิเปรีย้ว และปรบั

สดัส่วนให้เหมาะสมส�าหรบัพืน้ทีภ่าคใต้ โดยปรบัลดพืน้ทีแ่หล่งน�า้

เหลือ ๒๐% เนือ่งจากภาคใต้มปีรมิาณน�า้ฝนสงูกว่าภาคอืน่ๆ และ

เพิม่พืน้ทีพ่ชืไร่ พชืสวน เป็น ๔๐% ของพืน้ท่ี ซึง่จะได้อตัราส่วน

การจัดแบ่งพื้นที่เป็น ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐ และได้จัดท�าแปลง

สาธิตการปลูกพืชตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีดิน

เปรีย้ว ด�าเนนิการในพืน้ที ่๒๓ ไร่ ท�าการส�ารวจสภาพพืน้ที ่พบว่า

เป็นดินเปร้ียวจดัชุดดินมูโนะ จ�าเป็นต้องมกีารปรบัสภาพน�า้ในสระ 

โดยใส่หินปูนฝุ่นอัตรา ๕ ตันต่อไร่ สามารถปรับสภาพน�า้จาก 

pH ๓.๘ เป็น ๖.๗ ปรบัปรงุดนิ โดย การใส่หนิปนูฝุน่ ๑.๕-๒.๐ ตนั

ต่อไร่ และใส่ปุย๋คอกอตัรา ๒,๕๐๐ กโิลกรมัต่อไร่ ประกอบด้วย
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๑.	หมู่บ้านรอบศูนย์	๑๓	หมู่บ้าน 
 หมู่บ้านรอบศูนย	์๑๓	หมู่บ้าน	ต�าบลกะลุวอ	และ	ต�าบล
กะลวุอเหนอื	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันราธวิาส	เนือ้ที	่๒๘,๗๙๕	ไร่	
มีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดประมาณเจ็ดพันกว่าไร่	 มีลักษณะเป็นพื้นที่
ลุ่มน�า้ขงัและดินเปร้ียวจัด	ราษฎรปล่อยท้ิงรกร้างว่างเปล่า	ราษฎร
ขาดความรู้เรื่องการปรับปรุงบ�ารุงดิน	
	 ด�าเนินการโดยสนับสนุนการปรับปรุงสภาพพื้นที่	 และ
การปรบัปรงุดนิ	โดยการใช้หินปนูฝุน่ปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อ
การปลกูพืชในอตัรา	๑.๕-๒.๐	ตนัต่อไร่	พร้อมท้ังส่งเสรมิให้ราษฎร

ใช้ประโยชน์จากพืน้ทีด้่วยการประกอบอาชพีเกษตรรปูแบบต่างๆ

๒.	โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ 
	 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ	หมู่ที่	๑๐	ต�าบลบูกิต	
อ�าเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส	เนื้อที่	๑๓๕	ไร	่มีสภาพเป็น
พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ด�าเนิน
การปรับสภาพพื้นท่ีโดยการขุดยกร่องและปรับสภาพดินด้วย
หินปูนฝุ่น	ปนูขาว	ส่งเสริมให้ราษฎรปลกูไม้ผล	ปัจจุบนับางพืน้ที่
ราษฎรได้ปลูกยางพารา	 ซึ่งศูนย์ได้สนับสนุนพันธุ์ยางตาเขียว
จ�านวน	๓,๐๐๐	ต้น	ปุ๋ยเคมี	ปุย๋คอก	ทัง้สนับสนุนและสาธติการท�า
ปุ๋ยหมักด้วยสารเร่ง	พด.๑	และปุ๋ยน�้าหมักด้วยสารเร่ง	พด.	๒		
ท�าการขุดลอกครูะบายน�า้ในแปลงทีข่ดุยกร่อง	และสนับสนนุพนัธุป์ลา
กินพืช	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	ตัว	ปล่อยลงบ่อจ�านวน	๑๐	บ่อ

๓.	โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์–	เกษตรมูโนะ

	 หมูท่ี	่๔	บ้านโคกไทร	ต�าบลโฆษติ	อ�าเภอตากใบ	จังหวดั

นราธิวาส	 เนื้อที่	 ๑,๕๐๐	 ไร่	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

มพีระราชด�าริให้จดัต้ังหมูบ้่านปศสุตัว์-เกษตรมูโนะ	ขึน้ในปี	๒๕๒๖ 

และให้ตัง้เป็นศนูย์สาขาที	่ ๓	 ของศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เพื่อเป็นพื้นที่ด�าเนินการสาธิตการ

ใช้ประโยชน์ดินเปรี้ยวจัดของศูนย์ฯ	และเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง
ในการพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์และการเกษตร		จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพต่างๆ	 ในหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน	 ดังนี ้
ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ด�าเนินการขุดคูยกร่องส่งเสริม
การปลกูพชืแบผสมผสาน	๓๙๑	ไร่	ปรบัพืน้ทีเ่พือ่การท�านา	๒๐๐	ไร่ 
พื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา	๕๐	ไร่	พื้นที่จัดท�าแปลงหญ้าอาหารสตัว์
รวม	๒๘๓	ไร่	พร้อมทัง้สนบัสนนุวสัดปุรบัปรงุดนิ	คอื	หนิปนูฝุน่	
การท�าปุย๋หมกัและน�า้หมกัชวีภาพ	การปลกูพชืปุย๋สดเพือ่ปรบัปรงุ
บ�ารงุดนิ	ส่งเสรมิให้สมาชกิ	จ�านวน	๔๐	ราย	ปลกูพชืผกัปลอดภยั
จากสารพิษ	สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยประมาณ	๓๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐	
บาทต่อปีต่อครัวเรือน
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๔.	 โครงการพฒันาพืน้ทีบ้่านโคกอฐิ–โคกใน	 โคกกระท่อม 

ต�าบลพร่อน	บ้านยูโย	บ้านโคกง	ูต�าบลบางขุนทอง

 อ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธวิาส	เน้ือที	่๓๐,๐๖๕	ไร่	ซึง่เป็น

ศนูย์สาขาท่ี	๔	ของศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าร	ิ ตัง้อยูบ่รเิวณบ้านโคกไผ่	(โคกอฐิ-โคกใน)	หมู่ที่	 ๒	

ต�าบลพร่อน	บ้านบางขุนทอง	หมู่ที่	๑	บ้านโคกงู	หมู่ที่	๓ 

บ้านโคกชุมบก	หมู่ที่	๕	บ้านยูโย	หมู่ที่	 ๖	ต�าบลบางขุนทอง	

อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส

๕.	 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน

 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลพร่อน	 อ�าเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	

เมือ่วนัที	่๓	ตุลาคม	๒๕๓๓	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เสดจ็

พระราชด�าเนินทอดพระเนตรโครงการสูบน�้าบ้านโคกกูแว 

ได้พระราชทานพระราชด�าริ	ความว่า

 ให้ส่งน�้ำจำกคลองมูโนะให้พื้นที่เกษตรกรรมบ้ำนโคก

กระท่อม บ้ำนโคกอฐิ-โคกใน และบ้ำนโคกชมุบก เพือ่ใช้ล้ำงดนิ

เปร้ียวและปลกูข้ำว โดยให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองฯ เข้ำไป

ช่วยเหลือรำษฎรปรับปรุงดินในพื้นที่บ้ำนโคกอิฐ-โคกใน เพื่อให้

สำมำรถปลูกข้ำวได้

 ในปีแรกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร	ิจัดท�าเป็นแปลงทดสอบการปลกูข้าวในพ้ืนที	่๕๐๐	ไร่ 

ซึ่งพื้นที่โครงการทั้งหมดมีจ�านวน	 ๑,๐๗๖.๘๖	 ไร่	 ปัจจุบัน

ได้ด�าเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อการปลูกข้าว	๔๖๑	ไร่	เกษตรกร	

๔๔	 ราย	 โดยใช้หินปูนฝุ่นและปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดิน	 ปลูกข้าว

พันธุ์ลูกแดง	และพันธุ์หอมกระดังงา	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	๔๕-๕๐	

ถังต่อไร่	และ	พื้นที่ขุดยกร่องจ�านวน	๓๕๗.๙๖	ไร่	เกษตรกร	

๖๙	ราย	ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก	ไม้ผลแบบผสมผสาน 

ปรบัสภาพความเป็นกรดของดินโดยใช้วสัดุปนู	 ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอก	

มีรายได้เฉลี่ย	๕,๙๗๔	บาทต่อเดือน	ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่

ใกล้เคยีงมคีวามต้องการท�าการเกษตรผสมผสานมากขึน้	ดงักระแส

พระราชด�ารัส	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เม่ือวนัที	่๙	กนัยายน	

๒๕๓๕	ความว่า	

 “...เรำเคยมำโคกอิฐ-โคกใน มำดูเขำชี้ตรงนั้นๆ เขำท�ำ 

แต่ว่ำเขำได้เพียง ๕ ถัง ๑๐ ถัง แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง ๔๐-๕๐ 

ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปดินก็ไม่เปรี้ยวแล้ว เพรำะว่ำท�ำให้เปรี้ยว

เต็มที่แล้วโดยที่ขุดอะไรๆ ท�ำให้เปรี้ยวแล้วก็ระบำย รู้สึกว่ำนับ

วันเขำจะดีขึ้น...อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจมำกที่ใช้งำนได้แล้ว

ชำวบ้ำนเขำก็ดีขึ้น แต่ก่อนชำวบ้ำนเขำต้องซื้อขำ้ว เดี๋ยวนี้เขำ

มีข้ำว อำจจะขำยได้...”

๖.	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกกระท่อม

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ได้พระราชทานพระราชด�ารสั 

เมือ่วันที	่๔	กนัยายน	๒๕๓๙	ความว่า	

 “...กำรพฒันำพืน้ทีด่นิเปรีย้วบ้ำนโคกกระท่อม ต�ำบลพร่อน 

อ�ำเภอตำกใบ จงัหวดันรำธิวำส มีน�ำ้ชลประทำนดีอยู่แล้ว แต่ดิน

เป็นดินเปรี้ยวเกษตรกรไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ขอให้

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ด�ำเนินกำรพัฒนำในลกัษณะ

เดยีวกบับ้ำนโคกอฐิ-โคกใน...” 

 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

ได้ด�าเนนิการพฒันาพืน้ทีบ้่านโคกกระท่อม	โดยปรบัปรงุดินเปรีย้ว

เพือ่ปลกูข้าว	และขดุยกร่อง	เพือ่ปลกูพชื	

172 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



	 ในป	ี๒๕๔๐	เกษตรกรมีความสนใจและให้ความร่วมมือ

ในการท�านาปลูกข้าวผลผลิตข้าวที่ได้ไว้บริโภคในครัวเรือน	

ต่อมาในปี	๒๕๔๗	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้สนบัสนนุ

การขดุยกร่อง	 เพือ่ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	 เพ่ือช่วยเหลอื

เกษตรกรในพืน้ที่ให้มรีายได้เพิม่ในครวัเรอืน	พร้อมทัง้สนับสนุน

วสัดกุารปรบัปรงุดนิและให้ค�าแนะน�าแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนา

พื้นที	่ปัจจุบันพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้านโคกกระท่อม	เป็นพื้นที่ที่ได้รับ

การพฒันาปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรได้ท�าการเกษตร 

โดยเฉพาะการปรบัปรงุพืน้ทีน่าร้างเพือ่ส่งเสรมิการปลกูข้าว	จ�านวน 

๔๒๑.๙๒	ไร่	เกษตรกร	๙๐	ราย	ขุดยกร่อง	จ�านวน	๔๘๕.๓๕	ไร่	

เกษตรกร	๖๗	ราย	ส่งเสรมิการท�าเกษตรแบบผสมผสาน	และปลูก

ปาล์มน�้ามัน

๗.	โครงการการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโย

 บ้านโคกง	ูต�าบลบางขนุทอง	อ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธวิาส 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิสรปุความว่า	

 ให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ

พฒันำพืน้ทีบ้่ำนยูโย เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร ให้สำมำรถใช้ประโยชน์

พื้นที่เพื่อท�ำกำรเกษตรได้

 โดยพืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นพืน้ทีน่าร้าง	 กว่า	 ๓,๕๐๐	 ไร	่

ตั้งอยู่บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง	ด้านทิศตะวันออก	มีสภาพพื้นที่เป็น

ทุง่ราบกว้าง	 พชืพรรณส่วนใหญ่เป็นหญ้าวชัพชืสลบักับป่าเสม็ด	

ซึง่มทีัง้ป่าเส่ือมโทรมและป่าสมบรูณ์	เกษตรกรได้เข้าถอืครองพืน้ที่

บรเิวณนี	้นานกว่า	๒๐	ปี	และพยายามใช้ประโยชน์ทีด่นิในการท�านา

แต่ไม่ได้ผล	จึงปล่อยทีด่นิทิง้ร้าง	เนือ่งจากดนิเป็นกรดจดั	ขาดแคลน

น�้าในช่วงฤดูแล้ง	และประสบปัญหาน�้าท่วมในช่วงฤดูฝน

	 ในปี	๒๕๔๐	ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้ด�าเนนิ

การไถปรบัพืน้ทีด่นิเปรีย้ว	จ�านวน	๑,๐๐๐	ไร่	พร้อมทั้งปรับปรุง

ดินด้วยหินปูนฝุ่น	 ท�าการขุดยกร่องเพื่อส่งเสริมการท�าเกษตร

ทฤษฎีใหม่และปลกูไม้ผลผสมผสาน	จ�านวน	๔๕๖	ไร่	มีเกษตรกร

เจ้าของพืน้ที	่๖๓	ราย	ในปี	๒๕๔๔	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 
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ได้ส่งเสรมิเกษตรกรปลกูพชืผกัไม้ผลอย่างจรงิจงัในพืน้ทีท่ีท่�าการ

ขดุยกร่องแล้วปล่อยทิง้ร้าง	แต่มเีกษตรกรบางรายเท่านัน้ทีส่นใจ

และยังคงปลูกพืชผักและไม้ผล	 และได้ผลคุ้มกับการลงทุน	

มีรายได้เฉลีย่	๔๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐	บาทต่อปี	

	 ต่อมาเมื่อวันที	่๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๗	สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงติดตาม

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว

บ้านยูโย	ในการนี	้ได้มพีระราชด�ารคิวามว่า	

 ให้พิจำรณำด�ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่นำร้ำงที่อยู่ใกล้เคียง 

ให้สำมำรถปลกูข้ำวได้ โดยใช้พชืปุย๋สดช่วยในกำรปรบัปรงุดนิ

	 ตั้งแต่ป	ี ๒๕๔๙	 จนถึงปัจจุบัน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พกิลุทองฯ	ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้เกษตรกรในพืน้ที่

บ้านยูโยใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง	 แต่มีเกษตรกรเจ้าของ

พืน้ทีท่ีย่งัปลกูข้าวอย่างต่อเนือ่ง	แค่	๓๘	ราย	ในพืน้ที	่๑๗๑.๐๖	ไร่ 

เท่านั้น	ส่วนพื้นที่ขุดยกร่อง	จ�านวน	๑,๔๔๕.๑๖	ไร่	ได้ส่งเสริม

ให้เกษตรกรจ�านวน	 ๑๖๕	 ราย	 ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	

แต่ก็ยังมีบางรายที่หันไปปลูกยางพารา	 ซึ่งผลิตมีราคาแพง		

นอกจากนี้	 ยังให้การสนับสนุนหินปูนฝุ่นเพื่อการปรับปรุงดิน		

กจิกรรมสาธติ	และส่งเสรมิการใช้ปุย๋หมกัด้วย	พด.๑	และน�า้หมกั

ชีวภาพ	พด.๒	และสนับสนุนหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า 

ส่วนพื้นที่ลุ่ม	๗๓๖.๓๐	ไร่	ซึ่งเป็นพื้นที่ท�านามาก่อนต้องหยุด

ลงเน่ืองจากปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานของพื้นที่และยังมี

พื้นที่ป่าเสม็ดอีก	๔๘๖.๘๑	ไร	่ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการใดๆ

	 (๘)	โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

 ต�าบลบางเก่า	 และต�าบลปะเสยะวอ	 อ�าเภอสายบุรี	

จังหวดัปัตตาน	ีเน้ือที	่๑๑,๐๐๐	ไร่	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

ได้พระราชทานพระราชด�ารัส	 เมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๓๕	

ความว่า

 “...กำรพฒันำพืน้ทีพ่รแุฆแฆ...ทัง้หมดนี.้..จะได้ประโยชน์

หลำยอย่ำง ข้ำงบนทีค่ลองแฆแฆเป็นน�ำ้กร่อย ถ้ำท�ำโครงกำรแล้ว

ทั้งหมดจะเป็นน�้ำดี...ใช้กำรได้...คลองที่ขุดในพ้ืนที่พรุนี้จะเป็น

อ่ำงเกบ็น�ำ้จดืทีส่�ำคญั...และบำงส่วนจะช่วยไม่ให้พรแุห้งช่วยป้องกนั

ไฟไหม้ โครงกำรนีจ้ะเป็นโครงกำรคล้ำยๆ บำงนรำ ควบคมุใหญ่

ตรงนี้ ทั้งลุ่มควบคุมหัวท้ำยคล้ำยๆ หัวท้ำยของบำงนรำ เป็น

โครงกำรบำงนรำย่อ ส่วนรำษฎรจะได้ประโยชน์...”
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	 จากพระราชด�ารัสดังกล่าว	กรมชลประทาน	ได้พิจารณา

วางโครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าออกจากพื้นที่พรุแฆแฆ

ด้านตะวนัตกและด้านตะวนัออก	รวมเน้ือทีป่ระมาณ	๑๑,๐๐๐	ไร่	

ซึง่มสีภาพเป็นพืน้ทีลุ่ม่	ป่าพรเุสือ่มโทรม	หลงัจากนัน้ศนูย์ศกึษา

การพฒันาพกิลุทองฯ	 จงึได้ด�าเนนิการพฒันาปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	

พร้อมทัง้ส่งเสรมิและสาธติการปลกูพชืปุย๋สด	การท�าและการใช้

ปุ๋ยหมกั	ปุย๋อนิทรีย์น�า้	รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูข้าวพนัธุด์ ี

ได้แก่	ข้าวพนัธุช์ยันาท	๑	ข้าวพนัธุห์อมสพุรรณบรุ	ีและข้าวพนัธุ์

เฉี้ยงพัทลุง	ผลผลิตเฉลี่ย	๕๖๐-๕๘๐	กิโลกรัมต่อไร่	พันธุ์ข้าว

ที่ให้ผลผลิตมากที่สุด	คือ	พันธุ์ข้าวเฉี้ยงพัทลุง	ประมาณ	๕๘๐	

กโิลกรมัต่อไร่	รวมพ้ืนทีจ่�านวน	๕๐๐	ไร่	มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	๘๐	ราย	ผลผลิตข้าวทีไ่ด้สามารถน�าไปสีทีโ่รงสีข้าวพระราชทาน

ของกลุ่ม	นอกจากนี	้หลังฤดทู�านา	เกษตรกรสามารถปลกูพชืผกั	พชืไร่ 

เพื่อการบริโภค	ส่วนที่เหลือน�าไปขายเป็นรายได้เสริม	

 ในปี	๒๕๔๙-๒๕๕๐	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ได้

ด�าเนินการขุดคูระบายน�้าระหว่างคลองชลประทานกับแปลงนา

และแปลงผักระยะทาง	 ๑๑,๔๐๐	 เมตร	 และได้วางท่อทั้งหมด	

เพือ่ควบคมุปรมิาณน�า้ทีร่ะบายเข้า-ออก	แปลงนาและแปลงพืชผัก

กับคลองชลประทาน	ปัจจุบนัมกีารจดัตัง้โรงสข้ีาว	บรเิวณพรแุฆแฆ 

ณ	บ้านป่าทุง่	หมูท่ี	่๔	ต�าบลบางเก่า	อ�าเภอสายบรุ	ีนอกจากนี้

ได้ให้การสนบัสนนุปลากนิพชืในบ่อดิน	เช่น	ปลานลิด�าและนลิแดง 

พร้อมทัง้สนบัสนนุวสัดปุรบัปรงุสภาพน�า้ในบ่อ	 โดยใช้หนิปนูฝุน่

และปูนขาว	พร้อมท้ังสนบัสนุนพนัธุ	์เป็ดเทศ	ไก่พืน้เมอืง	แพะนม 

และส่งเสรมิการปลกูพชือาหารสัตว์	(หญ้าและพชืตระกลูถัว่)	อกีทัง้

ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรบ้านพรุแฆแฆ	 รวมกลุ่มเลี้ยงแพะนม	

จ�านวน	๘๕	ตวั	ตวัเมยี	๕๕	ตัว	ลกูแพะ	๓๐	ตัว	มสีมาชกิ	๕	คน	

ประธานกลุ่ม	คอืนายมะยดีงิ	แลแร	ปัจจบุนั	สมาชกิได้รดีนมแพะ	

จ�านวน	๘	ตวั	ได้ปรมิาณน�า้นม	๙	กิโลกรมัต่อวนั	จ�าหน่ายราคา

กิโลกรัมละ	๕๐	บาท	

	 	 ในป	ี๒๕๕๑-๒๕๕๕	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	

ส่งเสริมให้เกษตรกรพื้นที่บ้านป่าทุ่งและบ้านบาเลาะ	ปลูกข้าว

อย่างต่อเนื่อง	โดยให้การสนับสนุนไถเตรียมพื้นที่	วัสดุปรับปรุง

ดนิเปรีย้วดนิเคม็ภาคใต้	หินปนูฝุน่	ปนูขาวและปุย๋คอก	ส่งเสรมิ

และสาธติการท�าและการใช้ปุย๋หมัก	พด.๑	พด.๒	และพชืปุย๋สด		

การอนุรักษ์ดินและน�้า	โดยการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	

๙.	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปลักปลา
 ต�าบลโฆษติ	และบ้านบาวง	ต�าบลบางขนุทอง	อ�าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส	เนือ้ที	่๔๐๐	ไร่	สนบัสนนุการ	ขดุยกร่อง	ส่งเสรมิ

การปลูกพชืผกัแบบผสมผสาน	การปลกูปาล์มน�า้มนั	และส่งเสริม

การท�านาปลูกข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยว

๑๐.	โครงการฟ้ืนฟแูละพัฒนาการเกษตรในเขตลุม่น�า้บางนรา

 ในเขตอ�าเภอเมอืง	 อ�าเภอตากใบ	 และอ�าเภอเจาะไอร้อง	

จังหวัดนราธิวาส	เนื้อที่	๕,๙๑๗	ไร่	ประกอบด้วย

 	 บ้านตอหลัง-ทรายขาว	 ต�าบลไพรวัน	 อ�าเภอตากใบ	

จงัหวดันราธวิาส	เริม่ด�าเนนิการในปี	๒๕๔๑	ทีบ้่านตอหลงั	โดย

พฒันาพืน้ทีแ่ละปรบัปรงุดนิเปรีย้วจดั	เพือ่ปลกูข้าว	จ�านวน	๕๐๙	ไร่ 

ปัจจุบันได้ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว	 เพื่อส่งเสริมการ

ปลูกข้าว	พืน้ที	่๑,๐๘๖	ไร่	ข้าวให้ผลผลติเฉลีย่	๓๔	ถงัต่อไร่	ได้แก่	
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ดินเปรี้ยว	เพื่อการเพาะปลูก	จ�านวน	๕๕๒	ไร่	ในปี	๒๕๔๕	

จดัสร้างโรงสข้ีาว	จ�านวน	๑	หลงั	ลานตากข้าว	จ�านวน	๑	หลงั	อาคาร

โรงเก็บข้าว	จ�านวน	๑	หลัง

 ปัจจบัุนศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ช่วยเหลอืเกษตรกร

โดยไถเตรยีมพืน้ทีเ่พือ่การท�านา	จ�านวน	๑๐๐	ไร่	พร้อมทัง้ส่งเสรมิ

สาธิตการท�าปุ๋ยหมัก	พด.๑	และ	๒	สนับสนุนหินปูนฝุ่นและ

ปูนขาวเพื่อการปรับปรุงดิน

  บ้านก�าแพง	 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลกะลุวอ	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดันราธวิาส	เร่ิมด�าเนนิการในปี	๒๕๔๗	ปรบัปรงุและพัฒนา

พื้นที่	เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยว	จ�านวน	๑๕๐	ไร่

๑๑.	โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกสะตอ

	 หมู	่๗	ต�าบลสไุหงปาดี	อ�าเภอสไุหงปาดี	จงัหวดันราธวิาส	

เนือ้ที	่๔๖๕	ไร่	ลกัษณะพ้ืนท่ีเดมิเป็นพ้ืนท่ีลุม่ต�า่	มนี�า้ท่วมขงั	ดนิ

เป็นดินเปรี้ยวจัด	เกษตรกรไม่สามารถท�าการเกษตรได	้

ข้าวพันธุจ์นัทร์เต๊ะ	จันทร์หอม	ข้าวหอมคลองหลวง	๑	หลงัจากนัน้

ส่งเสรมิและสาธติให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยอินทรีย์	 ควบคู่กบั

การใช้ปุ๋ยเคม	ีข้าวให้ผลผลิตเพิม่ขึน้จากเดมิเป็น	๕๐	ถังต่อไร่	และ

ด�าเนินการขดุยกร่องตามความต้องการของเกษตรกรในโครงการเพือ่

ปลูกไม้ผล	พืชผักแบบผสมผสาน	และเกษตรกรปลูกยางพารา	

พื้นที่	๓๘๔	ไร่	

 	 บ้านจโูว๊ะ	หมู่	๕	ต�าบลมะรอืโบออก	อ�าเภอเจาะไอร้อง	

จังหวัดนราธิวาส	 เริ่มด�าเนินการในปี	๒๕๔๔	โดยพัฒนาพื้นที่

ดินเปรี้ยว	เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว	จ�านวน	๔๑๔	ไร่

 ปัจจบุนัศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	 ช่วยเหลือเกษตรกร

โดยไถเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการท�านา	จ�านวน	๑๐๐	ไร่	พร้อมท้ังส่งเสรมิ

สาธติการท�าปุ๋ยหมกั	พด.๑	และ	๒	สนบัสนนุหนิปนูฝุน่และปนูขาว

เพื่อการปรับปรุงดิน

  บ้านโคก หมู่	 ๕	 ต�าบลจวบ	 อ�าเภอเจาะไอร้อง	

จังหวัดนราธิวาส	 เริ่มด�าเนินการในปี	๒๕๔๔	โดยพัฒนาพื้นที่
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯได้ด�าเนินการปรับปรุง

พืน้ที่โดยป้ันคนันา	และด�าเนนิการขดุคยูกร่อง	พร้อมทัง้ปรบัปรงุ

ดินเปรี้ยวจัดโดยใช้วัสดุปรับปรุงดินพวกหินปูนฝุ่น	และปูนขาว	

ส่งเสรมิการปลกูข้าวพ้ืนที	่๓๕๐	ไร่	และการปลกูปาล์มน�า้มนั	๑๑๕	ไร่	

ส่งเสรมิและสาธติการท�าปุย๋หมกั	พด.๑	และ	๒	สนบัสนนุงบประมาณ

ในการปั้นคันนาใหม	่พร้อมไถพื้นที่เตรียมท�านา	๒๕๐	ไร่	และ

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้เกษตรกร	๑๐	ราย

๑๒. โครงการพัฒนานาร้าง เพื่อปลูกปาล์มน�า้มันใน ๓  
 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 พื้นที	่ ๑๐๐,๐๐๐	 ไร่	 ลักษณะพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ลุ่มต�า่	

มคีณุสมบตัขิองดนิเป็นดนิเปรีย้ว	 เกษตรกรไม่สามารถท�าการเกษตร

ได้ท�าให้ปล่อยพืน้ที่ไว้เป็นพืน้ทีท่ิง้ร้าง	จงึได้มโีครงการพัฒนาพ้ืนที ่

เพ่ือปลกูปาล์มน�า้มนั	ด�าเนินการปรบัสภาพของพืน้ที	่โดยการขดุคู

ยกร่อง	และปรบัสภาพความเป็นกรดของดนิ	โดยใช้วัสดปุรบัปรงุดนิ

จ�าพวกปูนทางการเกษตร

๑๓. โครงการพฒันาพืน้ทีน่าร้างเพือ่ปลกูข้าว จงัหวดันราธวิาส

 ได้ด�าเนนิการใน	๕	อ�าเภอ	พืน้ทีจ่�านวน	๑,๙๙๐	ไร่	ได้แก่	

  อ�าเภอเมือง	จ�านวน	๔๐๐	ไร่	ได้แก่	หมู่ที	่๓	บ้านกาแนะ 

หมูท่ี	่๘	บ้านกามแูร	ต�าบลกะลวุอ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันราธวิาส

  อ�าเภอบาเจาะ	จ�านวน	๔๐๐	ไร่	ได้แก่	หมูที	่๑	บ้านบือเจาะ	

ต�าบลบาเจาะ	หมู่ที่	 ๕	บ้านชูโว	และหมู่ที่	 ๗	บ้านบือเระ	๒	

ต�าบลบาเระใต้	อ�าเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส

  อ�าเภอตากใบ	จ�านวน	๔๐๐	ไร่	ได้แก่	หมูท่ี	่๒	บ้านบอฆอ 

ต�าบลโฆษิต	หมู่ที่	๔	บ้านคลองไหล	หมู่ที่	๕	บ้านเกาะสวาท	

ต�าบลไพรวัน	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส

  อ�าเภอยี่งอ	จ�านวน	๓๙๐	ไร่	ได้แก	่หมู่ที	่๓	บ้านก�าปง

ปีแซ	หมู่ที่	๔	บ้านลุโบ๊ะดาโต๊ะ	หมู่ที	่๖	บ้านโคกมาแจ	ต�าบล

ลุโบ๊ะบือซา	อ�าเภอยี่งอ	จังหวัดนราธิวาส	

  อ�าเภอรอืเสาะ	จ�านวน	๔๐๐	ไร่	ได้แก่	หมูท่ี	่๑	บ้านสะแนะ 

หมู่ที่	๒	บ้านสุเป๊ะ	ต�าบลเรียง	อ�าเภอรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส

๑๔. โครงการพัฒนาพื้นที่พรุ เพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน

 โดยด�าเนนิการในพืน้ทีน่คิมสหกรณ์บาเจาะ	ต�าบลโคกเคยีน 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	และนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง	อ�าเภอ

เจาะไอร้อง	อ�าเภอสไุหงปาดี	จงัหวดันราธวิาส	ซ่ึงพืน้ท่ีส่วนใหญ่

เป็นพืน้ทีพ่ร	ุ มนี�า้ท่วมขงั	ด�าเนนิการปรบัปรงุพืน้ท่ีโดยการขดุคู	

ยกร่อง	 เพื่อเพิ่มระดับของพื้นที่และท�าการปรับปรุงดิน	 โดยใช้

วัสดุปูน	 (หินปูนฝุ่น)	 รองก้นหลุมอัตรา	 ๒	 กิโลกรัมต่อหลุม	

พร้อมทัง้หว่านบรเิวณสนัร่อง	โดยใช้หินปนูฝุน่อตัรา	๑	ตนัต่อไร่	

ปัจจุบันได้ด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีท้ังสองนิคมไปแล้วประมาณ	

๔๓,๐๐๐	ไร่

๑๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้านเนินธัมมังและ

บ้านค้อแดง

	 อ�าเภอเชยีรใหญ่	 จงัหวดันครศรธีรรมราช	 ซึง่เป็นส่วน

หนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ	เนื้อที่ประมาณ	๒,๐๐๐	ไร่	ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่
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ลุม่ต�า่	มีน�า้ท่วมขงัในพืน้ที	่มลีกัษณะเป็นพร	ุด�าเนนิการปรบัปรงุ

สภาพพ้ืนท่ีโดยการขดุคูยกร่อง	 และปรบัสภาพความเป็นกรดในดนิ

โดยใช้วัสดุปูน	พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว

๑๖. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปรับปรุงดนิเปร้ียว

จัดตามทฤษฏีแกล้งดิน

 หมูท่ี	่๑๐	ต�าบลแหลม	อ�าเภอชะอวด	จังหวดันครศรธีรรมราช 

ครอบคลมุพืน้ที	่๔,๐๐๐	ไร่	ด�าเนนิการปรบัปรงุสภาพดนิเปรีย้ว	

และน�า้เปรีย้ว	โดยใช้วัสดปุนู	(หนิปนูฝุน่)	ปรบัสภาพความเป็น	

กรดของดนิ	พร้อมท้ังด�าเนนิการปรับสภาพของพ้ืนที	่(ขดุคูยกร่อง)
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(๒) ตัวอย่างความส�าเร็จ

	 ตัวอย่างความส�าเร็จจากการน�าองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 ไปใช้จนประสบความส�าเร็จ

สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ	ประกอบด้วย

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ .............. 

สถานที	่..................................

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ

............................................................
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๒. ตัวอย่างความส�าเร็จ

  ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ

	 ศนูย์เรยีนรู	้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	รบัผดิชอบ	จ�านวน	๒๑	จดุ	ดงันี้

๑. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 จังหวัดนราธิวาส 

	 นายธีรนิตย์	 เสาร์พูล บ้านเลขที่ ๑๐๗/๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๔๑ ไร่ ด�าเนินกิจกรรม ด้านปศุสัตว์ พืช 

และประมง มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)
 นายพงศธร	หมวกสกลุ บ้านโคกอฐิ-โคกใน ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

มีพื้นที่จ�านวน ๖ ไร่ ด�าเนินกิจกรรม ด้านพืช ปศุสัตว์ และพัฒนาที่ดิน มีรายได้ภาค

เกษตร เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๓. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านไร่นาสวนผสม)
	 นายเพียร สอิ้งทอง โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ ๔ ต�าบลโฆษิต 

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร ๘ ไร่ ด�าเนินกิจกรรมด้านพืช 

ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาที่ดิน มีรายได้ภาคเกษตร เฉลี่ย ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๔. ศนูย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ(ด้านการปลกูปาล์มในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั)

	 นายยูร ยืนชนม ์บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๒ บ้านโสมง ต�าบลไพรวัน อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๓๐ ไร่ ด�าเนินกิจกรรมด้านพืช 

ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาที่ดิน มีรายได้เฉลี่ย ๑,๕๐๐ บาทต่อวัน  

๕. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)

	 นายสิทธิชัย สะมะแอ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้านยูโย ต�าบลบางขุนทอง 

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๒๑ ไร่ ด�าเนินกิจกรรม

ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ มีรายได้ภาคเกษตร ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๖. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)

 นายสรุตัร ธรรมขนัทา บ้านเลขที ่๕๖/๔ หมูท่ี ่๔ บ้านเขาตนัหยง ต�าบลกะลวุอเหนอื 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๓ ไร่ ด�าเนินกิจกรรม

ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๗. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเศรษฐกิจพอเพียง)

	 นายวรพงษ์ ขุนพรม บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ทอง ต�าบลกะลุวอเหนือ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๑๒ ไร่ ด�าเนินกิจกรรม

ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน วิชาการ และเป็นจุดสาธิตเตาเผาถ่านน�า้ส้ม

ควันไม้ มีรายได้เฉลี่ย ๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี

182 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



๘. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด)

 กลุม่หตัถกรรมกระจดู บ้านเลขที ่๒๐๔ หมู ่๔ บ้านป่าทุง่ ต�าบลบางเก่า อ�าเภอสายบรุี 

จังหวดัปัตตาน ีประธานกลุม่ นางไซลา สาแม กจิกรรมของศนูย์เรยีนรูฯ้ มกีารจดัการ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อจัดท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ

๙. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)

	 นายจันทร์	ชาญแท ้พื้นที่บ้านโคกกระท่อม หมู่ที่ ๓ ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ 

จังหวดันราธิวาส มีพืน้ทีท่�าการเกษตร จ�านวน ๑๑ ไร่ ด�าเนนิกจิกรรม ด้านพชื ประมง 

ปศุสัตว์ รายได้ภาคเกษตร ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๐. ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิ(ด้านท�านาผกับุง้)

	 นายด�า	หะยะมิน บ้านเลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๖ บ้านพิกุลทอง ต�าบลกะลุวอเหนือ 

อ�าเภอเมอืง จงัหวัดนราธิวาส มพีืน้ท่ีท�าการเกษตร จ�านวน ๕ ไร่ ด�าเนินกจิกรรมด้านพชื 

ประมง และ พฒันาทีด่นิ มีรายได้ภาคเกษตร ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๑๑. ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิ(ด้านการเพาะเหด็)
 นายประเวศ ประพนัธ์วงศ์ บ้านเลขที ่๗๗/๒ หมู่ที ่๘ บ้านโคกสยา ต�าบลกะลวุอเหนอื 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส มีพืน้ทีด่�าเนนิการ จ�านวน ๓ ไร่ ด�าเนนิกจิกรรม ด้านพชื 

โดยด�าเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน มีรายได้จากการจ�าหน่ายเห็ด ประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๒. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)
	 นายประสิทธิ์ บูรณพาส บ้านเลขที่ ๘๓/๓ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ต�าบลกะลุวอเหนือ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ด�าเนินการ จ�านวน ๑๐ ไร่ ด�าเนินกิจกรรม

ด้านประมง พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ด้านพืช และ ด้านวิชาการ โดยสาธิตให้ความรู้การ

ผสมเทียมปลาดุก ปลาสวาย มีรายได้เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑๓. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืด)
	 นายมะหายิ บินมาหะ บ้านเลขที่ ๖๕/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ ต�าบลกะลุวอเหนือ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ด�าเนินการจ�านวน ๙ ไร่ ด�าเนนิกจิกรรม เพาะพนัธุ์

ลกูปลาดุก และผลติลกูปลานลิแดงจ�าหน่าย มีรายได้เฉลี่ย ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

๑๔. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)
 นายมาโนชญ์ สยู ี บ้านเลขที ่๗๔/๑ หมูท่ี ่๑ บ้านเปล ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๒๐ ไร่ ด�าเนินกิจกรรมด้านพืช ประมง 

ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน มีรายได้เฉลี่ย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๑๕. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิ(ด้านโครงการปลกูผกัหมนุเวยีน พืน้ที ่
 พรุแฆ-แฆ)
	 นายรอซ๊ะ เจ๊ะมิง บ้านเลขที ่๑๙๘/๑ หมูท่ี ่๔ บ้านป่าทุง่ ต�าบลบางเก่า อ�าเภอสายบรุี 

จงัหวดัปัตตาน ีมพีืน้ที ่จ�านวน ๙ ไร่ ด�าเนนิกิจกรรมด้านพชื ปศสุตัว์ และ พฒันาท่ีดนิ 

มรีายได้เฉลีย่ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี
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๑๖. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเศรษฐกิจพอเพียง)

	 นายเรือง คงเต็ม บ้านเลขท่ี ๙๖ หมูท่ี่ ๒ บ้านโสมง ต�าบลไพรวนั อ�าเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส มพีืน้ท่ีท�าการเกษตร จ�านวน ๑๔ ไร่ ด�าเนินกจิกรรม ด้านพชื ปลกูพรกิ 

ถั่วฝักยาว หมุนเวียนตลอดปี มีรายได้เฉลี่ย ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน 

๑๗. ศูนย์เรียนรู้ตามพระราชด�าริ (ด้านเศรษฐกิจพอเพียง)

 นายสมโชค ส�าราญ บ้านเลขที ่หมูท่ี ่๒ บ้านโคกอฐิ-โคกใน ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ 

จังหวดันราธิวาส มีพืน้ทีท่�าการเกษตร จ�านวน ๑๒ ไร่ และ พืน้ทีเ่ช่าเพือ่การปลกูข้าว 

จ�านวน ๒ ไร่ ด�าเนินกิจกรรมด้านพืช ประมง ปศสุตัว์ และพฒันาทีด่นิ มรีายได้ภาคเกษตร 

เฉลี่ย ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๑๘. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)

 นายสมพงษ์ แก้วส�าอาง บ้านเลขที ่๕๗/๗ หมูท่ี ่๓ บ้านกจู�า ต�าบลไพรวนั อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๖ ไร่ ด�าเนินกิจกรรมด้านพืช ประมง 

ปศุสัตว์ และพัฒนาที่ดิน มีรายได้เฉลี่ย ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๑๙. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านเกษตรผสมผสาน)

	 นายสะแปองิ ยดีงิ บ้านเลขที ่๑๑๘/๒ หมูท่ี ่๑๐ บ้านครีี ต�าบลกะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน ๑๖ ไร่ ด�าเนินกิจกรรมด้านพืช ประมง 

ปศุสัตว์ มีรายได้ภาคเกษตร เฉลี่ย ๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒๐. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านการเกษตรผสมผสาน พื้นที่บ้าน 

 โคกสะตอ)

 นายแสมงิ เจ๊ะมะ บ้านเลขที ่๑๒๑ หมูท่ี ่๗ บ้านโคกสะตอ ต�าบลสไุหงปาด ีอ�าเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธวิาส มพีืน้ทีท่�าการเกษตร จ�านวน ๕ ไร่ นาข้าว ๓ ไร่ ด�าเนนิการกิจกรรม

ด้านพชื ปศสุตัว์ มีรายได้ภาคเกษตร เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

๒๑. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ (ด้านปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่ดินเปรี้ยว)

	 นายอนิรุช ศรีสุรินทร์ บ้านเลขที่ ๖๓/๕ หมู่ที่ ๒ บ้านค่าย ต�าบลกะลุวอเหนือ 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธิวาส มีพืน้ท่ีท�าการเกษตร จ�านวน ๓๐ ไร่ ด�าเนนิการกจิกรรม

ด้านพืช และประมงมีรายได้จากการท�าสวนปาล์ม เฉลี่ย ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

184 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



185  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



186 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



187  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลนานกเค้า อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

188 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



189  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



190 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



191  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



192 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



193  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



194 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



195  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



196 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และนายสุนทร 
เรืยงเล็ก อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเล็ก จินดาสงวน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา 
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้กรมชลประทานพจิารณาวางโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ซึง่มวีตัถปุระสงค์ เพือ่การศกึษาและ

ทดลองงานพฒันาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสมส�าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน�าไปใช้ปฏิบัติต่อไป

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรพืน้ทีท่ีจ่ะจดัตัง้เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ บรเิวณบ้านนานกเค้า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 พ้ืนทีพ่ฒันาป่าไม้ระหว่างแนวท่อส่งน�า้ของอ่างเก็บน�า้ห้วยตาดไฮใหญ่กับห้วยยาง ประมาณ ๘๐๐ ไร่ ควร
สร้างบ่อจ่ายน�า้ขนาดเลก็ไว้ตามแนวท่อส่งน�า้บริเวณลกูเนนิและสร้างอาคารบงัคับน�า้บรเิวณทีท่่อส่งน�า้ตัดผ่าน
ล�าห้วยสายต่างๆ ด้วย เพื่อส่งน�้าสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่นี้ และควรก่อสร้างฝายเก็บน�้าสายต่างๆ ไว้
เป็นช่วงๆ เพือ่เพิม่ความชุม่ชืน้ในดนิ สนบัสนนุการพฒันาป่าไม้ส�าหรบัในระยะฤดแูล้งจะระบายน�า้จากท่อส่ง
น�า้ลงมาตามล�าห้วยให้กบัฝายเกบ็กกัน�า้ต่างๆ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม ซึง่จะช่วยให้ป่าไม้ในพืน้ที ่๘๐๐ ไร่ 
ดังกล่าวเจรญิเตบิโตได้ผลอย่างสมบรูณ์ตลอดปี

 โครงการศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานฯ ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาป่าไม้บรเิวณต้นน�า้ห้วยตาดไฮใหญ่ 
และบรเิวณต้นน�า้ของอ่างเกบ็น�า้ภูไม้รวกด้วย โดยให้พจิารณาเป็นพืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ในเขตปรมิณฑลของศนูย์ฯ 
พืน้ทีป่ระมาณ ๗,๕๐๐ ไร่ และควรพจิารณาจดัตัง้หมู่บ้านป่าไม้ข้ึนท่ีต้นน�า้ครอบครัวละประมาณ ๑๐๐ ไร่ เพือ่เป็น

เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการพฒันาป่าไม้ในพืน้ทีด่งักล่าว

พระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



197  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัด
สกลนคร ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้จัดท�ำ deep cultivation ในพื้นที่โครงกำรศูนย์ฯ ซึ่งมีสภำพเนื้อดินทรำยหนำ ดินเหนียวอยู่ชั้นใต้ดิน

ให้ด�ำเนนิกำร โดยใช้เครือ่งจกัรไถกลบหน้ำดนิน�ำดนิชัน้ล่ำงให้กลบัขึน้มำอยูช่ัน้บน หรอือำจลอกดนิเลนใน

ห้วยหนองน�ำ้มำถมปรบัปรงุหน้ำดนิ ใช้ปุย๋คอกปรบัปรงุบ�ำรงุดนิให้สำมำรถปลกูพชืต่ำงๆ ได้ ให้ทดลองเป็น

บำงส่วนก่อน เมื่อได้ผลดีก็จะแบ่งให้เกษตรกรเข้ำท�ำประโยชน์คนละประมำณ ๑ ไร่

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า 

 ควรด�ำเนนิกำรพฒันำกำรประมงให้เหมำะสมกบัลกัษณะภมูปิระเทศ โดยกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ธรรมชำติ 

เช่น ห้วย หนอง ให้เป็นแหล่งขยำยพันธุ์ปลำ และส่งเสริมให้รำษฎรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งน�้ำได้ 

ทัง้กำรประมงและกำรปลูกพืชผักในบริเวณรอบๆ หนองน�้ำด้วย เพรำะกำรขุดบ่อขึ้นมำใหม่มักจะประสบปัญหำ 

กำรขำดแคลนน�้ำหรือถ้ำน�้ำท่วม ปลำก็หนีหำยไปหมด

 ให้อปุถมัภ์บ้ำนนำนกเค้ำ ซึง่ในขณะนีก็้รูส้กึดีข้ึนกว่ำเดมิมำกและก็มีส้วมใช้ และให้รำษฎรรวมกนัหรอืเลอืก

ผู้น�ำหมู่บ้ำน ที่จะน�ำมำพัฒนำให้เจริญต่อไป

 ให้จัดหำพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกรำษฎรบุกรุกแผ้วถำงป่ำไปแล้ว จัดท�ำเป็นสถำนที่ปลูกป่ำโดยแสดงให้เห็นว่ำ 

ป่ำไม้สำมำรถป้องกนักำรพงัทลำยของดนิได้ แต่ถ้ำรำษฎรบกุรกุท�ำลำยป่ำไปมำกๆ แล้ว จะท�ำให้เกดิผลเสยี

อย่ำงไรบ้ำง



198 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

 ให้มีการพัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน โดยเร่งปลูกไม้โตเร็ว ซึ่งต้องโตเร็วกว่าที่อื่น ถึง ๒ เท่าตัว 

เพราะภมูปิระเทศนีเ้หมาะสมดมีาก และมปีริมาณน�า้มาก ในฤดฝูนก็จะใช้น�า้ฝน ในฤดแูล้งกจ็ะปล่อยน�า้จาก

ห้วยตาดไฮใหญ่ลงมา (เพื่อเป็นการเพิ่มน�า้ฝนให้มากขึ้น)

 ในขณะเดียวกันให้ศึกษาว่าประชากรแต่ละครอบครัวควรปลูกไม้ใช้สอยเป็นจ�านวนกี่ไร่จึงจะพอเพียง 

เพราะเมื่อราษฎรมีไม้ใช้สอยพอเพียงแล้ว ก็จะไม่บุกรุกขึ้นไปท�าลายป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

 ให้มกีารสาธติการปลกูป่า ๓ อย่าง คอื ไม้ผล ไม้ไผ่และไม้ใช้สอย โดยให้ท�าบรเิวณเชงิเขาด้านทศิตะวนัตก

เพือ่ให้ราษฎรมาดเูป็นตวัอย่างว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทกุๆ ด้าน เช่น ไม้ผล ใช้รบัประทานได้ทัง้คนและสตัว์ 

ส่วนไม้ไผ่สามารถใช้ประโยชน์ในการรับประทานและใช้สอยต่างๆ ส่วนไม้ใช้สอยก็จะใช้ท�าฟืน เผาถ่าน

 ให้น�าการทดลองการปลูกต้นยูคาลิปตัส โดยเปรียบเทียบการปลูกในขณะที่กล้าไม้มีรากงอกอยู่ในถุง

กับการปลูกรากตรงว่าอย่างไหนจะเจริญเติบโตเร็วกว่ากัน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรอ่างเกบ็น�า้ห้วยตาดไฮใหญ่และบรเิวณเขตปรมิณฑล โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรปุความว่า

 ควรด�าเนินการพฒันาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทานแบบง่ายๆ เช่น การต่อท่อน�า้ด้วยไม้ไผ่ เพือ่น�าน�า้ไปสนบัสนนุ

การปลูกป่า การปลกูป่าในบรเิวณฝายกัน้น�า้ และการปลกูป่าโดยธรรมชาตซิึง่ไม่มฝีายกัน้น�า้ และแสดงให้ผูม้า

ดงูานได้เหน็วธิกีารต่างๆ ในบริเวณทีว่่างเปล่า และสามารถเข้าไปถึงก็ให้พยายามก่อสร้างฝายกัน้น�้าขนาดเลก็ๆ 

เพือ่รวบรวมน�า้เข้ารวมกัน และพยายามกระจายน�า้ออกไปให้ทัว่บริเวณ เพ่ือเสรมิสร้างความชุม่ชืน้ให้แก่ดนิ

ในบรเิวณนัน้ ซึง่จะพฒันาป่าได้อย่างรวดเรว็ เมือ่ก่อสร้างฝายเลก็ๆ แล้วก็ให้ปลกูป่าเสรมิให้สามารถปกปิด

ในบริเวณนั้นได้ทั่วถึงและพยายามส่งเสริมให้มีการสร้างแนวกันไฟด้วย
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 อ่างเก็บน�า้ห้วยตาดไฮใหญ่นี ้ พยายามให้ใช้ประโยชน์จากน�า้ให้มากทีส่ดุ และลองค�านวณดวู่าเมือ่ใช้น�า้

อย่างเต็มท่ีแล้วน�้าจะลดลงถึงระดบัไหนได้บ้าง และจะเป็นอปุสรรคต่อการทีจ่ะเป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน

ได้หรือไม่

 หมู่บ้านนานกเค้าน้ี ให้จัดเป็นหมู่บ้านพัฒนาด้วยระบบสหกรณ์ แต่ไม่ใช่ตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อกู้เงิน

เพียงอย่างเดียวการจัดหมู่บ้านเป็นระบบสหกรณ์นั้น จะต้องมีคณะกรรมการบริหารงานในทุกๆ ด้าน เช่น

ฝ่ายเกษตรกร ฝ่ายชลประทาน (ผูใ้ช้น�า้) ฝ่ายเทคนคิวชิาการต่างๆ โดยมศีนูย์ศกึษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นผู้

อปุถมัภ์ ให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ ในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านวชิาการคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ควรมาจาก

กรรมการหมู่บ้าน และตัวผู้ใหญ่บ้านด้วยไม่ควรที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เพราะอาจเกิดการขัดแย้งกันเหมือนเช่นที่

หุบกะพง เคยประสบปัญหามาแล้ว

 เม่ือสามารถพฒันาหมูบ้่านนานกเค้าให้มคีวามเป็นอยูด่ขีึน้ มอีาชพีทีม่ัน่คง และมรีายได้จากอาชพีเสรมิต่างๆ 

แล้วกจ็ะกลายเป็นหมูบ้่านตวัอย่างทีจ่ะให้หมูบ้่านใกล้เคยีง อาจเป็นแบบอย่างได้ และพยายามพฒันาหมูบ้่านอืน่ๆ 

ตามบ้านนานกเค้า ซึ่งก็จะกลายเป็นหมู่บ้านบริวารต่อไป เช่น บ้านม่วง บ้านโพนงาม เป็นต้น

 การด�าเนนิการพฒันาหมูบ้่านสหกรณ์จะต้องกระท�าด้วยความมัน่ใจว่า ราษฎรจะต้องมคีวามเป็นอยูดี่ข้ึน ไม่ใช่

น�าราษฎรมาเป็นเครือ่งทดลอง ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ความตัง้ใจจรงิของเจ้าหน้าที ่และความร่วมมอืของราษฎร

อย่างแท้จรงิ โดยราษฎรจะต้องมวีนิยัสงูด้วยจงึจะประสบผลส�าเรจ็ ให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ มทีีน่าเป็น

ส่วนกลาง ของศนูย์ฯ ด้วย เพือ่ให้ราษฎรเข้ามาฝึกอบรมการท�านา และให้ผลตอบแทนแก่ราษฎรนัน้ๆ โดยท�า

ในลักษณะคล้ายๆ กบัการเช่านาท�าและศนูย์ฯ พยายามส่งเสรมิให้ราษฎรท�านาโดยใช้น�า้ชลประทานจากคลอง

ส่งน�า้ห้วยเดียกให้มากขึน้ ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามทดลองและหาข้าวพนัธุด์ ีเพือ่น�าไปส่งเสรมิให้ราษฎรปลกู

ข้าวพนัธุด์ีให้มากขึน้ และต้องส�ารวจดวู่าราษฎรมท่ีีดนิครอบครวัละกีไ่ร่ ปลกูข้าวได้พอกนิหรอืไม่ ถ้าไม่พอกนิกอ็าจ

พจิารณาจดัรปูทีด่นิให้แก่ราษฎรทีข่าดแคลนโดยพจิารณาเขตป่าเสือ่มโทรมที่ไม่มสีภาพป่าเหลอือยูแ่ล้ว โดย

ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯจะดแูลในระยะแรก ในระยะต่อไปกอ็าจจดัในรปูหมู่บ้านป่าไม้และออก สทก. ให้
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เรือ่งยางพาราให้พจิารณาพืน้ทีท่ดลองการปลกูยางซึง่ควรอยู่ในพืน้ทีป่่ามิใช่ไปแย่งพ้ืนทีท่�านาโดยทดลองปลกู
ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอนเพื่อเปรียบเทียบดูว่าบริเวณใดจะให้ผลผลิตดีกว่ากัน

 โรงงานผลติวุน้เส้น ให้ท�าเป็นตวัอย่างขนาดเล็กในหมู่บ้านโดยรวบรวมราษฎร สกั ๕ – ๖ ครวัเรอืน เพราะ
ถ้าท�าเล็กเกนิไปกจ็ะเสยีเวลาและไม่คุม้กนัและไม่ท�าให้ใหญ่โต เพราะจะท�าให้กลายเป็นระบบธรุกจิการค้าไป

 ส�าหรับสถานีทดลองต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น สถานีทดลองพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และอื่นๆ นั้นก็ด�าเนิน
ไปตามปกติศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯจะไม่ไปแย่งงานมาท�าแต่จะพยายามทดลองงานแปลกๆ ใหม่ๆ 
และใช้เทคนคิวิชาการทีเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรน�าไปใช้ปฏบิตัิในพืน้ทีข่องตนเองได้ ซึง่ศนูย์ฯ แต่ละแห่ง
จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่น ศูนย์ฯพิกุลทองกับศูนย์ฯภูพานเพราะศูนย์ฯภูพานจะมีทุกๆ อย่างรวมกัน
อยู่ในบริเวณเดียวกัน

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ควรจดัระบบให้ราษฎรเข้ามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของศนูย์ฯให้มากขึน้ โดยให้ราษฎรบรเิวณใกล้เคยีง 
เข้ามาทดลองท�าการเพาะปลูก เช่น การปลูกข้าวในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ ศูนย์ฯจะต้องเข้าช่วยบริการใน
ด้านเทคนิควิชาการและช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆ ด้วย เมื่อราษฎรได้ผลผลิตออกมาแล้ว ก็ควรจะส�ารอง
ส่วนหนึง่ไว้เป็นส่วนกลางของศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ และควรเก็บผลผลิตส่วนส�ารองนี้ไว้ในยุง้ฉางส่วนกลาง
ของศูนย์ฯ ในโอกาสต่อไปก็สามารถน�าผลผลิตส่วนนี้ไปช่วยเหลือ และสนับสนุนแก่เกษตรกรที่ยากจนใน
พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

 โดยเหตุทีก่ารผลติและการจ�าหน่ายผลผลติจะเป็นเรือ่งส�าคญัต่อไป จงึควรพจิารณาให้พาณชิย์จงัหวดัเข้าร่วม
ในการด�าเนินการน�าผลผลิตของเกษตรกรไปจ�าหน่าย ยังตลาดต่างๆ เพราะที่ผ่านมามักประสบปัญหาว่า
ปลูกพืชได้แล้วไม่รู้จะน�าไปจ�าหน่ายที่ไหน
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะต้องเป็นที่รวบรวมงานด้านต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาด้านการผลิต การซื้อ 

และการจ�าหน่าย รวมทัง้งานด้านวชิาการต่างๆ ให้ครบเป็นวงจรด้วย นอกจากนี ้หากหน่วยราชการใดสนใจ

จะเข้ามาด�าเนนิการศกึษาในเรือ่งต่างๆ ก็ย่อมจะกระท�าได้ถ้ามวีตัถุประสงค์ร่วมในการมุง่ส่งเสรมิให้ประโยชน์

ต่อราษฎรให้มากที่สุด

 ศนูย์ควรจดัให้มรีะบบเงนิทนุหมนุเวยีนขึน้และให้มกีารเพิม่พนู โดยน�าผลผลติต่างๆ ไปจ�าหน่ายและน�ารายได้ 

เข้าเป็นกองกลางและเก็บไว้ใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในลักษณะเป็นการสาธิตการบริหารด้านการเงินเพื่อเป็น

ตวัอย่างให้ราษฎรน�าไปใช้ปฏบิตั ิเพราะเท่าทีผ่่านมาเมือ่ราษฎรได้ผลผลติแล้วส่วนใหญ่กจ็ะน�าเงินไปใช้หนีส้นิ

จนหมด ถ้ามเีหลือก็จะน�าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรอืเล่นการพนนักันจนหมดแล้วกจ็ะไปกูห้นีย้มืสนิกนัต่อไปอกี 

จึงต้องพยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินของราษฎรให้ได้ หากการสาธิตการบริหารด้านการเงิน

ประสบผลส�าเร็จดี ก็จะน�าไปใช้เป็นตัวอย่างแก่ศูนย์ฯ อื่นต่อไป

 ให้กรมวชิาการเกษตรจดัหาอปุกรณ์และด�าเนนิการสาธติและฝึกอบรมการเพาะเชือ้เหด็ให้แก่ราษฎรด้วย

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตร
การด�าเนินงานของสถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ให้สถานบี�ารงุพนัธ์ุสตัว์สกลนครร่วมกับปศุสตัว์จงัหวดัพจิารณาจดัท�าโครงการนม-พาสเจอร์ไรส์ ในลกัษณะ

เป็น Pilot Project และ ให้เร่งด�าเนินการโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กไปก่อน เพื่อเป็นการทดสอบและวิจัย 

การแปรสภาพนมสดตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน�้านม ซึ่งหากการทดสอบดังกล่าวได้ผลดีและได้รับ

ความสนใจจากผู้บริโภค รวมทัง้ราษฎรในพ้ืนที่ให้การสนบัสนนุมากขึน้ ก็อาจขยายและปรบัปรงุการด�าเนนิงาน

ในรูปแบบสหกรณ์ในโอกาสต่อไป และถ้าหากมีปริมาณนมสดเหลือมากพอก็จะแปรสภาพเป็นนมผงได้
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วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตร
การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า

 ในการด�าเนินงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯน้ี จะเน้นให้หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมมอืประสานงานกนั

อย่างใกล้ชดิ โดยจะเป็นทัง้การศกึษาและทดลองการพฒันาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลกูพชื การประมง 

การเลีย้งสตัว์ ป่าไม้ การเพาะเหด็ การแปรสภาพจากพชืเกษตร เช่น โรงสข้ีาว การปลกูหม่อนเลีย้งไหม การทอผ้า

และการตัดเยบ็เสือ้ผ้า รวมทัง้การจ�าหน่ายผลผลติต่างๆ ให้เป็นระบบครบวงจร และพยายามใช้ประโยชน์จากทกุๆ 

ส่วนให้มากทีส่ดุ เช่น โรงสข้ีาว เมือ่น�าข้าวเปลอืกมาสเีป็นข้าวสารแล้ว จะมส่ีวนหนึง่ทีจ่ะต้องทิ้งไปเป็นแกลบ 

และมปีลายข้าวต่างๆ ปะปน อยูก็่ให้น�าไก่พืน้เมืองมาเล้ียง ในบริเวณนี ้เพือ่จะได้กินอาหารในส่วนทีจ่ะต้องทิ้งไป

หรือแกลบที่จะต้องทิ้งก็ให้ลองพิจารณาน�าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น เป็นเชื้อเพลิงก็ได้

 ส่วนสถานทีดลองต่างๆ ของกรมวชิาการเกษตรนัน้ก็ด�าเนนิงานได้ดอียูแ่ล้ว ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ก็

จะไม่ไปแย่งงาน ของสถานีทดลองต่างๆ มาด�าเนินการ

 งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้น ควรมุ่งส่งเสริมให้ราษฎรสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในครัวเรือนได้ โดยอาจ

ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารเลีย้งไหมขนาดเลก็ๆ ใช้วสัดอุปุกรณ์ในพืน้ทีท่ีร่าคาไม่แพงนกั เพราะการก่อสร้าง

อาคารเพาะเล้ียงไหมของศนูย์ฯ จะมรีาคาสงูถงึ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราษฎรคงไม่มคีวามสามารถทีจ่ะด�าเนนิการ

เองได้ กจ็ะกลายเป็นทางราชการสามารถด�าเนนิงานได้ แต่ราษฎรไม่สามารถด�าเนินเองได้ ส่วนในบรเิวณศนูย์ฯ 

ทีม่กีารปลกูหม่อนและโรงเพาะเลีย้งไหมแล้วก็ให้น�าราษฎรในบริเวณนีม้าฝึกอบรมด�าเนนิงานได้ และพยายาม

ส่งเสริมสาธิตให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เต็มที่

 การด�าเนินงานด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวนมนั้น ให้ด�าเนินการสาธิตให้ราษฎร

เลีย้งววันมให้มากขึน้ โดยราษฎรรวมกลุม่กนัด�าเนนิงานเป็นกลุม่เลก็ๆ ก่อน ต่อเม่ือมีความเข้าใจ และได้ผลดี 

แล้วก็จะขยายเป็นระบบสหกรณ์ต่อไป
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วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรอาคารเอนกประสงค์ ในบริเวณโครงการชลประทานสกลนคร 
ได้พระราชทานพระราชด�าริ ความว่า

 โครงการชลประทานต่างๆทีก่่อสร้างแล้วควรจดัการให้ราษฎรมกีารใช้น�า้อย่างถกูวธิแีละเกดิประโยชน์สงูสดุ

โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินงาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรการด�าเนนิงานของศนูย์รวมนมภพูาน ต�าบลพงัขว้าง อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชด�าริ ความว่า

 ในการด�าเนนิงานจดัตัง้ศนูย์รวมนมภพูานนี ้เพือ่ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมให้แก่เกษตรกรและน�าน�า้นมดิบมา

ท�าเป็นนมสดพาสเจอร์ไรส์ โดยด�าเนินการขนาดเล็กเพื่อเป็นการสาธิตเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรก่อน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้พระราชทาน
พระราชด�าริ สรุปความว่า

 การด�าเนินงานแบบไร่นาสวนผสม ในกิจกรรมระบบการท�าฟาร์มนั้น จะได้ผลดีมากในเขตที่มีน�้า

ชลประทานซึง่ในศนูย์ศกึษาฯนี ้การเพาะปลกูพชืต่างๆ ก็ได้ผลดพีอสมควร กจ็ะเป็นส่วนทีน่่าสนใจส�าหรับ

แสดงให้ประชาชนทัว่ไปมาศกึษาดูงานได้ จะต้องพิจารณาหาพ้ืนทีท่ีแ่สดงให้เหน็ว่าจะสามารถปลกูพชืให้

ได้ผลดี ในพื้นที่ที่ไม่มีน�้าชลประทานด้วย



204 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

 ให้แก้ไขเพือ่บรรเทาปัญหาให้เบาบางลง โดยอาศยัหนองบงึตามธรรมชาตทิีม่อียูเ่ดมิ และด�าเนนิการขดุลอก 

ปรบัปรงุและยกคนัดนิให้สงูขึน้ ก็จะสามารถเกบ็กักน�า้ให้มากขึน้ หลงัจากนัน้จะแนะน�าส่งเสรมิให้เกษตรกร

รู้จักการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ถ้าเกษตรกรขยันก็จะท�าการเกษตรบริเวณรอบๆ หนองน�้าได้ รวมถึงการ

รวมกลุม่การเลีย้งปลาอย่างเป็นระบบด้วย นอกจากนีค้วรปลกูกกตามรมิหนองน�า้ส�าหรบัจกัสาน และปลกูบวัไว้

เก็บดอกและเม็ดจ�าหน่ายได้อีกทางหนึ่ง

 ในบรเิวณศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ นีค้วรพจิารณาปรบัปรงุหนองเต่าและหนองแฝกให้สามารถเกบ็กกั

น�า้ได้มากขึน้ และหาพืน้ทีท่ีไ่ม่มนี�า้ชลประทานแสดงให้ราษฎรเหน็ว่าสามารถด�าเนนิการเพาะปลูกอย่างได้ผลด ีโดย

อาศัยน�า้ฝนและน�้าจากหนองน�า้นี้

 การด�าเนินงานในพื้นที่ที่มีน�้าชลประทานสมบูรณ์ดีแล้วนั้น จะต้องแสดงให้เกษตรกรเห็นว่า เมื่อมีน�้า

ชลประทานสมบรูณ์แล้ว เกษตรกรจะสามารถได้ผลผลติเพิม่มากขึน้ มรีายได้เพิม่มากขึน้ เช่น การปลกูพชื

เพียง ๒ ไร่ ก็จะสามารถได้ผลผลิตเท่ากับการปลูกพืชจ�านวน ๑๐ ไร่ เกษตรกรก็จะเห็นประโยชน์และร่วมมือ

สนบัสนนุโครงการฯ ราษฎรทีม่ทีีด่นิอยูเ่ดมิ ๒๐ ไร่ เมือ่มีโครงการชลประทานมาถงึมกีารปรบัปรงุพืน้ท่ี ท่ีดแีล้ว 

ก็จะสามารถแบ่งพื้นที่จ�านวน ๑๐ ไร่ ให้คนอื่นคนละ ๓-๔ ไร่ ก็จะท�าให้มีจ�านวนเกษตรกรมีพื้นที่ท�ากิน

เพิ่มขึ้นอีก ๓-๔ ราย โดยตนเองอาจจะมีเก็บไว้เพียง ๑๐ ไร่ แต่สามารถท�าการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์

ก็จะได้ผลผลิตเหมือนกับท�าในที่ดิน ๕๐ ไร่ ตามแบบเดิม การท�าเช่นนี้ก็จะท�าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์

มากขึ้นและกระจายได้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย โดยทดลองพิจารณาด�าเนินการจัดหาที่ดินประมาณ ๕๐ ไร ่อาจจะ

จดัซือ้ทีด่นิโดยใช้เงนิจากมลูนธิชัิยพัฒนา แล้วน�าพ้ืนทีม่าพัฒนาเป็นตวัอย่างให้ราษฎรเหน็ว่าสามารถด�าเนนิ

การเพาะปลูกอย่างได้ผลดีในพื้นที่ที่ไม่มากนักและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด เมื่อด�าเนินงานได้ สัก ๓-๔ ปี 

พื้นที่นี้ก็จะสมบูรณ์ต่อไป ในอนาคตอาจจะแบ่งให้ราษฎรเข้าท�ากินรายละ ๑ ไร่ ราษฎรก็จะสามารถด�าเนิน

การอย่างได้ผลดีและเลี้ยงตัวเองได้
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 ให้ปลูกยางพาราในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้เป็นการปลูกเสริมป่า ซึ่งใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ มีสภาพป่าไม้ถูกท�าลายไปมาก จึงต้องให้มีการปลูกยางแซมในป่า มากกว่าที่

จะปลูกเป็นแถวเป็นแนว เพ่ือกรีดยางเป็นอาชีพเหมือนอย่างภาคใต้ ส่วนการกรีดยางเป็นผลพลอยได้ 

เนือ่งจากยางทีป่ลกูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอือาจกรดีน�า้ยางได้ไม่มาก เนือ่งจากสภาพความชืน้ไม่เหมาะสม 

และระยะเวลาทีก่รดียางได้กอ็าจจะน้อยกว่าทางภาคใต้ ดงันัน้ จงึควรน�าต้นยางเข้าไปปลกู แซมในพืน้ทีป่่าทัว่ไป

กจ็ะช่วยสร้างความชุม่ชืน้และถนอมป่าเก่าไว้ รวมทัง้การสร้างป่าเพิม่มากขึน้ส่วนการส่งเสรมิการปลกูยาง

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นควรจะด�าเนินการในบริเวณที่มีความชื้นสูงมีปริมาณน�้าฝนมาก เช่น 

ท่ีจงัหวัดนครพนมและจงัหวดัสกลนคร ส่วนในบรเิวณอสีานตอนใต้นัน้ เนือ่งจากปรมิาณน�า้ฝนน้อยบางแห่ง

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ถ้าส่งเสริมการปลูกยางจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

 ในสภาพภมูปิระเทศท่ีเป็นหนิหรอืลานหนิ ท่ีเป็นหนิล้วนๆ และมดีนิปนอยู่บ้าง สภาพเช่นนีจ้ะมรีอยแตกอยู่

ทั่วไป ก็ควรพิจารณาหาต้นไม้ที่มีความทนต่อสภาพเช่นน้ีมาปลูกตามรอยแตกของหินนั้นๆ เมื่อต้นไม้

สามารถเจริญเติบโตได้ดี ก็จะท�าให้บริเวณนั้นมีปุ๋ยอินทรียวัตถุ ที่เกิดจากซากใบไม้ที่ร่วงหล่นมาทับถมกัน

ในไม่ช้าสภาพลานหนิก็จะค่อยๆ ปรับสภาพกลายเป็นดนิได้ต่อไป รวมทัง้การป้องกนัการกดัเซาะของน�้าตาม

ซอกหินและชะลอการไหลของน�า้จากภูเขาได้เป็นอย่างดี

 ให้นกัวชิาการหรอืศนูย์ฯ ได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัหาปรมิาณของออกซิเจนทีต้่นไม้ผลติออกมา และศึกษา

ว่าพชืชนดิใดจะสามารถผลิตออกซิเจนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรอือกีวธิหีนึง่คอื การศกึษาปรมิาณ

คาร์บอนในพชืต่างๆ เนือ่งจากพืชทีเ่ก็บคาร์บอนไว้นัน้ ส่วนใหญ่จะมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่เป็นดงันี้

กส็ามารถก�าหนดจ�านวนคาร์บอนไดออกไซด์ ทีพ่ชืดดูซบัเข้าไปและจ�านวนออกซเิจนทีพ่ชืคายออกมา และ

เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถทราบว่าพืชชนิดใดสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไชด์ได้ดีกว่าหรือ

สามารถคายออกซเิจนได้มากทีส่ดุ กจ็ะส่งเสรมิให้มกีารปลกูต้นไม้ชนดินัน้ให้มากๆ เพราะนอกจากจะช่วยลด

คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้ว ยงัเพ่ิมปรมิาณออกซิเจนอกีด้วย ซ่ึงจะเป็นการบรรเทาปัญหา Green 

House Effect ได้วิธีหนึ่ง
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วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ และ บ้านหนองไผ่ ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 งานศึกษาเป็ดเทศเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ เช่น 

ตามท้องทุ่งนาก็สามารถเจรญิเตบิโต นอกจากนี ้ข้อดขีองเป็ดเทศ คอืสามารถทนทานต่อการเกดิโรคระบาด 

ทีแ่พร่ระบาดกบัสตัว์ปีกประเภทอืน่ด้วย นอกจากนีย้งัได้ศกึษาและพฒันาพนัธุส์ตัว์ประเภทอืน่ๆ เช่น โค ไก่ 

และสุกร เพื่อขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ต่อไป

 ทางโน้น ท�าอตุสาหกรรมเป็นครวัเรอืน ใช้ไม้ไผ่จ�านวนมากในศนูย์ศกึษานี ้ควรรวบรวมพนัธุ์ไม้ไผ่ ในสภาพ

พืน้ทีต่่างๆ กนั ถ้าเลอืกเฉพาะสภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมปลกูแล้ว ทีอ่ืน่ไม่ทราบ ลองปลกูดู ว่าจะได้ผลในสภาพ

ใดบ้าง ต้องพยายามปลกูไม้ต่างๆ ในสภาพพืน้ทีต่่างๆ ปลกูทกุลกัษณะดนิ ปลกูเป็นส่วนๆ อาจไม่ได้อยู่ในเขต

ของป่าไม้ ควรปลูกในที่อื่นด้วย เพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น การปลูกข้าว ไม่ใช่ปลูกในพื้นที่เหมาะสม ปลูกเป็น

หย่อมๆ ในลักษณะดนิต่างๆ พืน้ทีต่่างลกัษณะ น�า้ต่างๆ กนั เกษตรกรทีม่าจากพืน้ทีท่ี่ไม่เหมาะสมเลย ไปเห็น

แล้วสงสารถ้ามาดูในสภาพพ้ืนทีข่องเราเหมอืนของเขา เขาก็จะมกี�าลงัใจต้องช่วยใส่ปุย๋ ตักน�า้ไปใส่ ๑๐ วนัครัง้ 

พอจะไหว เพราะบางทีน�้าเพื่อบริโภคต้องเดินไป ๒-๓ กิโลเมตร ไผ่นี้ ถ้าปลูกได้จะช่วยในการปรับปรุงดิน

และไปท�าประโยชน์ ในการอุตสาหกรรมและอย่างอื่นด้วย

 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่งด�าเนินการก่อสร้างแหล่งน�้าตามเชิงเขาต่างๆ เป็นอ่างเก็บน�้า 

งานชลประทาน และน�าใช้ประโยชน์ได้อย่างทัว่ถงึในศนูย์ศกึษาฯ นีก้็ได้ประโยชน์จากอ่างเกบ็น�า้ได้อย่างท่ัวถงึด้วย

 กรมพัฒนาที่ดินควรร่วมมือกับกรมชลประทาน ด�าเนินการศึกษาและทดลองฟื้นฟูดินลูกรังในพื้นที่

โครงการป่ารกัน�า้บ้านทรายทอง ต�าบลปทมุวาปี อ�าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร ซึง่ดินมสีภาพเป็นดินลกูรงั 

โดยเริม่การปลูกต้นกระถิน และใช้น�้าชลประทานจากอ่างเก็บน�า้ห้วยบ้านแพงตอนบน ซึ่งกรมชลประทาน

ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อฟื้นฟูดินให้มีปุ๋ยธรรมชาติและใช้น�้าท�าการเกษตร เช่น อาจท�าทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์ จนถึงการปลูกข้าว
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 ในการส่งเสรมิให้เกษตรกรเลีย้งสตัว์ นัน้ จะต้องแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คอื หนึง่ ส�าหรับคนเล้ียงจริงจงั ไปซ้ือ

อาหารและอกีส่วนหนึง่ส�าหรบัชาวบ้านแท้ๆ ในขัน้ต�า่กว่ามนัต้องมนีะ ถ้าเราคดิจะเลีย้งขัน้สงูตลอดเวลา ชาวบ้าน

เขาสู้ไม่ไหวถ้ามอีะไรผดิปกตไิปหน่อย จะล่มจมเป็นหนี ้เป็นหนีแ้ล้วเสรจ็เลย ปีหนึง่กป็ลดหนีเ้ขาไม่ได้ แต่ถ้า

แจกชาวบ้านทีพ่ืน้ๆ ต้องให้อะไรทีง่่ายทีส่ดุ เพราะอันตรายเรือ่งทางเศรษฐกจิ ถ้าสมมตุชิาวบ้านเป็นหนี ้สมยันี้

ชอบเป็นหนี้ ทางราชการก็ชอบส่งเสริมให้เป็นหนี้ เพราะบอกว่าเป็นหนี้นี่ดี โดยมากเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

ต้องเป็นหนีถ้งึจะด ีเพราะว่าหมายถงึลงทนุได้มาก เมือ่ลงทนุมากก็ได้เงนิมาก แต่ถ้าลงทนุมากมปีรมิาณมาก 

ได้ราคากต็ก กก็ลายเป็นหนี ้อนันียุ้ง่ทีส่ดุ อนันีพ้ดูอาจจะไม่สมยัใหม่เหมอืน โบราณเหมอืนคนถอยหลงัเข้า

คลอง แต่ว่าความเป็นจรงิถ้าหากว่าเราส่งเสรมิให้ท�าอะไรที่ใช้เทคโนโลยมีนัต้องเป็นหนี ้เมือ่เป็นหนีแ้ล้วถ้า

แกไดก้�าไรมา แกไม่ไปใช้หนีแ้กฉลอง เม่ือฉลองแล้ว .อันนี้ไม่เป็นไร ธนาคารเขาให้ดอกเบีย้ก็ให้ ผลสดุท้าย ก็

พอกไปพอกมาแล้วรฐับาลกต้็องยกหนี้ให้ หรอืต้องปลดหนี้ให้เสยีงบประมาณเป็นพนัล้าน คงได้เผชญิปัญหานี้ 

เพราะเหน็ว่าเราส่งเสรมิให้ใช้วทิยาการสงู จะดเูหมอืนกบัทารณุว่า ไม่ให้วทิยาการสงูกบัชาวบ้าน แต่ว่าเพราะ

ว่าต้องให้วิทยาการสูงพอสมควรค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปอันนี้ขอเตือนอยู่นิด สมมุติว่าไอ้ตัวนี้มันดี มันตกมันเลี้ยง

ง่าย ก็น่าจะผสมพันธุ์แท้ ไว้มากๆ เพราะถ้าไปผสมกับตัวอื่น ที่ได้ผลดีเหมือนกัน ดีกว่า เลี้ยงง่ายก็จึงแจก 

ส่วนเรื่องไก่แม้แต่ไก่บ้านก็ตาย แต่ไก่บ้านโดยมากเมื่อก่อนนี้ตายก็ช่างมันเดี๋ยวนี้เพราะว่าได้เทคโนโลยี 

ตายตูมมันเสียท�าอะไรที่มันแข็งแรงกว่าก็เป็ด เป็ดนี้ดีไข่ก็ใช้ได้ดี แต่ถ้าไปถามเขาว่า โน..โน...โน.. เขาไม่

เอาเขาไม่ชอบกินไข่เป็ด
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“สร้างน�้า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง”
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่

มากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ถึง ๑๐๖.๔ ล้านไร่ หรือ 

๑๗๐,๒๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ ของ

พื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งประสบกับปัญหาหลักๆ ๓ ประการ คือ 

ปัญหาเกีย่วกบัดนิ เน่ืองจากขาดความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากร

ป่าไม้ ดนิ น�า้ แร่ธาตตุ่างๆ ดินมีคุณภาพต�า่ไม่สามารถอุม้น�า้ได้

และมคีวามเคม็ ปัญหาด้านแหล่งน�า้และป่าไม้ แหล่งน�า้ธรรมชาติ

มไีม่เพยีงพอ ท�าให้ดนิขาดความชุม่ชืน้ส่งผลต่อการเพาะปลกูพืช 

มีการแผ้วถางป่าเพื่อการประกอบอาชีพ จนท�าให้แหล่งต้นน�้า

ล�าธารและระบบนเิวศวทิยาถกูท�าลาย ปัญหาด้านวทิยากร นอกจาก

ปัญหาปัจจัยการผลิตการเกษตรข้างต้นที่ไม่พร้อมแล้ว ผลจาก

การขาดความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต โดยเฉพาะ

เทคนิควชิา การเกษตรทีถ่กูต้อง การปรบัปรงุบ�ารงุรกัษาคณุภาพ

ของปัจจยัการผลติอย่างมหีลกัวชิา เช่น เรือ่งป่าไม้ การใช้ประโยชน์

จากที่ดิน การแปรรูปผลผลิต และเรื่องการตลาด
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 จากสภาพภูมิประเทศ และทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่

แตกต่างไปจากภาคอืน่ จงึมกีารศกึษาถงึปัญหาสภาพท้องถิน่ หรอืวถิชีวีติของราษฎร 

เพ่ือจดัหารูปแบบการพัฒนาทีเ่หมาะสมกบัภาคอสีาน ดงันัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

จึงทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทน

ของภาคอีสานทั้งหมด ด้วยพื้นที่นี้มีลักษณะสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวงจร

ทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสาน

 ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจึงถือก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ เพื่อเป็นแบบจ�าลองของภาคอีสาน และเป็นพืน้ทีส่่วนย่อทีม่ี

ความเหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้วยวธิกีารต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ภูมิภาคนี้

เกิดความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า 

ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่โครงการประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ และ

พื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๐ ไร่ 
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การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ

 การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาจัดท�าโครงการ

จดัหาน�า้สนบัสนนุศนูย์ศกึษาการพฒันา เพือ่การศกึษา ทดลอง งานพฒันาการเกษตร

สาขาต่างๆ บนพืน้ดนิซึง่เป็นดนิปนทราย เคม็ ขาดแคลนน�า้ และน�าผลการศกึษาทดลอง

ทีป่ระสบผลส�าเร็จแล้ว เป็นแบบอย่างให้ราษฎรน�าไปปฏบิตัิในทีด่นิของตน เพือ่เพิม่ผลผลติ

และรายได้ ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 การศกึษาทดลองของศนูย์ศกึษาการพฒันาภูพานฯ ประสบผลส�าเรจ็อย่างดหีลายด้าน 

อาทิ การผลิตข้าวพันธุ์ดีเหมาะสมกับท้องถิ่น ได้แก่ กข ๖ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ หรือ 

ข้าวหอมภูพาน การปลูกพืชไร่ปลอดภัยจากสารเคมี พันธุ์พืชสวนที่ให้ผลผลิตดี เช่น 

มะม่วง ลิน้จี ่มะละกอ การเพาะเหด็ การปลกูยางพารา หวายดง การเลีย้งสตัว์แบบง่ายๆ 

เช่น สุกรเหมยซาน ไก่พื้นเมือง โคพื้นเมือง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ระบบ

การท�าฟาร์ม การบ�ารงุดนิอย่างถกูวธิ ีตลอดจนการให้ความรูเ้กีย่วกบัอาชพีอตุสาหกรรม

ในครัวเรือน เพื่อพัฒนาอาชีพของราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ด�าเนินการสนองพระราชด�าริในกิจกรรมที่ส�าคัญ 

ดังนี้

   การพฒันาป่าไม้ในเขตปรมิณฑลของศนูย์ฯ ด้วยระบบชลประทาน สร้าง

ฝายต้นน�า้ล�าธาร และฝายชลประทานในล�าน�า้ธรรมชาต ิเพือ่ชะลอความชุม่ชืน้และกกัน�า้

ให้แก่ดินและสภาพแวดล้อม

   การพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรและอุปโภคบริโภค ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้

พร้อมระบบส่งน�้า พื้นที่ส่งน�้า ๒๐,๓๐๐ ไร่ และขุดสระเก็บน�้าทฤษฎีใหม่ให้ราษฎร 

๓๙๖ ราย เป็นการศกึษาทดลองควบคูก่บัการส่งเสรมิพฒันาอาชพีการเกษตรด้านต่างๆ
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214 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



   ข้าว ศึกษาได้ข้าวเมล็ดโต น�้าหนักมาก 

เหมาะสมกับดินภาคอีสานตอนบน ได้แก่ ข้าวไร่ซิวแม่จัน 

ข้าวเหนียว กข ๖ ข้าวเหนยีวสกลนคร และข้าวดอกมะล ิ๑๐๕

215  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



   พืชไร่ ศึกษาหาวิธีการเพิ่มผลผลิตพืช

ให้สูงขึ้น โดยเน้นการใช้ปุ๋ยพืชสดบ�ารุงดิน การปลูกพืช

หมุนเวียน ลดการใช้สารเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

216 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



217  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



   พชืสวน ศึกษาได้พันธุ์ไม้ผลพันธุด์ ีคอื ลิน้จีพ่นัธุน์พ ๑ ล�าไยพนัธุอ์ดีอ 

มะม่วงแก้วศรีสะเกษ ๐๐๗ ขนุนพันธุ์ดี มะขามเปรี้ยว ๐๑๙

218 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



219  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



220 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



   หม่อนไหม ศึกษาได้
หม่อนพันธุ์ดี คือ พันธุ์บุรีรัมย์ ๖๐ และ
พันธุ์นครราชสีมา ๖๐ ไหมพันธุ์ดี คือ 
“ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสกลนคร”

221  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



222 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



   ระบบเกษตรผสมผสาน ศึกษาและส่งเสริมรูป

แบบเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการ

ที่ดินและน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   ปศสุตัว์ พนัธุส์ตัว์ทีจ่ะเลีย้งในสภาพแห้งแล้ง ได้แก่ 

ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ และสุกรพันธุ์เหมยซาน ปัจจุบันได้ศึกษา

การเลี้ยงโคพันธุ์ทาจิมะ ด้วยระบบการเลี้ยงแบบขุนและพัฒนา

สายพันธุ์สุกรภูพาน ไก่ด�าภูพาน และไก่เนื้อภูพาน ที่ให้เนื้อดี

มคีุณภาพและน�้าหนักมาก

223  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



   แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ผลติวุน้เส้นจากถัว่เขยีว ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ 
โดยใช้ถัว่เขยีว ๑,๑๓๕ กโิลกรมั ได้วุน้เส้น 
๒๐๗ กิโลกรมั ผลติงบอ้อย ๒๕๙ กิโลกรมั 
จากน�้าอ้อย ๑,๓๘๓ ลติร ผลติน�า้ตาลแดง 
๗๒ กโิลกรมั จากน�า้อ้อย ๖๓๒ ลติร

224 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



225  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



องค์ความรู้

๑.	 ด้านแหล่งน�้า

	 ที่มาขององค์ความรู้
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระราชด�าริ	
ความว่า

 การด�าเนินงานในพื้นที่ที่มีน�้าชลประทานสมบูรณ์ดีแล้วนั้น 

จะต้องแสดงให้แก่เกษตรกรเห็นว่าเมื่อมีน�้าชลประทานสมบูรณ์

แล้วเกษตรกรสามารถได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

	 สาระขององค์ความรู้
 	 การพฒันาแหล่งน�า้ตามศกัยภาพของลุม่น�า้	 ให้สมดลุ

และเพียงพอ

  บรหิารจดัการน�า้ทีม่คีณุภาพดีให้กบัผูใ้ช้น�า้ทุกประเภท 

อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน

 	 ให้ประชาชน	ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน�้าทุกระดับอย่าง

บูรณาการ	โดยการก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทาน

	 การน�าไปใช้ประโยชน์
 การพัฒนาแหล่งน�้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	

ได้มีการวางแผนอย่างมีระบบตั้งแต่มีอ่างเก็บน�า้	โดยพิจารณา

ที่แหล่งต้นน�้าและปริมาณน�า้	การใช้ประโยชน์จากน�า้ว่าเพียงพอ

ต่อกิจกรรมต่างๆ	ในเขตพื้นที่โครงการฯ	และบริเวณโดยระบบ

เพือ่ให้เกดิความคุม้ค่ามากทีส่ดุ	ตลอดงบการบ�ารงุรกัษาให้แหล่งน�า้

คงอยู่อย่างยั่งยืน	 ซึ่งพิจารณาตั้งแต่การสร้างความชุ่มชื้นโดย

การส่งเสรมิการปลกูป่า	 เพือ่ลดการระเหยของน�า้และสร้างความ
ชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่	พร้อมกับการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่บน
พื้นฐานของความพอเพียง	 มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 
สามารถจ�าแนกการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ดังนี้	
 	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อใช้ป่าไม	้การด�าเนินงานของ
ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิได้เริม่ท่ี
อ่างเกบ็น�า้ตาดไฮใหญ่	โดยจะปล่อยน�า้ลงมาเกบ็ไว้ในอ่างพกัน�า้เลก็	ๆ  
แล้วกระจายน�า้ตามท่อส่งน�า้ลงมาทีพ่ืน้ทีป่่า	นอกจากนีย้งัได้สร้าง
ฝายน�า้ชะลอความชุม่ชืน้ในร่องห้วยเลก็	ๆ	เพิม่ความชุม่ชืน้ให้กระจาย
ออกทัว่พ้ืนที	่ ท�าให้ฝายต้นน�า้ดังกล่าวมสีภาพเป็นแนวกนัไฟ	 เพือ่
ลดความรนุแรงและการลกุลามของไฟป่า	 พร้อมกบัมกีารส่งเสรมิ
การปลกูป่าและบ�ารงุรกัษาป่าควบคูก่นัไปด้วยและต้นไม้ทีถ่กูท�าลาย
ก็ค่อยๆ	 ฟื้นตัวขึ้นเป็นพื้นที่ที่มีความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นสมบูรณ์
ตลอดปี	 ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติจากป่ามาเพือ่ใช้ในการ
ด�ารงชวีติเท่าทีจ่�าเป็น	 และสามารถอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างเก้ือกูล 
อีกทั้งได้มีการรวมกลุ่มราษฎรอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและ
ควบคมุไฟป่าเพือ่ปกป้องทรพัยากรธรรมชาตขิองตนให้สามารถ
ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
  การพฒันาแหล่งน�า้เพือ่ใช้การเกษตรตามแนวพระราชด�าริ 
ได้จดัหาแหล่งเพือ่สร้างความชุม่ชืน้ให้กบัพืน้ทีพ่ร้อมกบัการพฒันา 
การเกษตร	โดยราษฎรในพ้ืนที่ได้เข้ามามส่ีวนร่วม	โดยศนูย์ศกึษา
การพฒันาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิมีอ่างเกบ็น�า้ทีอ่ยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ	จ�านวน	๑๕	 อ่าง	พืน้ทีร่ับประโยชน์รวม	
๓๑,๘๔๐	ไร่	ความจุ	๑๙,๐๗๘	ล้านลูกบาศก์เมตรซึง่อ่างเกบ็น�า้ทัง้	
๑๕	อ่าง	กระจายอยูใ่นเขต	๒๒	หมู่บ้านรอบศนูย์	อ่างเก็บน�า้ดังกล่าว
เป็นอ่างเกบ็น�า้ขนาดเลก็	มลีกัษณะเป็นเขือ่นดนิพร้อมระบบส่งน�า้ 
สามารถส่งน�้าให้แก่พื้นที่การเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค	
ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

226 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



227  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



228 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



๒.	 ด้านป่าไม้

	 ที่มาขององค์ความรู้
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ได้พระราชทานพระราชด�าริ

สรปุความว่า

 	 ให้จัดหาพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าไป

แล้ว	 จัดท�าเป็นสถานที่สาธิตการปลูกป่า	 โดยแสดงให้เห็นว่า

ป่าไม้สามารถป้องกันการพังทลายของดินได	้แต่ถ้าราษฎรบุกรุก

ท�าลายป่าไปมาก	ๆ	แล้ว	จะท�าให้เกิดผลเสียอย่างไร

  ให้มกีารพฒันาป่าด้วยระบบชลประทาน	โดยเร่งการปลกู

ไม้โตเร็วซึ่งต้องโตเร็วกว่าที่อื่นถึง	๒	เท่าตัว	เพราะภูมิประเทศนี้

เหมาะสมดีมาก	 และมีปริมาณน�้ามากในฤดูฝนก็จะใช้น�้าฝน 

ในฤดแูล้งกจ็ะปล่อยน�า้จากห้วยตาดไฮใหญ่ลงมา	ในขณะเดยีวกนั

ให้ศกึษาว่าประชากร	๑	ครอบครัว	ควรจะปลกูไม้ใช้สอยเป็นจ�านวนกีไ่ร่	

จงึจะพอเพยีงเพราะเมือ่ราษฎรมไีม้ใช้สอยเพยีงพอแล้ว	กจ็ะไม่

บกุรกุขึ้นไปท�าป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

 	 ให้มีการสาธิตการปลกูป่า	๓	อย่าง	คอื	ไม้ผล	ไม้เศรษฐกิจ 

และไม้ใช้สอย	โดยให้ท�าบรเิวณเชิงเขาด้านทศิตะวนัตก	เพ่ือให้ราษฎร

มาดเูป็นตวัอย่างว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทกุๆ	ด้าน	เช่น	ไม้ผล

ใช้รบัประทานได้ทัง้คนและสตัว์	ไม้ไผ่สามารถใช้ประโยชน์ในทาง

รับประทานและใช้สอยต่างๆ	 ส่วนไม้ใช้สอยกจ็ะใช้ท�าฟืน	 เผาถ่าน 

เป็นต้น

	 สาระขององค์ความรู้
  การให้ความรูแ้ก่เยาวชนและประชาชน	การปลกูฝังจติส�านกึ

ความรบัผดิชอบในการอนรุกัษ์	 และการสร้างการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการอนรุกัษ์	จงึเป็นแนวทางหนึง่ในการร่วมมือรกัษา

ทรัพยากรให้คงอยู่ยั่งยืนสืบนานเท่านาน

	 ในการอบรมเยาวชนและประชาชน	เพือ่การอนรุกัษ์ธรรมชาต ิ

ทีง่านศกึษาและพฒันาป่าไม้ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	จดัท�าขึน้ 

จะเป็นสือ่และเครือ่งมอืช่วยให้เยาวชนและประชาชน	ได้รบัความรู้

และสร้างความเข้าใจต่อทรพัยากรธรรมชาตเิกดิความรกั	ความหวงแหน

ในทรพัยากรธรรมชาต	ิจะสร้างเยาวชนและประชาชนท่ีมหีวัใจเป็น

นักอนุรักษ	์“หัวใจสีเขียว”	ช่วยดูแลธรรมชาติ

		 ๑.	 ปลูกป่า	๓	อย่าง	ให้ประโยชน์	๔	อย่าง	

		 ๒.	 ป่าเปียก	(Wet	Fire	Break)

		 ๓.	 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

		 ๔.	 ปลูกป่าในใจคน

229  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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๓.	 ด้านปศุสัตว์

	 ที่มาขององค์ความรู้
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิ

ความว่า

 การด�าเนนิงานด้านการพฒันาปศสุตัว์ โดยเฉพาะการเลีย้ง

ววันมนัน้ให้ด�าเนนิการสาธติให้ราษฎรเล้ียงววันมให้มากข้ึน โดยให้

ราษฎรรวมกลุม่กนัด�าเนนิงานเป็น กลุม่เลก็ๆ ก่อน ต่อเมือ่มคีวาม

เข้าใจและได้ผลดแีล้ว กจ็ะขยายเป็นระบบสหกรณ์ต่อไป

  การเลี้ยงโคเนือ้ทาจิมะภูพาน 
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

มีพระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๐	ความว่า

 ขอฝากโคทาจิมะภูพาน ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนือ่งมาจากพระราชด�ารดิแูลให้ด ี และท�าให้เกดิประโยชน์กบั

เกษตรกรผูส้นใจได้น�าไปใช้ประโยชน์โดยทัว่และจะกลับมาเยีย่ม

ใหม่อีก

สาระขององค์ความรู้
	 ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขบวนการขุนโคเนื้อทาจิมะ	

เพื่อให้ได้โคขุนคุณภาพสูง	วิธีการศึกษาทดลอง	ดังนี้

	 ๑.	ใช้โคลูกผสมทาจิมะเพศผู้ตอนอายุประมาณ	๒.๕	ปี	

น�้าหนักเฉลี่ย	๒๓๘	กิโลกรัม	๓	ตัว

	 ๒.	เลี้ยงในคอกขังเดี่ยว	ให้อาหารข้นและอาหารหยาบ 

มีน�้าสะอาดให้กิน	และแร่ธาตุเสริม

	 ๓.	ระยะเวลาในการขุน

	 	 -	 โคตัวที่	๑	(TA	๓๗.๕	%)	ขุนนาน	๑๒	เดือน

	 	 -	 โคตัวที่	๒	(TA	๓๗.๕	%)	ขุนนาน	๑๕	เดือน

	 	 -	 โคตัวที่	๓	(TA	๕๐.๕	%)	ขุนนาน	๑๘	เดือน

	 ๔.	แบ่งการให้อาหารโคออกเป็น	๒	ระยะ	คือ

	 	 -	 ระยะต้น	(เดือนท่ี	๑	-	๙)	ให้หญ้าแพงโกลาสดเป็น

อาหารหยาบ

	 	 -	 ระยะสดุท้าย	(เดือนที	่๑๐	-	๑๘)	ให้ฟางข้าวเป็นอาหาร

หยาบเสริมด้วยปลายข้าวหมักวันละ	๒	กิโลกรัม	(น�้าหนักสด)	

	 ๕.	ท�าการอาบน�้า	นวดตัว	และเปิดเพลงให้ฟัง	ตลอด

ระยะเวลาขุน

	 ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ	“ทาจิมะภูพาน”	เป็นสายพันธุ์ที่ให้

เนือ้คุณภาพดีทีส่ดุในโลก	มีความนุม่	ไขมันแทรกเกรดสงู	ทีส่�าคญั

คือมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว:กรดไขมันอิ่มตัว	 สูงกว่า

โคทัว่ไป	มผีลท�าให้เนือ้โคทาจิมะปลอดภยัต่อการบรโิภค	ซ่ึงการ

พัฒนาโคเนื้อทาจิมะภูพานมุ่งเน้นการใช้โคแม่พันธุ์ท่ีราษฎรมี

อยูแ่ล้วมาผสมกบัน�า้เชือ้โคเนือ้ทาจมิะภพูาน	แล้วท�าการขนุลกูโค	

เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
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  การเลี้ยงไก่ด�าภูพาน

	 ที่มาขององค์ความรู้
	 การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	มักจะประสบปัญหา

การตายเป็นจ�านวนมาก	และไม่ค่อยแข็งแรง	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	ความว่า

 ควรพิจารณาหาสัตว์อะไรที่มีความแข็งแรง และคงทน

กว่าไก่

 ไก่ด�าภูพาน	ไก่ด�า	จัดเป็นอาหารบ�ารุงสุขภาพและได้รับ

ความนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย	 โดยไก่ด�าภูพานเป็นสาย

พนัธุ์ใหม่ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	ได้ศกึษาพฒันาปรบัปรงุ

พันธุ์ให้ได้ไก่ด�าพันธุ์ดี	ทนโรค	เลี้ยงง่าย	โตเร็ว	สร้างรายได้ให้

แก่เกษตรกร	ซึง่ไก่รุน่	น�า้หนกั	๑	กโิลกรมั	ราคาตวัละ	๒๕๐	บาท 

เมื่อเปรียบเทียบราคาไก่เนื้อทั่วไปจะจ�าหน่ายได้เพียงตัวละ	

๗๐-๘๐	บาทเท่านั้น

233  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



  การเลี้ยงสุกรภูพาน 

 เกิดจากแนวคดิทีต้่องการช่วยเหลอืเกษตรกรในด้านต้นทนุ

การผลติ	เพือ่ให้เกษตรกรสามารถเล้ียงสุกรท่ีลักษณะเล้ียงงาน	โตเรว็ 

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเล้ียงของเกษตรกรได้ดี	มคีวาม

ทนทานต่อโรค	ให้ลูกดก	เล้ียงลกูเก่ง	ให้ปริมาณเนือ้แดงมาก	ดงันัน้

จึงได้พัฒนาสายพันธุ์จากสุกร	๔	สายพันธุ์ที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน 

คอื	พนัธุเ์หมยซาน	พันธุพ์ืน้เมอืงสกลนคร	พันธุด์รู๊อกเจอร์ซี	่และ

พันธุ์แลนด์เรซ	โดยปัจจุบันสามารถผลิตสุกรภพูาน	๒	สายพันธุ์	

คอื	 สกุรภพูาน	 ๑	 และสกุรภพูาน	 ๒	 เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของเกษตรกรที่หลากหลาย	 สามารถน�าไปเลี้ยงแบบปล่อยได้	

โตเร็วและได้ลูกดก	สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี
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๔.	 ด้านการเกษตร

	 ที่มาขององค์ความรู้
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ

ความว่า

 ให้มีการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ ์ดีที่ เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มากท่ีสุดโดยค�านึงความนิยมใน

การบรโิภคของประชาชนในท้องถิน่ด้วย เพราะมบีางพันธ์ุท่ีประชาชน

ไม่นยิมบริโภค ท�าให้ต้องไปซือ้ข้าวพนัธุพ์ืน้เมอืงมาบริโภค

 ควรจัดระบบให้ราษฎรเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ของศนูย์ฯให้มากขึน้ โดยให้ราษฎรในบรเิวณใกล้เคยีงเข้ามาทดลอง

ท�าการเพาะปลกู เช่น การปลกูข้าวในบริเวณพืน้ทีข่องศนูย์ ศนูย์ฯ 

จะเข้าช่วยบริการในด้านเทคนิค วิชาการ และช่วยเหลือดูแลใน

ด้านต่าง ๆ  ด้วย เมือ่ราษฎรได้ผลผลติออกมาแล้ว กค็วรจะส�ารอง

ส่วนหนึง่ไว้เป็นส่วนกลางของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ และควรเกบ็

ผลผลิตส่วนส�ารองนี้ไว้ในยุ้งฉางส่วนกลางของศูนย์ฯ ในโอกาส

ต่อไป ก็สามารถน�าผลผลิตส่วนนี้ไปช่วยเหลือและสนับสนุนแก่

เกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้

  ข้าวพันธุ์สกลนคร
 เป็นข้าวเหนียว	 ท่ีมีกลิ่นหอม	 สามารถปลูกได้ทั้งป	ี

ปลูกได้ทั้งในสภาพนาดอน	นาชลประทาน	และสภาพไร่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง	อายุสั้น

กว่าพันธุ	์กข	๑๐
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  การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
 เป็นข้าวเจ้า	ทีท่นแล้งได้ดพีอสมควร	ทนต่อสภาพดนิเปรีย้ว 

และดินเค็ม	เมล็ดข้าวสารใส	แกร่ง	คุณภาพการสีดี	คุณภาพ

ข้าวสุกอ่อนนุ่ม	มีกลิ่นหอม
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  ลิ้นจี่ นพ.๑ 
	 เป็นสายพนัธุท์ีส่ามารถเจรญิเตบิโตได้ดีในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื	ดนิทีเ่หมาะสมคอื	ดนิร่วนปนทรายและดนิตะกอน	ใบยาว

หนาเป็นมัน	ผลมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย	มีลักษณะเด่นคือ

ออกดอกเดอืนธนัวาคม	และเก็บเกีย่วได้ในเดอืนเมษายนของทกุปี 

ท�าให้จ�าหน่ายได้ราคาดี
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  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง 

	 ที่มาขององค์ความรู้
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระราชด�าริ	ความว่า

 ให้จัดการหาอุปกรณใ์นการสาธิต และฝึกอบรมการเพาะเชื้อให้แก่ราษฎร

	 เห็ด	(Mushroom)	หรือ	ฟังไจ	(Fungi)	เป็นสิ่งมีชีวิตชนดิหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั

ทางด้านเศรษฐกจิให้ประโยชน์ด้านอาหารและยาสมุนไพร	 มนษุย์เรารูจั้กเห็ดรา	 (Fungi)	

มาหลายพนัปีแล้วชมุชนทีน่�าเหด็มารบัประทานเป็นกลุม่แรก	 คอืกรกี	 และจีน	 และได้มี

การเพาะเห็ดในสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ	โดยการน�าวัสดุเหลือใช้ในด้านเกษตรกรรม

และด้านอื่นๆ	มาเป็นวัสดุปรับปรุงการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ	เช่น	การเพาะเห็ดสกุลนางรม 

ได้แก่	เห็ดภูฐาน	เห็ดนางฟ้า
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 ส่วนหนอนไหมโตเต็มวัยตัวผู้ขาว,	 ตัวเมียขาว	 ลักษณะลายบนตัวหนอนไหม

ไม่มีสีของรังไหมเหลือง	รูปร่างรังไหมวงรี	รอยย่นบนผิวรังละเอียด	ลักษณะดีเด่น

เลี้ยงง่าย	ผลผลิตสูง	โดยเส้นไหม	๑	กิโลกรัมขายได้	๑,๓๐๐-๑,๖๐๐	บาท

  หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุ์นางตุ่ยสกลนคร

	 ที่มาขององค์ความรู้
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิเม่ือวนัที	่๓๐	พฤศจิกายน	

๒๕๒๘	ความว่า

 ควรมุ่งส่งเสริมให้ราษฎรสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในครัวเรือนได้ โดยอาจด�าเนินการ

ก่อสร้างอาคารเลี้ยงไหมขนาดเล็กๆ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในพืน้ทีท่ีร่าคาไม่แพงนกั เพราะการ

ก่อสร้างอาคารเพาะเลีย้งไหมของศนูย์ฯ จะมรีาคาสงูถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราษฎรคงไม่มี

ความสามารถที่จะด�าเนินงานเองได้ ก็จะกลายเป็นว่าทางราชการสามารถด�าเนินงานได้ 

แต่ราษฎรไม่สามารถด�าเนินงานเองได้ ส่วนในบริเวณศูนย์ฯ ที่มีการปลูกหม่อนและ

โรงเพาะเลีย้งไหมแล้ว ก็ให้น�าราษฎรในบริเวณน้ีมาฝึกอบรมการด�าเนนิงานได้และพยายาม

ส่งเสริมสาธิตราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เต็มที่

	 หม่อนพันธุ์สกลนครมีลักษณะเด่น	คือ	มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี	

ขยายพนัธ์ุง่ายสามารถใช้ท่อนพนัธุป์ลกูในแปลงได้โดยตรงหรอืปักช�าก่อนปลูก	โตเร็ว	ผลผลติ

ใบสดได้	๓,๕๐๗	กโิลกรมัไร่	มคีวามต้านทานโรครากเน่าได้ดี	มคีวามทนทานเพลีย้ไฟได้ดี
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๕.	 ด้านการส่งเสริมการเกษตร

  การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว

	 ที่มาขององค์ความรู้
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ความว่า

 ให้ศึกษาการทดลองท�าเป็นโรงงานขนาดเล็กในระดับ

หมู่บ้านเท่านั้น และในขณะเดียวกันให้ศึกษาดูว่าการปลูกถั่วเขียว

เพื่อขายหรือการน�าถั่วเขียวมาแปรสภาพเป็นแป้งถั่วเขียวก่อน

อย่างไหนจะให้ผลตอบแทนมากกว่ากัน

 เมล็ดถั่วเขียวมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 

๕๖ เปอร์เซน็ต์ มโีปรตนี ไขมนั วติามนิ เกลอืแร่ และยงัมอีะมายโลส

และอะมายโลเพคตนี จงึสามารถผลติเป็นแป้งทีมี่คณุภาพน�าไปแปรรูป

เป็นผลติภณัฑ์ วุน้เส้น ซึง่วุน้เส้นท่ีได้จากแป้งถ่ัวเขยีวเป็นวุน้เส้น

ที่มีคุณภาพมีลักษณะเหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ย

  ต้นทุน เมล็ดถั่วเขียว ๑๐๐ กิโลกรัม ผลิตแป้งถั่วเขียว 

๒๐ กโิลกรมั เครือ่งจกัรอปุกรณ์ขนาดเลก็สามารถผลติวุน้เส้นได้ 

๔๓ กิโลกรัมต่อวันโดยใช้ถั่วเขียว ๒๔๐ กิโลกรัม
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๖.	ด้านประมง

	 ที่มาขององค์ความรู	้
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ความว่า

 ควรด�าเนินการพัฒนาการประมงให้เหมาะสมกับลักษณะ

ภมูปิระเทศ โดยการพฒันาแหล่งน�า้ตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง 

ให้เป็นแหล่งขยายพนัธุป์ลาและส่งเสรมิให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์

จากแหล่งน�า้นัน้ได้ทัง้การประมงและการปลกูพชืผกัในบรเิวณรอบๆ 

หนองน�า้ด้วย

  การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบารี ่

 ลูกผสมในบ่อครัวเรือน
  แนวทางในการเลีย้งปลาแบบผสมผสานทีด่แีละเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ทางภาคอีสานอย่างยิ่ง โดยระยะเวลา ๘ เดือน

สามารถเล้ียงเป็ดได้ถึง ๒ รุ่น และเล้ียงปลานิลแดงได้ ๑ รุ่น 

และต้นทุนหลักมาจากค่าอาหารเป็ดมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

ส่วนผลก�าไรที่ได้จะมาจากการขายเป็ดและปลา ซึ่งเป็นรายได้ 

ที่มากกว่าการเลี้ยงปลาแบบอื่นๆ 
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  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต ์

 ปลาดุกอุยและปลาดุกเทศมาท�าการผสมข้ามสายพันธุ์

สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ดี ลูกที่ได้มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว 

ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี ทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภค

ของประชาชนเนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก เมื่อเล้ียงปลา

ได้ประมาณ ๒ เดือน ปลาจะมีขนาดปริมาณ ๑๒๕ กรัมต่อตัว 

ซึง่ผลผลติที่ได้ประมาณ ๕ กิโลกรัมต่อบ่อ อตัรารอดตายประมาณ 

๘๐ เปอร์เซ็นต์
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ท�าให้ขาดความชุ่มชื้น การใช้ประโยชน์ดินลูกรัง ขึ้นอยู่กับ

สภาพสิ่งแวดล้อม และระดับการจัดการเกษตรกรรม นอกจากนี้

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร จ�าเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีหรือ

มีการจัด การดินและพืชที่เหมาะสมด้วย ได้แก่ ชลประทาน 

การปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การรักษา

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้ปุ๋ยในรูปที่เหมะสมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาพื้นที่ดินลูกรังให้น�าไปใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๗.	 ด้านการพัฒนาที่ดิน

 การจัดการดินลูกรัง เพื่อปลูกไม้ผล

	 ที่มาขององค์ความรู้	
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าริ

สรปุความว่า

 ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาดินลูกรังโดยเร็ว โดยพิจารณา

ด�าเนนิการน�าเครือ่งจกัร เครือ่งมอื มากระทุง้ชัน้ดนิลกูรงั แล้วน�าดนิ

ชัน้ล่างขึน้มาผสมกับดนิลกูรงัข้างบน แล้วไถกลบเช่ือว่าภายใน ๒ ปี 

สามารถปลูกพืชได้ โดยเฉพาะต้นกระถินสามารถขึ้นได้รวดเร็ว

ดีมาก กน่็าจะทดลองด�าเนินการดูตัวอย่างที่ เขาชะงุ้ม

 ดินลูกรังเป็นดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นพิเศษ หรือ

ชัน้หนิในระดบัต�า่กว่า ๕๐ เซนตเิมตร จากผวิดนิ ดนิลกูรงัเป็นดนิ

ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตพืชต�่าแต่ก็สามารถปลูกพืชและ

ให้ผลผลติได้ ซึง่ในบางพืน้ทีก่ห็ลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องใช้ประโยชน์

เพือ่ท�าการเกษตรจากพืน้ทีบ่รเิวณน้ี ดงัน้ันจงึควรท�าการปรบัปรงุ

บ�ารงุดนิลกูรงัเพือ่ปลกูพชื เพือ่ให้ได้ผลผลติมากขึน้ อกีทัง้หากมี

การปรบัปรงุบ�ารงุดนิเป็นระยะเวลานาน จะช่วยให้โครงสร้างของ

ดนิในพืน้ทีน่ัน้ดขีึน้เรือ่ย ๆ และสามารถใช้ประโยชน์ดนิลกูรงัใน

การปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ดินลูกรังหรือดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่า เป็น

ดินกรด มีชั้นดินกรวดลูกรัง เป็นอุปสรรคต่อรากพืช ไม่อุ้มน�้า 
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๘.	 การปลูกยางพารา	

	 ที่มาขององค์ความรู	้
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

สรุปความว่า 

 ให้ปลกูยางในศนูย์ศกึษาการพฒันาภูพานน้ัน มวีตัถปุระสงค์

หลกัทีจ่ะให้เป็นการปลกูเสริมป่า ซึง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือน้ี 

สภาพป่าไม้ถูกท�าลายไปมาก จึงต้องการให้มีการปลูกยางแซม

ในป่า มากกว่าที่จะปลูกเป็นแถวเป็นแนว เพื่อกรีดยางเป็นอาชีพ

เมื่ออย่างภาคใต้ ส่วนการกรีดยางเป็นผลพลอยได้

	 สาระขององค์ความรู้
 การปลูกยางพาราจะต้องมีหน้าดินไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 

และไม่มีช้ันหินแขง็หนิโผล่หรอืชัน้ดนิดาน การใช้พนัธุย์างจะต้อง

เลอืกที่ให้ผลผลติสงู เจรญิเตบิโตเรว็ มคีวามเหมาะสมกบัสภาพ

พืน้ที ่ล�าต้นตรง ต้านทานโรคในพ้ืนท่ีท่ีมปัีญหารุนแรง การกรดียาง 

ต้องให้ได้น�า้ยางมากท่ีสดุ ต้นยางเสยีหายน้อยท่ีสดุ ยดือายกุารกรดี

ทีน่านทีสุ่ด และส้ินเปลอืงค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุ การเปิดกรดี ควรเปิดกรดี

เมือ่จ�านวนต้นยางท่ีมขีนาดเส้นรอบต้นไม่ต�า่กว่า ๑๕๐ เซนตเิมตร

จากพืน้ดนิ โดยจ�านวนต้นที่ได้ขนาดเปิดกรดีไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่

ของจ�านวนต้นยางทั้งหมด ใช้ระบบกรีดครึ่งล�าต้นวันเว้นวัน

  เปิดกรดีครึง่ล�าต้นหน้าแรกทีร่ะดบั ๑๒๐ เซนตเิมตร และ

เปิดกรีดหน้าต่อไปที่ระดับความสูง ๑๕๐ เซนติเมตรจากพื้นดิน

รอยกรีดท�ามุม ๓๐ องศากับแนวระนาบ และเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่าง ผลผลิต ๑๐ ปี กรีดเฉลี่ย ๔๕๗ 

กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปีในในแหล่งปลูกยางเดิม

  ยางพาราพันธุ์ดีเหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ PR๒๒๕ 

และ RRIM ๖๐๐ ซึง่ให้ผลเทยีบเท่าผลผลติน�า้ยาของทางภาคใต้ ยางพันธ์ุ PR๒๒๕ มีการเจริญของต้นดีที่สุด

ในขณะที่ยาง RRIM ๖๐๐ ให้ผลผลิตน�้ายางสูงสุด 
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ผลส�าเร็จและการขยายผล

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ได้ด�าเนนิการศกึษา ทดลอง วจิยั อย่างต่อเนือ่ง จวบจนปัจจบุนั 

เป็นเวลาเกือบ ๓ ทศวรรษ และมีผลการศึกษาทดลองกว่า 

๒๐๐ เรื่อง มีผลส�าเร็จจากการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่มีความ

โดดเด่น ซึ่งสามารถน�าไปขยายผลเป็นแนวทางในการด�าเนิน

ชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรกรได้ นอกจากนี้ยังเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถงึส่วนหน่ึงของการพฒันาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั

ที่ได้มีการสั่งสม องค์ความรู้และทฤษฎีการพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ผลส�าเร็จของศูนย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ทีส่�าคญั มดีงันี้

	 ๑.	พื้นที่ขยายผล

  จงัหวดัสกลนคร สร้างเกษตรกรต้นแบบ ๑๘ อ�าเภอ และ

ขยายผลสู่พื้นที่ข้างเคียง โดยท�างานร่วมกับเกษตรจังหวัดและ

พัฒนาชุมชน การขยายผลสู่ศูนย์สาขา ๓ แห่ง คือ

   ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดมุกดาหาร

   ๒. โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าก�่าอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดนครพนม

   ๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าล�าพะยังตอนบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกาฬสินธุ์
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๒.	ตัวอย่างความส�าเร็จ

 ตัวอย่างความส�าเร็จจากการน�าองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

ไปใช้จนประสบความส�าเรจ็สามารถเป็นศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิประกอบด้วย

๒.๑		 ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ	อ่างเก็บน�า้ห้วยทราย		

	 	 ตอนบน	๒	

	 	 นางปุ๊	โคตรวิชัย

  สถานที่	บ้านเลขที่	๑๑๔	หมู่ที่	๖	บ้านดงยอ	ต�าบลพังขว้าง	อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร

๒.๒		 ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ	อ่างเก็บน�า้ห้วยทราย		

	 	 ตอนบน	๑

	 	 นายเทียม	ชุมปัญญา

  สถานที	่บ้านเลขที	่๑๔๐	หมู่ที	่๙	บ้านหนองปลาดกุ	ต�าบลพงัขว้าง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๓		 ศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิอ่างเกบ็น�า้ห้วยเวียนไพร

	 	 นายค�าหล้า	ลมดวง

  สถานที	่บ้านเลขท่ี	๓๔	หมูท่ี่	๘	บ้านลาดกะเฌอ	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๔		 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิอ่างเก็บน�้า	 	

	 	 บ้านลาดกะเฌอ

	 	 นายเสนีย์	หาญค�าภา

 	 สถานที	่บ้านเลขท่ี	๒๐๔	หมู่ที	่๑๖	บ้านลาดสมบรูณ์	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร

๒.๕		 ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิอ่างเก็บน�้าห้วยเรือ

	 	 นายเศรษฐี	ลีทนทา

  สถานที่	บ้านเลขที	่๗๕	หมู่ที่	๕	บ้านนากับแก	้ต�าบลดงมะไฟ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๖		 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิอ่างเกบ็น�า้ห้วยปุ๊

	 	 นายขวัญใจ	แก้วหาวงศ์

  สถานที่	บ้านเลขที่	๗๒	หมู่ที	่๖	บ้านเหล่านกยูง	ต�าบลดงมะไฟ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๗		 ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิอ่างเกบ็น�า้ห้วยอ่าง

	 	 นายประทวน	ถาระสา

  สถานที่	บ้านเลขที	่๑๖๒	หมู่ที่	๒	บ้านห้วยยาง	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

250 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



๒.๘		 ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิอ่างเกบ็น�า้ตาดไฮใหญ่

	 	 นางใกล้	ลุนาวัน

  สถานที	่บ้านเลขท่ี	๑๓๒	หมูท่ี่	๑๐	บ้านนานกเค้า	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๙		 ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ	อ่างเก็บน�า้ห้วยเคลิม้

	 	 นายปัญญา	ประชาชิต

  สถานที่	บ้านเลขที่	๒๘๑	หมู่ที	่๓	บ้านนาขาม	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๑๐	ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ	อ่างเก็บน�า้ภไูม้รวก

	 	 นายก�าพล	วงศ์ษาภา

  สถานที่	บ้านเลขที่	๑๘๕	หมู่ที	่๒	บ้านห้วยยาง	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร		

๒.๑๑	ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ	บ้านนาค�า	(๔๗	ไร่)

	 	 นายละมัย	พังแสงสุ

 	 สถานที	่บ้านเลขที่	๔	บ้านนาค�า	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

๒.๑๒	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิบ้านห้วยยาง
	 	 นายอวยชัย	สมยาภักดี
  สถานที่	บ้านเลขที	่๑๕๙	หมู่ที่	๒	บ้านห้วยยาง	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร

๒.๑๓	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิบ้านบอน																	
	 นายแดง	โพธิบัติ
	 สถานที	 บ้านเลขท่ี	 ๗๖	 หมู่ที่	 ๕	 บ้านบอน	 ต�าบลห้วยยาง	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร

๒.๑๔	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิบ้านเหล่า	
	 นายอ�านวย	สมยาภักดี
  สถานท	ีบ้านเลขที	่๑๘๓	หมูท่ี	่๖	บ้านเหล่า	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสกลนคร

๒.๑๕	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิบ้านโพนปลาโหล
	 นายลี	งอยภูธร
 	 สถานที	่บ้านเลขท่ี	๕๔	หมูท่ี	่๕	บ้านโพนปลาโหล		ต�าบลเต่างอย	อ�าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

๒.๑๖	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร	ิบ้านบึงสา
	 นายน�าชัย	ยากันจา
  สถานที่	บ้านเลขที่	๒๘	หมู่ที่	๓	บ้านบึงสา	ต�าบลจันทร์เพ็ญ	อ�าเภอเต่างอย	
จังหวัดสกลนคร

251  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



๒.๑๗ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ บ้านนาเลา

	 นายประมุข นันทแพง

	 	 สถานที่	บ้านเลขที่	๒๘	หมู่ที่	๖	บ้านนาเลา	ต�าบลบึงทวาย	อ�าเภอเต่างอย	

จังหวัดสกลนคร

๒.๑๘ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ บ้านนางอย 

	 นายพิษณุ เภาโพธิ์

	 	 สถานที	บ้านเลขที่	๑๑๗	หมู่ที	่๔	บ้านนางอย	ต�าบลเต่างอย	อ�าเภอเต่างอย	

จังหวัดสกลนคร

๒.๑๙ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ้านม่วง

	 นายสุกัญ	อาญาสูญ

  สถานท่ี	บ้านเลขท่ี	๒๐	หมู่ที่	 ๙	บ้านม่วง	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๐ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชด�าริ บ้านนาขาม 

	 นายจันทร์ทวง	นันทรักษา

  สถานที่	บ้านเลขที่	 ๑๙๓	หมู่ที่	๓	บ้านนาขาม	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๑ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านหนองปลาดุก

	 นายบุญมา	ฤาไกร
 	 สถานที	่บ้านเลขที	่๓๖๙	หมูท่ี	่๙	บ้านหนองปลาดกุ	ต�าบลพงัขว้าง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านดงยอ

	 นางดาวัลย	์	นวลศรี
  สถานที่	บ้านเลขที่	๑๒๓	หมู่ที่	๖	บ้านดงยอ	ต�าบลพังขว้าง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๓ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านนาตาล 

	 นายถา	ยะพลหา

  สถานที่	บ้านเลขที่	๗๐	หมู่ที่	๓	บ้านนาตาล	ต�าบลนาตาล	อ�าเภอเต่างอย	

จงัหวดัสกลนคร

๒.๒๔ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านตากแดด

	 นายวิชัย	สร้อยปลิว

	 	 สถานที	่บ้านเลขที	่๑๐๕	หมูท่ี่	๔	บ้านตากแดด	ต�าบลบงึทวาย	อ�าเภอเต่างอย	

จังหวัดสกลนคร

252 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



๒.๒๕ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ้านหนองไผ ่  

 หมู่ที่ ๑๒

	 นายวังชัย	ลืออ่อนดี

	 	 สถานที่	บ้านเลขที่	๑๑	หมู่ที่	๑๒	บ้านหนองไผ่	ต�าบลดงมะไฟ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๖ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ บ้านนาอ่าง 

	 นายทองล้วน	ศรีทิน

  สถานที่	บ้านเลขที่	๑	หมู่ที่	๑	บ้านนาอ่าง	ต�าบลนาตาล	อ�าเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๗ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ บ้านลาดกระเฌอ 

	 นายสาย	วงศ์ละคร

	 	 สถานที	่บ้านเลขที	่๑๔๗	หมู่ที	่๘	บ้านลาดกะเฌอ	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๘ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ บ้านลาดสมบูรณ์ 

	 นายค�ามุ่ง	โปตินัง

  สถานที	่บ้านเลขท่ี	๓๗๗	หมูท่ี	่๑๒	บ้านลาดสมบรูณ์	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร

๒.๒๙ ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 

	 นายประสิทธิ์	พุทธมา

  สถานที่	บ้านเลขที่	๔๕๐	หมู่ที่	๑๖	บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่	ต�าบลห้วยยาง		

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

๒.๓๐ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านนากับแก้

	 นายหนูปอน	คุณปัญญา

	 	 สถานที่	บ้านเลขที	่๑๒๕	หมู่ที	่๕	บ้านนากับแก้	ต�าบลดงมะไฟ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๓๑ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านดงน้อย 

	 นายบุญเพ็ง	ลาแสดง

  สถานที่	 บ้านเลขที	่ ๕๔	 หมู่ที	่ ๙	 บ้านดงน้อย	 ต�าบลดงมะไฟ	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

๒.๓๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิบ้านหนองไผ่ หมูท่ี ่๗

	 นายชุมพล ไตรธิเลน

	 	 สถานที่	 บ้านเลขที	่๔๙	หมู่ที่	๗	บ้านหนองไผ	่ต�าบลดงมะไฟ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร

253  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



254 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



255  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



256256 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ตำาบลป่าเมี่ยง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

257257  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



258258 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



259259  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



260260 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



261261  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



262262 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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พระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี อธิบดี
กรมชลประทาน และเลขานุการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการจัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์ศึกษา
การพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้ห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิในเขตอ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดนเร่งด่วน สรปุได้ดงันี้

	 ๑)	ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน�้าทางบริเวณต้นน�้าห้วยฮ่องไคร้เหนืออ่างเก็บน�้า

ห้วยฮ่องไคร้	๑	ที	่รพช.	ได้ก่อสร้างไว้แล้ว	เพือ่ใช้เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัการพฒันาพ้ืนทีต้่นน�า้ห้วยฮ่องไคร้ต่อไป

	 ๒)	ควรพิจารณาต่อท่อผันน�้าจากฝายทดน�า้แม่ลายไปลงอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้	๔	เพื่อเสริมปริมาณ

น�า้ของอ่างเกบ็น�้าห้วยฮ่องไคร้	๔	ในช่วงทีข่าดฝนและในระยะปลายฤดฝูนด้วย	โดยการต่อท่อจากปลายท่อ

ผันน�้าของฝายทดน�้าแม่ลายของกรมชลประทานที่ผันน�้าไปลงอ่างเก็บน�้าห้วยแม่คูหาของ	 รพช.	 ในเขต

หมู่บ้านสหกรณ์สันก�าแพงที่ได้ก่อสร้างไว้เดิมแล้ว
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 ๓)	 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้ตอนล่างบริเวณบ้านกาดข้ีเหล็ก	

อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อจัดหาน�้าให้กับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ	 ในเขตต�าบลแม่โป่ง 

อ�าเภอดอยสะเกด็	จงัหวดัเชยีงใหม่	พืน้ทีป่ระมาณ	๒,๐๐๐	ไร่	สามารถท�าการเพาะปลกูได้ทัง้ในฤดูฝน	ฤดแูล้ง	

และมีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคส�าหรับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ	ดังกล่าวตลอดทั้งปี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ และได้พระราชทานพระราชด�าริ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ สรุปความว่า

 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	ควรท�าการศกึษาการพฒันาป่าไม้พืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์

เป็นหลักต้นทางและปลายทางเป็นการศกึษาการประมงตามอ่างเกบ็น�า้ต่างๆ	ท่ีจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อราษฎร

อย่างแท้จริง	 ผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์	 ด้านเกษตรกรรม	 ด้านปศุสัตว์	(รวมโคนม)	 และด้านเกษตร

อตุสาหกรรม	รวมทัง้ด้านตลาดอกีด้วย	เพือ่ให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้	แห่งนีเ้ป็นศนูย์ทีส่มบรูณ์แบบ	

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อราษฎรทีจ่ะเข้ามาศกึษากจิกรรมต่างๆ	ภายในศนูย์แล้ว	น�าไปใช้ปฏบิติัอย่างได้ผลต่อไป	

แนวทางในการด�าเนินงานแต่ละด้าน	ควรมีดังต่อไปนี้

การจัดหาแหล่งนำ้า

 ๑)	 อ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้	ความจุ	๒.๐	ล้านลูกบาศก์เมตร	รพช.	ได้ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ป	ี๒๕๒๒

	 ๒)	 อ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	๑	ความจ	ุ๐.๒๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	กรมชลประทานก่อสร้างเสรจ็ตัง้แต่ปี	๒๕๒๖

	 ๓)	 ระบบท่อผนัน�้าจากอ่างเก็บน�้าแม่ลายไปลงอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้	๑	ปรมิาณน�า้ประมาณ	๖๐	ลติร

ต่อวินาท	ีหรือประมาณวันละ	๕,๐๐๐	ล้านลกูบาศก์เมตร	กรมชลประทานก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ป	ี๒๕๒๗

	 ๔)	 ควรพิจารณาด�าเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าของอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้	๑	ในปี	๒๕๒๗	เพื่อ

ส่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทาน	ประมาณ	๖๐๐	ไร่	ควรก่อสร้างอาคารบงัคบัน�า้ตามแนว

ทอ่ไวท้ี่บริเวณห้วยธรรมชาติที่ทอ่ส่งน�้าตัดผ่าน	เพือ่ระบายน�้าลงสู่ล�าหว้ยให้กับฝายเก็บกักน�า้ตา่งๆ	และสรา้ง
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อาคารบงัคบัน�า้ไว้ตามลูกเนนิแล้วขดุคสู่งน�า้ระบบก้างปลาไว้	โดยให้คสู่งน�า้ลัดเลาะไปตามลกูเนนิมส่ีวนลาด

ชันเพียงเล็กน้อย	 และสร้างฝายปิดกั้นน�้าในคูไว้เป็นช่วงๆ	 ให้น�้าขังอยู่ในคูได้เป็นระยะเวลานาน	 เพื่อให้

น�้าซึมลงไปเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน	ส�าหรับสนับสนุนการปลูกป่าให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

	 ๕)	 ควรพจิารณาด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	๒	พร้อมระบบส่งน�า้บางส่วนในปี	๒๕๒๗	

เพือ่ส่งน�า้สนบัสนนุกจิกรรมด้านต่างๆ	ของศนูย์	ซึง่จะเริม่ด�าเนนิการในปี	๒๕๒๗	น้ี	เช่น	หมูบ้่านเกษตรกรรม

แบบประณีต	การปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	การเลี้ยงโคนมและการเกษตรกรรมอื่นๆ	

	 ๖)	 ควรพิจารณาสร้างฝายเก็บกักตามล�าน�้าสาขาของห้วยฮ่องไคร้	 โดยสร้างเป็นฝายแบบง่ายๆ	 เช่น	

ฝายหินต้ัง	 และฝายแบบชาวบ้าน	 โดยด�าเนินการก่อสร้างเป็นช่วงๆ	 ทั้งในเขตพื้นที่พัฒนาป่าไม้ด้วยน�้า

ชลประทานและพื้นที่พัฒนาป่าไม้	 ด้วยน�้าฝน	 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป	

ควรเร่งด�าเนินการในปี	๒๕๒๗	บางส่วนและด�าเนินการในปีต่อๆ	ไปตามความเหมาะสม

การพัฒนาป่าไม้

 เน่ืองจากการปลกูป่าในสภาพปัจจบุนั	ปลูกกล้าไม้ไป	๑๐๐	ต้น	จะเหลอืเพยีง	๓๐	ต้น	โดยตายไปเสยี	๗๐	ต้น 

เนือ่งจากขาดแคลนน�า้	นอกจากนัน้ในฤดแูล้งต้นไม้ต่างๆ	จะแห้งมาก	ท�าให้เกดิไฟไหม้ป่าเสยีหายจ�านวนมาก

เป็นประจ�าทกุปี	ดงันัน้ในการพฒันาป่าไม้ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้นี	้จงึได้ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้

และฝายเก็บกักน�้าบริเวณต้นน�้าล�าธารขึ้น	 เพื่อเป็นการศึกษาและทดลองการปลูกป่าโดยให้น�้าชลประทาน	

ซึง่เชือ่แน่ว่าป่าไม้ทีป่ลกูโดยได้รบัน�า้ชลประทานนีจ้ะต้องเจรญิเตบิโตเรว็	นอกจากนัน้พืน้ดินจะชุ่มช้ืนตลอดเวลา 

และต้นไม้จะเขียวสดตลอดทั้งปี	 ท�าให้เกิดไฟป่าได้ยากและเปอร์เซ็นต์การตายหลังจากปลูกกล้าไม้แล้วจะ

ต้องลดลงมากด้วยอาจจะเหลือเปอร์เซ็นต์การตายเพียง	๕	-	๑๐	เปอร์เซ็นต์	แทนที่จะตายประมาณ	๗๐	

เปอร์เซ็นต์	เช่นในสภาพปัจจุบัน

	 ๑)	 การพฒันาป่าไม้ในเขตชลประทาน	พืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทานจากอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	๑	

ประมาณ	๖๐๐	ไร่	นั้น	พื้นที่ตามลูกเนินจะได้รับน�้าซึมจากคูน�า้ระบบก้างปลา	และพื้นที่ตามริมน�้าล�าห้วย

ธรรมชาตต่ิาง	ๆ 	ส�าหรบัช่วงทีข่าดฝนและตลอดในระยะฤดแูล้ง	จะท�าให้ป่าไม้ในพืน้ทีน่ี้ได้รบัน�า้ตลอดปี	ซึง่

ต้นน�า้จะเขียวชอุ่มตลอดปี	และนอกจากนั้นพื้นที่ดินยังชุ่มชื้นตลอดทั้งปีอีกด้วย	ลักษณะของพื้นที่ป่าไม้ทั้ง	

๖๐	ไร่	บริเวณนี้จะเป็นแนวป้องกันไฟ	(ป่าเปียก)	ทั้งผืน
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	 ๒)	 การพฒันาป่าไม้นอกเขตชลประทาน	พ้ืนทีพ่ฒันาป่าไม้นอกเขตชลประทานภายในศนูย์แห่งนี	้มพีืน้ที่

ประมาณ	๖,๐๐๐	ไร่	ส�าหรบัพืน้ทีต่ามร่องห้วยธรรมชาตต่ิางๆ	จะได้รบัน�า้ซมึจากฝายเกบ็น�า้ต่างๆ	และฝาย

เกบ็น�า้เหล่านีค้วรต่อท่อชกัน�า้ทัง้สองฝ่ัง	(อาจจะใช้ท่อไม้ไผ่)	 เพ่ือชกัน�า้จากเหนอืฝายกระจายน�า้ออกไปตาม

สนัเนนิ	เพ่ือให้น�า้ซมึลงไปในดนิเพิม่ความชุม่ชืน้ในดนิ	ส�าหรบัการสนบัสนนุการปลกูป่าไม้ตามร่องห้วยธรรมชาติ

และชายเนินต่อไป	ซึง่ต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนนินีจ้ะเตบิโตเรว็คลมุร่องห้วยไว้	ท�าให้พืน้ดนิชุม่ชืน้ตลอดเวลา

ลักษณะเป็นแนวป้องกนัไฟ	(ป่าเปียก)	เป็นแนวๆ	ไปตามร่องห้วยต่างๆ	ดงักล่าวแล้ว

	 การปลูกควรพจิารณาด�าเนนิการปลกูในพืน้ทีป่่าทีถ่กูลอบท�าลายไว้แล้วก่อนและการปลกูป่าตามแนวถนน

ในเขตโครงการทีก่่อสร้างไว้แล้วหรอืทีจ่ะก่อสร้างต่อไป	ซ่ึงต้นไม้บางส่วนถูกท�าลายไปเนือ่งจากการก่อสร้าง

ถนนดงักล่าว	ควรพิจารณาด�าเนนิการปลกูต้นไม้ชนดิที่ใช้ประกอบในการท�าอาหารได้	เช่น	ต้นแค	ต้นขีเ้หลก็	

มะรุม	สะเดา	มะม่วง	เป็นต้น	โดยปลูกให้เป็นหย่อมๆ	เพือ่ความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้ด้วย	ส่วนพืน้ทีป่่าโดย

ทัว่ไป	ควรพจิารณาปลูกไม้	๓	อย่าง	ไม้ใช้สอย	ไม้ผล	และไม้ฟืน	(รวมไม้ใช้งาน	เช่น	ไม้ไผ่)	ตามความเหมาะสม

	 ควรพิจารณาก่อสร้างถนนสันเขา	 และก่อสร้างรั้วตามแนวถนนรอบเขตโครงการ	 เพื่อการตรวจสอบ

สภาพป่าไม้อย่างทั่วถึง	ป้องกันการบุกรุกท�าลายป่า	และจะจัดท�าเป็นสวนสัตว์เปิดในระยะต่อไปด้วย

การประมง

 เรื่องการศึกษาการเล้ียงปลาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 ไม่ควรจะถือเป็นเรื่องส�าคัญ	

เนือ่งจากมสีถานปีระมงต่างๆ	ด�าเนนิการอยูแ่ล้ว	ปัญหาส�าคญัเกีย่วกบัการประมงทีค่วรจะศกึษาในศนูย์นีก้ค็อื 

ควรจะศกึษาวางระเบยีบบรหิารเก่ียวกับการจบัปลาในอ่างเก็บน�า้	รวมทัง้เทคนคิควบคมุการจบัปลาด้วย	เพือ่

ให้ราษฎรได้รบัประโยชน์จากปลาในอ่างอย่างแท้จรงิ	 ซึง่ควรตัง้เป็นกลุม่สหกรณ์การจบัปลา	 ในเวลาเดยีวกนั

กบัทีม่กีารจบัปลากค็วรจะมกีารลงทนุ	 เพ่ือส่งเสรมิการเลีย้งปลาด้วย	 ถ้าสามารถศกึษาและท�าให้การจบัปลา

ในบรเิวณนีเ้ป็นระเบยีบเรยีบร้อยได้โดยไม่แย่งกนัเอาเปรยีบกนั	ไม่ท�าลายพนัธุป์ลา	ปลาก็ไม่สญูพนัธุ	์สามารถ

จบัปลาได้ตลอดไป	กจ็ะเป็นทางทีเ่หมาะสมและจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัอ่างเกบ็น�า้แห่งอืน่ๆ	ต่อไป

269269  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



การปศุสัตว์และโคนม

	 การปศสุตัว์จ�าเป็นต้องศกึษาตัง้แต่การเลีย้งปศสุตัว์	 โดยเฉพาะการเลีย้งให้ได้ผลดรีวมไปถงึการผลติและ

การจ�าหน่ายด้วย	ส่วนเรือ่งโคนมเป็นเรือ่งทีต้่องศกึษาทีจ่ะท�าให้ราษฎรมอีาหารนมพอบริโภคในระยะแรก	และ

หากมมีากกศ็กึษาหาวธิทีีอ่าจจะดดัแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทีจ่ะผลิตนมนีเ้กบ็ไว้ได้นานและจ�าหน่ายได้	

ส�าหรบัการปศสุตัว์และโคนมนีจ้ะต้องไม่เลีย้งมากเกินไปมพีอสมควร	มฉิะนัน้จะมจี�านวนโคนมมากเกนิกว่า

พืน้ท่ีท่ีจะรบัได้	นอกจากนัน้ควรศกึษาและทดลองถงึการคดิท�าพืน้ทีป่ลกูหญ้ารวมทัง้พนัธุห์ญ้าทีเ่หมาะสมด้วย	

เพื่อจะได้เผยแพร่ให้ราษฎรต่อไป

การเกษตรกรรม

 ควรศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชแต่ละชนิด	ถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ	ลักษณะดิน	และการ

ให้ปุย๋ส�าหรบัพืน้ทีต่ามขอบอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	บรเิวณนีค่้อนข้างราบควรทดลองปลกูข้าว	โดยการปรับ

พืน้ที่ให้เหมาะสมและใช้น�า้จากอ่างเก็บน�า้ไหลเข้าไปท่วมข้าวในแปลงนาหรอืเมือ่ระดบัน�า้ในอ่างลดลง	 กจ็ะ

อาศยัน�า้จากอ่างซมึเข้ามาสูร่ากพชืทางใต้ดนิ	 หากระดบัน�า้ในอ่างลดต�า่ลงไปมาก	 โดยเฉพาะในระยะฤดแูล้ง

อาจจะใช้สูบน�้าโดยกังหันลมหรือใช้ระหัดแบบคนถีบช่วยสักระยะหนึ่งก็อาจท�าได้	 ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ขอบ

อ่างเก็บน�้าปลูกข้าวได้ด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว	โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน�้าช่วยซึ่งสิ้นเปลืองมาก

 

การเกษตรอุตสาหกรรม

	 ควรศกึษาโดยมเีป้าหมายเน้นในด้านอตุสาหกรรมแปรรปูจากผลผลิตการเกษตรระดบัครวัเรอืนเป็นหลกั	

ในลักษณะของโรงงานขนาดเล็กคุณภาพดีพอสมควร	 มีรูปแบบที่ราษฎรสามารถร่วมกันจัดสร้างข้ึนมาได้	

และราคาไม่แพงเกินไป	ซึง่ในหมูบ้่านหนึง่ก็สามารถท�าได้ตามมาตรฐานและแต่ละหมูบ้่านท�าได้ในมาตรฐาน

เดียวกันและหลายๆ	หมู่บ้านก็จะรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์	ด�าเนินการจ�าหน่ายผลิตผลออกสู่ตลาดต่อไป

	 ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งหมดดังกล่าวแล้ว	 ควรด�าเนินงานด้านการศึกษาการพัฒนาเป็นหลัก	 ได้แก่	

การศกึษาถงึ	วธิกีารต่างๆ	ทีเ่หมาะสม	สามารถน�าไปใช้พัฒนาในท้องถ่ินได้	แล้วสาธติเผยแพร่วธิกีารพฒันา

ที่เหมาะสมนั้นเป็นแบบอย่างให้ราษฎรน�าไปใช้ปฏิบัติต่อไป

270270 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ในท้องทีต่�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุได้ดงันี้

 	๑)	ในการด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้	มกีจิกรรมหลายด้านรวมกนัอยู่ในบรเิวณ

ศนูย์ฯ	การปฏบิตังิานร่วมกนัของเจ้าหน้าทีจ่ากส่วนราชการต่างๆ	ตามที่ได้ด�าเนนิการในช่วงระยะเวลา	๒	ปี	

มคีวามรดุหน้าและร่วมมอืร่วมใจกันด	ี ซึง่ต่อไปจะได้ใช้เป็นสถานทีส่�าหรับศึกษาทดสอบถงึวธิกีารพฒันาต่างๆ 

เมื่อได้ผลเป็นประการใดแล้ว	ก็จะสาธิตและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ	เกษตรกร	และประชาชน

ท่ัวไป	เข้าไปศึกษาหรอืโดยการเผยแพร่ออกไปจะเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการศกึษาและให้เหน็วธิกีารพฒันา

ว่าควรกระท�าอย่างไร	ส�าหรบัเป็นแบบอย่างในการน�าไปปฏบิตัคิล้ายกบัว่าศนูย์ศกึษาการพัฒนานีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์

ที่มีชีวิต

	 ๒)	 การก่อสร้างฝายเก็บกักน�า้ล�าธาร	มีประโยชน์ในด้านช่วยให้พื้นที่ใกล้ร่องน�้ามีความชุ่มชื้น	ท�าให้

ป่าไม้บรเิวณนัน้เจรญิเตบิโตด	ีจงึเหน็ควรให้พจิารณาสร้างเพิม่เตมิขึน้ตามความเหมาะสมทัง้ในบรเิวณพืน้ที่

พัฒนาป่าไม้ด้วยน�้าชลประทานและพื้นที่ทั่วไป	 ส่วนระบบแจกจ่ายน�้าจากท่อส่งน�้าของอ่างเก็บน�้า

ห้วยฮ่องไคร้	๑	ให้เป็นพื้นที่ปลูกป่าทั่วไป	ก็ให้พิจารณาขยายขอบเขตต่อไปตามความเหมาะสม

	 ๓)	 ควรพจิารณาจดัพืน้ทีส่่วนหนึง่ในเขตพืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทาน	ให้เป็นพ้ืนทีส่�าหรบัการศกึษา

การพัฒนาเบ็ดเสร็จ	นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทานเพียงกิจกรรมเดียว	กล่าวคือ

	 	 -	 ควรพจิารณาก�าหนดบรเิวณทางด้านทิศตะวนัตกถึงแนวถนนและท่อส่งน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	๒ 

ทิศตะวันออกถึงแนวถนนและท่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้	๑	ทิศเหนือพ้นจากเขตพื้นที่บริเวณ

ทีท่�าการศนูย์ฯ	และพ้ืนทีป่ลกูมะคาเดเมยี	และด้านทศิใต้ให้รวมถงึอ่างเกบ็น�า้ที	่๔	รวมพืน้ทีป่ระมาณ	๕๐๐	ไร่

 	 -	 ควรพจิารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ขนาดเลก็ปิดกัน้ร่องน�า้ทีเ่หมาะสม	เพือ่เกบ็กกัน�า้

จากพืน้ทีลุ่ม่น�า้ทีดี่และรบัน�า้เสรมิจากท่อส่งน�า้ของอ่างเก็บน�า้ห้วยฮ่องไคร้	๑	ได้แก่	อ่างเก็บน�า้ที	่๕	และอ่างเกบ็น�า้ที่	

271271  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



๖	ส�าหรบับรเิวณพืน้ทีร่บัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ที	่๕	ให้กรมชลประทานและกรมพฒันาทีดิ่น	พิจารณาก�าหนดพ้ืนที่

ทดลองปลกูข้าว	โดยอาจเร่ิมจากการปลกูข้าวไร่ก่อน	และพัฒนาพืน้ทีเ่ป็นการปลกูข้าวนาด�าแบบข้ันบนัได	คล้าย

กบัทีด่�าเนนิการอยู่ในประเทศอนิโดนเีซยี	 ในภายหลงัสวนบรเิวณอ่างเกบ็น�า้ที	่ ๖	 ควรพจิารณาจดัสร้างระบบ

ประปา	๓	ตุม่	เพือ่ทดลองเป็นตวัอย่างการจดัหาน�า้เพือ่การอปุโภค	บริโภค

	 	 -	 ควรพจิารณาก�าหนดบรเิวณเหนอือ่างเกบ็น�า้ที	่๓	ส�าหรบัใช้พืน้ทีก่่อสร้างโรงเรยีนต่อไป

	 	 -	 ควรพจิารณาตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้แบบกงัหนั	ยกระดบัน�า้จากท่อส่งน�า้ของอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	๑	

ให้กบัพืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ด้วยชลประทาน	ในส่วนพืน้ทีป่่าบนทีเ่นนิซึง่ไม่สามารถรบัน�า้จากระบบส่งน�า้จากฝายเกบ็

กกัน�า้ต้นน�า้ล�าธารได้	และให้พิจารณาขยายแนวส่งน�า้แบบเหมอืงแม้วให้ครอบคลมุพืน้ที่ให้มากข้ึน	โดยพยายาม

ให้ส่งน�า้ตามแนวสนัเขาและปรบัปรงุแก้ไขระดบัน�า้ในเหมอืงแม้วให้มปีรมิาณความล้นไม่รนุแรงทีจ่ะเกดิการเซาะ

ดนิได้

	 	 -	 ให้อาจารย์พนัธุเ์ลศิ	บรูณศิลปิน	กรรมการบริหารศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	พจิารณาปลกู

พรกิไทยโดยวธิีให้เถาเลือ้ยขึน้กบัต้นไม้ตามธรรมชาติ

	 	 - ให้กรมป่าไม้	พิจารณาปลกูป่าเสรมิโดยให้เน้นการปลกูป่า	๓	อย่าง	และให้พจิารณาจดัหาไม้ผลต่าง	ๆ 	

ปลกูแซมในพืน้ทีป่่าไม้คล้ายกบับรเิวณพืน้ทีข้่างถนนทีจ่ะขึน้ไปบ้านหนองหอย	 ต�าบลโป่งแยง	 อ�าเภอแม่รมิ	

จงัหวดัเชยีงใหม่

	 	 -	 ให้กรมประมง	พจิารณาพฒันาแหล่งน�า้ประมงบริเวณอ่างเก็บน�า้ห้วยฮ่องไคร้	๕	ให้เกดิประโยชน์กบั

ราษฎรในท้องถ่ินให้มากทีส่ดุ	และบรหิารให้อยู่ในระเบยีบของกรมประมงทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ส่วนการขยายการพฒันา

แหล่งประมงในเขตอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้	๑	และที	่๒	ควรชะลอไว้ก่อน

	 	 -	 ให้กรมแผนทีท่หาร	 ถ่ายภาพทางอากาศบรเิวณขอบเขตพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้	

เพือ่บนัทกึผลความคบืหน้าของการพฒันาไว้ประกอบการพจิารณาท�างานต่อไป

272272 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทรงทอดพระเนตรพื้นที่
พัฒนาป่าไม้ด้วยน�้าฝน ทางด้านทิศตะวันตกของศูนย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวที่สูง ซ่ึงสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังเป็น
ป่าเบญจพรรณอยู่ และได้มีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สรุปความว่า

 สภาพป่าภาคเหนอืส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณประเภทท่ีผลดัใบ ซึง่ต้นไม้เหล่าน้ีจะทิง้ใบในฤดหูนาวต่อฤดแูล้ง 

ท�าให้เกดิเป็นเชื้อไฟไหม้ป่าประกอบกับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษามีน้อยเป็นการยากที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงมี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาหาวธิกีารพฒันาป่าไม้ให้เหมาะสม ในเขตดอยสงูๆ ของห้วยฮ่องไคร้นีค้วรทดลอง

ปลูกไม้ชนดิต่างๆ ที่ไม่ผลดัใบง่าย และไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นไม้ทีม่รีาคาแต่อย่างใด โดยการปลกูเสรมิเข้าไป

ในพืน้ทีป่่าเบญจพรรณทีม่อียูแ่ล้ว เช่น กระถินยกัษ์ กระถินณรงค์ ไทร หว้า ตะขบ หรอืพนัธุ์ไม้อืน่ๆ ทีไ่ม่ผลดัใบ 

โดยเมล็ดพันธุ ์ ไม้เหล่านี้จะได้ตกลงสู ่พื้นที่สูงลงมาสู ่ที่ต�่า และสามารถงอกข้ึนมาได้ตามธรรมชาติ 

นอกจากนีย้งัเป็นอาหารของสตัว์ป่า ซึง่จะเป็นการอนรุกัษ์สตัว์ป่าได้อกีทางหนึง่ การปลกูป่าโดยวธิกีารกระจาย

พันธุ์ไม้จากแนวสันเขาลงมาด้านล่างนี้จะท�าให้เกิดสภาพป่าที่หนาทึบและสมบูรณ์ในอนาคต

ต่อจากนั้น ได้มีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 

 ขอให้สนับสนุนงานปลูกป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยการสร้างท�านบเก็บกักน�้าหรือฝายเก็บกักน�้าใน

ลักษณะทึบและเก็บน�้าได้ดีตามร่องน�้าต่างๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่มีความคล่องตัว

ท่ีจะน�าไปใช้ในการขดุเจาะพืน้ดนิ และทดลองฉดีอดัซเีมนต์บางๆ ลงไป หรอือาจจะทดลองใช้วธิกีารป้องกนั

การซึมของน�า้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การผสมยางมะตอยหรือใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ฝายเหล่านี้

สามารถเก็บน�า้เพื่อช่วยในฤดูแล้งสัก ๒ - ๓ เดือน ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะท�าให้กล้าไม้แข็งแรงได้

 อนึ่ง ส�าหรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของศูนย์ฯ มีลู่ทางต่อท่อส่งน�้ามาอ่างเก็บน�า้ห้วยฮ่องไคร้ ๑ แล้ว

ส่งน�้าไปเพิ่มให้กับท�านบเก็บกักน�้าหลายแห่งได้ สมควรพิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมเช่นกัน 

นอกจากนั้นในพื้นที่ปลูกป่าบริเวณที่สูงข้างอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้ ๑ สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกป่า

ด้วยระบบน�า้ชลประทานได้ โดยพจิารณาจดัท�าระบบสบูน�า้จากเครือ่งสบูน�า้พลงัน�า้ ซึง่ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณปลาย

ท่อผนัน�า้มาจากแม่น�า้ลาย สบูขึน้ไปเกบ็ไว้ทีบ่่อเกบ็น�า้แล้วส่งน�า้ดงักล่าวไปใช้ในการปลกูป่าต่อไป ต่อจากนัน้

ได้เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่มีพระราชด�าริเกี่ยวกับงานป่าไม้และงานชลประทาน
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ได้มีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับเรื่องการทดลองการเก็บกักตะกอนว่า

 ควรพิจารณาในพื้นที่ที่เหมาะสมและวิธีการที่ประหยัด การเก็บกักตะกอนจะท�าให้ดินเปลี่ยนสภาพดีขึ้น 
เมื่อมีการชะล้างหน้าดินจากในป่าไปสู่ที่ราบตอนล่าง ซึ่งมีแปลงเกษตรกรรมอยู่ก็จะได้รับทั้งน�้าและปุ๋ย ซึ่ง

ในอนาคตจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์นี้

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยได้เสด็จ
ทอดพระเนตรอ่างเกบ็น�า้ต้นน�า้ล�าธารและฝายเกบ็น�า้ต้นน�า้ล�าธาร ที่ได้มพีระราชด�ารเิมือ่ปี ๒๕๓๐ ให้กรมชลประทานได้พจิารณา
จัดสร้างขึ้นบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์ฯ เพื่อช่วยเก็บน�้าไว้ส�าหรับชะลอความชุ่มชื้นลงไปสู่ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ใน
การอนุรักษ์ป่าต้นน�า้ล�าธาร และได้มีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน สรุปความว่า

 เมือ่สร้างอ่างเกบ็น�า้ต้นน�า้ล�าธารและฝายเกบ็น�า้ต้นน�า้ล�าธารทัว่บริเวณแล้ว ควรแบ่งเขตการอนุรักษ์

ป่าไม้ต้นน�้าล�าธารออกเป็น ๒ บริเวณ คือ บริเวณที่อาศัยน�้าชลประทานกับบริเวณได้รับน�า้ฝนตามสภาพ

ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เพื่อทดสอบดูความแตกต่างไว้เปรียบเทียบกัน

ต่อจากนั้น ได้มีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในเรื่องป่าไม้ สรุปความว่า

 การปลกูป่านัน้มข้ีอส�าคญัทีค่วรจะพจิารณายดึไม้ดัง้เดมิในพืน้ทีเ่ป็นหลกัไว้ และปลกูไม้อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม

เสริมเข้าไป การปลูกป่าไม้แบบท�าลายไม้ดั้งเดิมทั้งหมด น่าจะเป็นการไม่เหมาะสม และสมควรหลีกเลี่ยง

การปลูกป่าเสริมป่าด้วยไม้ที่เติบโตเฉพาะในทีอ่ืน่ๆ การเลอืกพนัธุ์ไม้ทีจ่ะปลกูมคีวามส�าคญั จะต้องพจิารณา

เลือกพนัธุ์ไม้ทีน่�าความชุม่ชืน้ให้แก่พืน้ดนิ โดยขอให้กรมพฒันาทีด่นิและกรมป่าไม้ พจิารณาร่วมกนัว่าจะเลอืก

พนัธุ์ไม้อย่างไร จงึจะเหมาะสมกับสภาพป่าในแถบนี ้นอกจากนัน้ในเขตทีม่ดีนิสแีดง ควรจะปลกูหญ้าคลมุไว้ด้วย 

เพื่อบ�ารุงรักษาดินไว้ให้สมบูรณ์
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หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรงานเกษตรกรรมแบบประณีต และมีพระราชด�าริกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรรมแบบ
ประณีต สรุปความว่า

 การด�าเนินงานในแปลงเกษตรกรรมแบบประณีต ที่มีป้ายแสดงรายละเอียด ดังที่ได้จัดท�าไว้นี้เป็นการ
ถูกต้องที่จะแสดงลักษณะของศูนย์ฯ ในด้านการเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพราะผู้เข้ามาดูงาน
สามารถจะดูงานได้เอง โดยมิต้องอาศัยการอธิบายมากนัก อย่างไรก็ตามขอให้ท�าป้ายแสดงให้เข้าใจง่ายๆ 
และชัดเจน เพราะเมื่อผู้มาดูงานได้มาดูในพื้นที่แปลงทดลองช่วงระยะหนึ่ง ก็จะเกิดความเข้าใจงานที่ก�าลัง
ด�าเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลองนั้น

ส�าหรับงานทดลองการปลูกพืชต่างๆ นั้น ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ในเรื่องการปลูกปอสา ควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการท�ากระดาษสา จากเยื่อปอสาด้วย 
เพราะชาวบ้านจะได้สามารถน�าไปขายในรูปของกระดาษสาได้

 นอกจากนั้น ควรจะได้แนะน�าให้ชาวบ้านปลูกไม้ไผ่เป็นไม้ใช้สอย เพราะเป็นไม้ที่มีประโยชน์ใช้สอย
และไม้เศรษฐกิจที่ชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้ว

 ในการรักษาคุณภาพของดินไว้ให้สมบูรณ์ขึ้น ควรจะได้มีการศึกษาใบไม้ชนิดต่างๆ ที่น�ามาคลุมดินว่า
มีผลต่อดินอย่างไร เพราะจะได้มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบไม้คลมุดนิทีจ่ะมปีระโยชน์เหมาะสมทีส่ดุ ส�าหรบับางพืน้ที่
ทีม่คีวามแห้งแล้ง เช่น ในเขตสนัที ่๘ ของแปลงสาธตินี ้ขอให้กรมชลประทาน ได้พจิารณาท�า Check Dam 
เพื่อช่วยกักเก็บน�้าฝนไว้ด้วย เพื่อความชุ่มชื้นของพื้นที่

เกี่ยวกับงานพัฒนาของศูนย์ฯ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ในเขตของศนูย์ศกึษาฯ แห่งนี ้ ควรจะต้องมกีารแสดงการศกึษาทดลองเปรียบเทยีบให้เหน็ชดั โดยแบ่ง
พืน้ทีท่ีม่กีารใช้ระบบน�า้ชลประทานส่วนหนึง่ และพื้นที่ที่ได้รับเฉพาะน�้าฝน โดยมี Check Dam ช่วยกักน�้าฝน
ไว้ส่วนหน่ึง และพืน้ทีท่ีป่ล่อยไว้โดยระบบธรรมชาตอิกีส่วนหนึง่ ต้นไม้ต่างๆ ในศนูย์ฯจะเจรญิเตบิโตหรอืจะหงกิงอ

ก็ไม่เป็นไร เพราะนัน่เป็นการทดลองเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่าง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่ส�าคัญของศูนย์
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 ในปัจจบุนังานของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ส่วนใหญ่เป็นงานในเชงิศกึษาทดลอง ซึง่ต่างจาก

ศนูย์ศกึษาฯ อืน่ๆ เช่น ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง ซ่ึงเป็นงานขยายผลการทดลองไปยงัข้างนอกมาก 

ส�าหรบัในเขตภาคเหนอื โดยเฉพาะในจงัหวดัเชยีงใหม่ งานพฒันาชนบทได้มหีน่วยงานต่างๆ ท�าอยู่มากแล้ว 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ อาจไม่จ�าเป็นต้องท�างานพฒันามากนกัก็ได้ผลของการศกึษาของศนูย์ฯ นัน้ 

ก็ได้มีหลายหน่วยต่างๆ เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ น�าไปใช้ในที่ต่างๆ อยู่แล้ว

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้เชีย่วชาญพเิศษ
ด้านให้ค�าปรกึษาการจดัสรรน�า้และปรบัปรงุบ�ารงุรกัษา และนายพมิลศกัดิ ์สวุรรณทตั ผูช่้วยเลขาธกิาร กปร. เข้าเฝ้าฯ รบัเสดจ็ และ
ถวายรายงาน ในการนี ้ได้ทรงปลกูหญ้าแฝกในแปลงทดลองของศนูย์ฯ และได้พระราชทานพระราชด�าร ิสรปุความว่า

 ๑) ให้ด�าเนินการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะช่วยทั้งการอนุรักษ์ดินและน�า้ โดยรากของหญ้าแฝกจะอุ้มน�้าไว้ 

ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในดินอันจะสามารถปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวโพดหรือต้นไม้อื่นๆ ในบริเวณที่ปลูก

หญ้าแฝกได้ และคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของหญ้าแฝก ก็คือ แฝกจะเป็นตัวกักเก็บไนโตรเจนและก�าจัดสิ่ง

เป็นพิษหรือสารเคมีอื่นๆ ไม่ให้ไหลลงไปยังแม่น�้าล�าคลอง โดยกักให้ลงไปในดินแทน

 ๒) ให้ด�าเนนิการศกึษาและคดัเลอืกพนัธุท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีไ่ปพร้อมๆ กนั เพ่ือทีจ่ะได้น�าไปส่งเสรมิ

และขยายพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะตามไหล่เขาที่จะมีการพังทลายของดินมาก เช่น ที่โครงการ

เขาชะงุ้ม และทีว่ดัญาณสงัวราราม ก็ควรจะปลกูเช่นกัน และทรงแนะน�าวธิกีารปลกูว่าสมควรปลกูหญ้าแฝก

ก่อนหน้าฝนประมาณ ๓ เดือน เพื่อจะให้ต้นกล้าแฝกแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงของน�้าในหน้าฝนได้ แต่ยัง

ทรงให้ศกึษาทดลองการปลกูหญ้าแฝกในร่องน�้าในลกัษณะทีจ่ะเป็น Check Dam ด้วยตลอดจนทีส่งูชนัตาม

ริมถนนที่เห็นดินเปลือยอยู่ให้น�าแฝกไปปลูก เพื่อป้องกันดินพังทลายด้วย

276276 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปเย่ียมชมการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยมี
พลโทไพโรจน์ จนัทร์อไุร แม่ทพัภาคที ่๓ นายชนะศกัดิ ์ยวุบรูณ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ นายยทุธ ก่ิงเกต ุอธบิดกีรมชลประทาน 
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ผู้อ�านวยการกอง ๒ ส�านักงาน กปร. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงาน ในการนี้ ได้พระราชทาน
พระราชด�าริ สรุปความว่า

 เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีข่องศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้รบัการพฒันาท�าให้สภาพป่าทบึพืน้ที่

โล่งน้อย ดงันัน้ การปลกูหญ้าแฝกเพือ่ป้องกนัการพงัทลายของดนิ อาจจะไม่ได้ผลนกั เนือ่งจากพืน้ทีม่ร่ีมเงา

มากแต่ให้ทดลองดอูาจจะมหีญ้าแฝกทีท่นร่มเงาบ้างโดยให้มกีารปลูกหญ้าแฝกผสมกบัพืน้ทีท่ีม่กีารก่อสร้าง 

Check Dam และส�าหรบัพืน้ทีท้่ายอ่างเกบ็น�า้ห้วยฮ่องไคร้ ทีม่คีวามชุม่ชืน้สงูให้ปลกูต้นไม้ที่ไม่ผลดัใบ เช่น 

ต้นตะแบก สะเดา

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาฯ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. 
ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปความว่า

 ศูนย์ศึกษาฯ ทุกศูนย์มีปัญหาและสาเหตุเรื่องดินที่แตกต่างกันการแก้ปัญหาจะต้องจัดหาหรือปรับปรุงน�า้

ปรบัปรงุดินและเลอืกกจิการพชืและสตัว์เลีย้งทีเ่หมาะสม และพร้อมนีไ้ด้มพีระราชด�าร ิเป็นแนวทางด�าเนนิงาน

ของศูนย์ฯ เขาหินซ้อน ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ และศูนย์ฯ พิกุลทอง ซึ่งศูนย์ฯ ต่าง ๆ  ได้มีการด�าเนินงานเพื่อ

สนองพระราชด�าริไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางกิจกรรมที่ควรเน้นและให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานให้

ครบถ้วนสมบูรณ์

 SoilDev การพัฒนาดิน ดินที่เหมาะส�าหรับการเกษตรกรรม ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ มีธาตุที่เรียกว่า 

ปุ๋ย ส่วนประกอบที่ส�าคัญ คือ N (nitrogen) ในรูป nitrate P(phosphorus) ในรูป phosphate K (Potassium) 

และแร่ธาต ุอืน่ ๆ  O H Mg Fe มรีะดบัเปรีย้ว ด่าง ใกล้เป็นกลาง (ph ๗) มคีวามเค็มต�า่ มจีลุนิทรย์ี มคีวามชืน้ 

พอเหมาะ (ไม่แห้ง ไม่แฉะ) มีความโปร่งพอเหมาะ (ไม่แข็ง)

277277  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



278278 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ถือก�าเนิดข้ึนจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว     

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นบริเวณ

ป่าขุนแม่กวง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอบเขตพื้นท่ี

โครงการประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ โดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เป็น

ศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้าน

ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎร

ให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังมีพระราช

ประสงค์ให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร เนื่องจากพื้นที่

ดังกล่าวมีการตัดไม้ท�าลายป่า ท�าให้เกิดสภาพแห้งแล้งและมีไฟป่า 

จึงได้ด�าเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า โดยการท�าการ

ศึกษาพัฒนาต้นไม้ ด้วยการปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ                         

ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้เชือ้เพลงิ ซึง่นอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้

ทัง้ ๓ อย่างนีแ้ล้ว ยงัอ�านวยประโยชน์ในการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ เพือ่

คงความชุม่ชืน้เอาไว้อนัเป็นประโยชน์อย่างที ่๔ โดยเน้นการพฒันา

พืน้ทีต้่นน�้าล�าธารให้ได้ผลอย่างสมบรูณ์เป็นหลกั ในลกัษณะต้นทาง

เป็นการศกึษาสภาพพืน้ทีป่่าไม้ต้นน�า้ล�าธาร ปลายทางเป็นการศกึษา

ด้านการประมงตามอ่างเก็บน�้าต่างๆ ผสมกับการศึกษาด้าน

การเกษตรกรรม ปศสัุตว์ โคนม และเกษตรอตุสาหกรรม เพือ่ให้เป็น

ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ทีส่มบรูณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎร

ที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แล้ว

น�าไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองอย่างได้ผลต่อไป

“ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง
ระหว่างทางคือเกษตรกรรม”

279279  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



280280 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ในการอนุรักษ์แหล่งต้นน�้าล�าธารได้ด�าเนินการ ๓ วิธี ได้แก่

 • การปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการน�าระบบชลประทานภายนอก

เข้ามาเสริม

 • การปลกูป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายกกัเกบ็น�า้ขนาดเลก็

รักษาความชุ่มชื้น หรือที่เรียกว่า “Check Dam” 

 • การปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน�้าฝน นับได้ว่าการอนุรักษ์

แหล่งต้นน�้าล�าธาร ท�าให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าระบบการป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire 

Break) ซึ่งสามารถลดปัญหาไฟป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่

ผืนป่าได้เป็นอย่างดี และน�้าท่ีไหลมาเบื้องล่างก็จะไหลลงอ่าง

เก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร 

การเลี้ยงสัตว์ และการประมง

281281  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



282282 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ด�าเนนิการสนองพระราชด�าร ิในกิจกรรมส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาล�าน�้าและแหล่งน�้า
 • บริหารแหล่งน�้าและทรัพยากรประมง ท�าการบริหาร

จดัการแหล่งน�า้ทีเ่ป็นทัง้ธารน�า้ธรรมชาติ ธารน�า้ และฝายทดน�า้

ที่สร้างขึ้น รวมทั้งอ่างเก็บน�า้ ๗ อ่าง ที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันไปตาม

ระดบัความสูงและความลาดชนัของพืน้ที ่รวมถึงศกึษาการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งน�า้ที่หลากหลาย

 • ระบบก้างปลา คนู�า้ทีข่ดุต่อเชือ่มมาจากล�าห้วยธรรมชาติ

ในลักษณะแผ่กระจายเป็นก้างปลา สามารถกระจายความชุม่ชืน้

สู่ผนืดนิได้กว้างขวางข้ึน ส่งผลดต่ีอการปลกูป่าเสรมิอกีทางหนึง่

 • เชื่อมโยงลุ่มน�้า เป็นรูปแบบของการเพิ่มปริมาณน�้าใน

ลุ่มน�้าที่ขาดแคลน ซ่ึงสามารถบรรเทาและแบ่งเบาอุทกภัยที่

อาจเกิดขึ้นในลุ่มน�้าที่มีปริมาณน�้ามากเกินได้ ส่วนลุ่มน�้าที่รับ

น�้าก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน คือ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า

283283  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



284284 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



การพัฒนาป่าไม้
 • พัฒนาป่า ๔ ระบบ ด้วย ๑) ระบบธรรมชาติ ๒) ระบบ

ฝายชะลอความชุ่มช้ืน ๓) ระบบชลประทาน ๔) ระบบฝายชะลอ

ความชุ่มชื้นควบคู่กับอ่างเก็บน�้า

 • ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) ช่วยชะลอการไหล

ของน�้าและกักเก็บน�้า รวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ของพืน้ทีลุ่่มน�า้ไว้ โดยเฉพาะในฤดแูล้ง วัสดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง

เป็นฝายกั้นตามล�าห้วยต่างๆ เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น คือ

ไม้ไผ่และก้อนหิน

 • แนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break) เป็นมรรคผล

จากการท�างานของระบบก้างปลาที่กระจายความช้ืนเข้าสู ่

ผืนป่า จนสามารถท�าหน้าที่เป็นแนวป้องกันไฟป่าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

285285  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



286286 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



การพฒันาอาชพีเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร
 • เลี้ยงสัตว์ สร้างทางเลือกให้ชีวิต โคนม โคพื้นเมือง        

กบนา กบบูลฟร็อก (Bullfrog) สุกรขุน หมูป่า และปลา

 • ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ 

ภมูอิากาศ ได้แก่ ส้มโอพันธุข์าวทองดี ล�าไยพนัธุอ์ดีอ เห็ดนางรม 

เห็ดขอนขาว

 • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ของราษฎร เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่า

ของผลผลิต อาทิ กระเทียมโทนดอง และชาผงสมุนไพร

287287  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



288288 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



289289  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



290290 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



องค์ความรู้
(๑) ฝายต้นน�า้ล�าธาร เพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้าตามแนวพระราชด�าริ

ที่มาขององค์ความรู้
	 วันที	่๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๒๗	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีตรวจเยีย่มโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 และได้

พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมความตอนหนึ่งว่า	

 ควรพิจารณาสร้างฝายเก็บกักน�้าตามล�าน�้าสาขาของห้วยฮ่องไคร้ โดยสร้างเป็น

ฝายแบบง่ายๆ เช่น ฝายหินทิ้งคลุมด้วยตาข่าย และฝายแบบชาวบ้าน โดยด�าเนินการ

ก่อสร้างเป็นช่วงๆ ทัง้ในเขตพืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ด้วยน�า้ชลประทาน และพืน้ทีพ่ฒันาป่าไม้ด้วย     

น�้าฝน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป ควรเร่งการด�าเนินงาน  

ปี ๒๕๒๗ บางส่วน และภายในปีต่อๆ ไปตามความเหมาะสม

สาระขององค์ความรู้
 รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร	ิของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าร	ิ คอื	 การพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารให้อดุมสมบรูณ์สามารถเกือ้หนนุผลติ
น�า้ลงสูส่ายน�า้ได้อย่างมคีณุภาพ	สม�า่เสมอ	มปีรมิาณมากพอ	และเป็นแหล่งผลิตปุย๋ธรรมชาติ
ไหลลงไปสู่พืน้ทีก่ารเพาะปลกู	 ท�าให้เกดิการผลติพชืพรรณธญัญาหารได้อย่างอดุมสมบรูณ์	
ธาตอุาหารทีเ่หลอืจะไหลลงสูแ่ม่น�า้	เป็นการส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกิดอาชพีประมงได้

 แนวพระราชด�าริฝายต้นน�้าล�าธาร
	 ฝายต้นน�้าล�าธาร	หรือ	Check	Dam	คือ	สิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน�้า	ซึ่งปกติ 
มักจะกั้นล�าห้วยล�าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน�้าหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง	 ให้
สามารถกกัตะกอนอยูไ่ด้	 และหากช่วงท่ีน�า้ไหลแรงกส็ามารถชะลอการไหลของน�า้ให้ช้าลง	
และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมล�าน�้าตอนล่าง	ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน�า้ได้
มากวิธีการหนึ่ง

291291  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



292292 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



กกัเกบ็น�า้ไว้ได้ปรมิาณน�า้หล่อเลีย้ง และประคบัประคองกล้าไม้พนัธุท์ีแ่ข็งแรงและโตเรว็

ที่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการจ่ายน�้าออกไปรอบๆ 

ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได้

	 ประเภทของ	Check	Dam	นั้น	ทรงแยกออกเป็น	๒	ประเภทดังพระราชด�ารัส	คือ	

“...Check Dam มี ๒ อย่าง ชนิดหนึ่งส�าหรับให้ความชุ่มช้ืนรักษาความชุ่มช้ืน 

อีกอย่างส�าหรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่...”

	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	Check	Dam	นั้นประเภทแรก	คือ	ฝายต้นน�้าล�าธารหรือฝาย

ชะลอความชุ่มชื้น	ส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง

	 นอกจากนี้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานพระราชด�าริซึ่งเป็น

แนวทางการด�าเนินงานเกี่ยวกับฝายต้นน�า้ล�าธาร	(Check	Dam)	ในพื้นที่ต่างๆ	ดังนี้

พระราชด�ารัสเมือ่วันที	่๑	มนีาคม	๒๕๒๑	ณ	อ�าเภอแม่ลาน้อย	จงัหวดัแม่ฮ่องสอนความว่า 

 “...ส�าหรบัต้นไม้ทีข่ึน้อยู่ในบรเิวณสองข้างล�าห้วย จ�าเป็นต้องรกัษาไว้ให้ด ีเพราะ

จะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน�้าและบริเวณที่น�้าซับก็ควรสร้างฝาย

ขนาดเล็กกั้นน�้าไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้น แม้จะมีจ�านวนน้อยก็ตาม ส�าหรับแหล่งน�้าที่

มีปริมาณน�้ามาก จึงสร้างฝายเพื่อผันน�้าลงมาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก...”

	 พระราชด�ารสั	เมือ่วนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๒๗	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้										

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม	่ความว่า

 “...เป้าหมายหลกัของโครงการฯ แห่งนี ้คอื การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์บรเิวณต้นน�า้ห้วย

ฮ่องไคร้ ซึง่มสีภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วธิกีารใหม่ เช่น วธิกีารผนัน�า้ออก

จากอ่างเก็บน�้าในระดับบนลงไปตามแนวร่องน�้าต่างๆ เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ 

แผ่ขยายตวัออกไป ส�าหรบัน�า้ส่วนทีเ่หลอืกจ็ะไหลลงอ่างเกบ็น�า้ในระดับต�า่ลงไป เพือ่น�า

ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมต่อไป ในการนี ้ควรเริม่ปลกูป่าทดแทนตามแนว    

ร่องน�้า ซึ่งมีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสันเขา ซึ่งจะท�าให้เห็นผลโดยเร็ว นอกจากนี้

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานค�าอธิบายว่า	

การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกท�าลายนั้น	“...จะต้องสร้าง

ฝายเล็กเพื่อหมุนน�้าส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้ง

สองด้าน ซึ่งจะให้ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปท�าความชุ่มชื้น ใน

บริเวณนั้นด้วย...”

	 รูปแบบและลักษณะ	Check	Dam	 นั้น	 ได้พระราชทาน							

พระราชด�ารสัความว่า	 “...ให้พจิารณาด�าเนนิการสร้างฝายราคา

ประหยดั โดยใช้วสัดรุาคาถกูและหาง่ายในท้องถิน่ เช่น แบบหนิ

ทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน�้ากับล�าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ 

เพือ่ใช้เกบ็กกัน�า้และตะกอนดนิไว้บางส่วน โดยน�า้ทีก่กัเกบ็ไว้จะ

ซมึเข้าไปในดนิท�าให้ความชุม่ชืน้แผ่ขยายออกไปทัง้สองข้าง ต่อไป

จะสามารถปลกูพนัธุ์ไม้ป้องกนัไฟ พนัธุ์ไม้โตเรว็และพนัธุ์ไม้ไม่ทิง้

ใบเพือ่ฟ้ืนฟทูีต้่นน�า้ล�าธารให้มสีภาพเขยีวชอุม่ขึน้เป็นล�าดบั...”

	 การก่อสร้าง	Check	Dam	นั้นได้พระราชทานพระราชด�าริ

เพิ่มเติมในรายละเอียดว่า ส�าหรับ Check Dam ชนิดป้องกัน

ไม่ให้ทรายไหลลงไปในอ่างใหญ่จะต้องท�าให้ดีและลึกเพราะ

ทรายลงมากจะกกัเกบ็ไว้ ถ้าน�า้ตืน้ทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ 

ถ้าเป็น Check Dam ส�าหรับรักษาความชุ่มชื้นไม่จ�าเป็นต้องขุด

ลึกเพียงแต่กักน�า้ให้ลงไปในดิน แต่แบบกับทรายนี้จะต้องท�าให้

ลึกและออกแบบอย่างไรไม่ให้น�้าลงมาแล้วไล่ทรายออกไป

	 การพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น	 เพื่อสร้างระบบ

วงจรน�้าแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น	ได้พระราชทานแนว

พระราชด�ารคิวามว่า ให้ด�าเนินการส�ารวจหาท�าเลสร้างฝายต้นน�า้

ล�าธารในระดบัทีส่งูใกล้บรเิวณยอดเขามากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

ลกัษณะของฝายดงักล่าวจ�าเป็นต้องออกแบบใหม่ เพือ่ให้สามารถ

293293  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 “...ขอให้สนบัสนนุงานปลกูป่าของเจ้าหน้าทีป่่าไม้ โดยการ

สร้างท�านบเก็บกักน�้าหรือฝายเก็บกักน�้าในลักษณะทึบและเก็บ

น�้าได้ดีตามร่องน�้าต่างๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาใช้เครื่องมือ

ง่ายๆ ที่มีความคล่องตัวที่จะน�าไปใช้ในการขุดเจาะพื้นดิน และ

ทดลองฉีดอัดซีเมนต์บางๆ ลงไป หรืออาจจะทดลองใช้วิธีการ

ป้องกันการซมึของน�า้ด้วยวธิกีารอืน่ๆ เช่น การผสมยางมะตอย

หรอืใช้พลาสตกิเป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้ฝายเหล่านีส้ามารถเกบ็

น�้าเพื่อช่วยในฤดูแล้งสัก ๒-๓ เดือน ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะ

ท�าให้กล้าไม้แข็งแรงได้...”

	 พระราชด�ารสัเมือ่วนัที	่๑๑	มนีาคม	๒๕๓๒	ณ	ดอยอ่างขาง	

อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ความว่า

 “...ควรสร้างฝายล�าธารตามร่องน�า้เพือ่ช่วยชะลอกระแสน�า้

และเก็บกักน�้าส�าหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน�า้...”

	 ฉะนั้นจะเห็นว่าการก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร	หรือ	Check	

Dam	จึงเป็นแนวทางหรอืวิธหีนึง่ในการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้บรเิวณ

ต้นน�้าล�าธารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์	 และท�าให้เกิดความ

หลากหลายด้านชีวภาพ	(Bio	diversity)	 แก่สังคมของพืชและ

สัตว์	ตลอดจนน�าความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน

ยงัเป็นการประหยดักล้าไม้ และปลอดภัยจากไฟป่าด้วย เมือ่ร่อง

น�้าดังกล่าวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นล�าดับต่อไปก็ควรสร้างฝาย

ต้นน�า้เป็นระยะๆ เพื่อค่อยๆ เก็บกักน�้าไว้แล้วส่งต่อท่อไม้ไผ่ส่ง

น�้าออกทั้งสองฝั่งร่องน�้า อันเป็นการช่วยแผ่ขยายแนวความชุ่ม

ชื้นออกไปตลอดแนวร่องน�้า...”

	 พระราชด�ารัสเมื่อวันที่	 ๙	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐	ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบล										

ป่าเมี่ยง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	

294294 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



295295  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



296296 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 วัตถุประสงค์ของฝายต้นน�า้ล�าธาร
 ฝายต้นน�า้ล�าธารในระบบการจัดการพืน้ท่ีลุม่น�า้	มวีตัถปุระสงค์
หลัก	๒	ประการ	คือ	
	 ๑.	 เพื่อชะลอการไหลของน�้าจากแหล่งต้นน�้าล�าธาร	มิให้
ไหลหลากอย่างรวดเร็ว	
	 ๒.	 เพือ่ท�าหน้าที่ในการดกัตะกอนหน้าดนิ	มิให้ไหลปนไป
กับกระแสน�้าจนท�าให้น�้ามีความขุ่นข้น	 และไปท�าให้แหล่งน�้า

ธรรมชาติที่อยู่ด้านล่างต้องตื้นเขิน

 รูปแบบของฝายต้นน�้าล�าธาร
	 เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีลุ่ม่น�า้ทีเ่ป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารส่วนใหญ่	

จะอยู่ในพื้นที่ดอยสูง	ไม่มีเส้นทางถนนเข้าถึงได	้เป็นพื้นที่ที่อยู่

ห่างไกล	ดงันัน้	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	จงึได้มพีระราชด�าริ

 ให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ มาใช้ในการก่อสร้างฝาย

ต้นน�า้ล�าธาร เช่น เศษไม้ ปลายไม้ทีล้่มหมอนนอนไพร ซ่ึงหมาย

ถงึไม้ทีล้่มตายอยูบ่รเิวณนัน้ หรอื ไม้ไผ่ทีม่อียู่ในบรเิวณใกล้เคยีง 

หรอื หนิทีม่อียู่ในล�าห้วย น�ามาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน�า้ล�าธาร

ตามรูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม

 การขนย้ายวสัดจุากภายนอกข้ึนไปบนดอยบนเขา ต้องมกีาร

ลงทนุมาก หรอืการตดัถนนขึน้ไปบนดอยบนเขาเพือ่ขนวสัดขุึน้

ไปก่อสร้างฝายต้นน�า้ล�าธาร จะเป็นการท�าลายต้นไม้ พชืพรรณ เกดิ

การสูญเสียความหลากหลาย และไม่คุม้ค่ารปูแบบฝายต้นน�า้ล�าธาร 

จงึเป็นรปูแบบทีป่ระหยดัไม่ต้องใช้เงนิงบประมาณในการซ้ือวสัดุ 

หรอือาจจะมกีารใช้วสัดบุ้างกเ็ป็นการลงทนุทีไ่ม่มาก และฝายต้นน�า้

ล�าธารเป็นฝายตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ถ้าชุมชนท�าความเข้าใจ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการสร้างฝายต้นน�้าล�าธารได้อย่าง

เข้าใจแล้ว ชุมชนก็สามารถด�าเนินการได้โดยชุมชนเอง

	 โดยลักษณะของลุ่มน�้า	ซึ่งลักษณะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา	และมีร่องน�า้ร่องห้วย

ตั้งแต่ร่องน�า้ขนาดเล็กๆ	ที่อยู่บนพื้นที่สูง	ร่องน�า้ขนาดเล็กๆ	นี้จะมีน�้าไหลน้อย	เมื่อไหล

มารวมกนัหลายร่องน�า้กจ็ะมขีนาดทีใ่หญ่เพิม่มากขึน้	และเม่ือมกีารไหลมารวมกนัหลายๆ	

สายมากขึ้น	ปริมาณน�้าก็จะมีมากขึ้น	ขนาดร่องน�้าร่องห้วยก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น	

	 ลักษณะการเกิดของล�าห้วยสายหลักในพื้นท่ีลุ่มน�้า	 จะมีลักษณะการเกิดจากการ

รวมตัวของร่องน�้าร่องห้วยแขนงที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในล�าดับแรกๆ	 หรืออยู่บนพื้นที่สูง

ของลุ่มน�้า	 ไหลมารวมกันเป็นกิ่งก้านสาขา	 จนกลายเป็นล�าห้วยสายหลักสามารถ

จ�าแนกรูปแบบฝายต้นน�้าล�าธารได้	๓	รูปแบบ	คือ

 • ฝายผสมผสาน	มีรูปแบบเหมาะสมกับร่องห้วยหรือล�าห้วยแขนง

 • ฝายกึ่งถาวร	รูปแบบที่มีความแข็งแรงมากขึ้น	เหมาะส�าหรับร่องห้วยที่มีขนาด
ใหญ่กว่าห้วยแขนง

 • ฝายถาวร	รูปแบบที่แข็งแรง	เหมาะส�าหรับล�าห้วยใหญ่ที่มีน�า้ไหลแรง

 ประเภทของฝายต้นน�้าล�าธาร
 • ฝายต้นน�้าล�าธารแบบท้องถิ่น	หรือฝายผสมผสาน	การสร้างฝายต้นน�า้รูปแบบ

ผสมผสาน	มีลักษณะต่างๆ	ตามวัสด	ุความเหมาะสมกับการท�าหน้าที่

 • ฝายไม้แนวเดี่ยว	 เป็นฝายขนาดเล็กก้ันร่องห้วยท่ีมีขนาดเล็ก	 ไม่ลึกมากนัก	

สัณฐานล�าห้วยค่อนข้างราบไม่ชันมาก	น�้าไหลไม่แรงมากนัก	สร้างโดยวัสดุที่หาได้ใน
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ท้องถิ่น	เช่น	ไม้ไผ่	ไม้ลูกล�่า	กิ่งไม้	ข้อจ�ากัดคือ	การชะลอน�า้

ได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง	ไม่สามารถเก็บน�้าได้นาน	น�้าที่ขังบริเวณ

หน้าฝายจะแห้งก่อนถึงฤดูแล้ง	ไม่มีความคงทนถาวร	ข้อดีคือ	

สร้างง่าย	ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน	สามารถไปสร้างบรเิวณต้นน�า้

ได้ง่าย

 • ฝายไม้แกนดิน	 เป็นฝายกลางกั้นร่องห้วยที่มีขนาด				

ปานกลาง	ความกว้างและความลกึไม่มากนัก	เป็นฝายทีม่คีวาม

แขง็แรงมากขึน้จากรปูแบบแรก	ก่อสร้างโดยวัสดไุม้	ไม้ไผ่ทีห่า

ได้ในท้องถิน่	ท�าแนวกัน้เป็นก�าแพงไม้สองแนวตรงกลางอดัด้วย

ดินเป็นแกน	ขนาดกว้างของสันแกนประมาณ	๑.๕	-	๒.๐	เมตร	

และด้านท้ายมีค�้ายันเสริมรับแรงกระแทกในการไหลของน�้า	

ลักษณะล�าห้วยจะมีขนาดความลึกและความกว้างมากกว่า

แบบแรก	ข้อจ�ากัด	คือ	อายุการใช้งานสั้น	มีการผุพังได้ง่าย	

การชะลอน�้าได้เพียงชั่วระยะหน่ึง	 ไม่สามารถเก็บน�้าได้นาน	

หินที่ทับหลังฝายถ้าหินขนาดเล็กจะไหลไปตามแรงน�้า	 ควรใช้หินที่มีขนาดใหญ่พอ

สมควรทบัหลงัฝาย	เพือ่เป็นการกดหน้าดนิไว้	ไม่ให้น�า้กัดเซาะหน้าดิน	ข้อดีคือ	สามารถ

ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้	สร้างง่าย	ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน

 • ฝายคอกหมู มีลักษณะเป็นฝายไม้แกนดินหลายๆ	 ฝายเรยีงต่อติดกัน	 โดย

มคีวามสูงลดหล่ันกนัลงมาตามความเหมาะสมของขนาดล�าน�้าและความสูงของตลิ่ง

ห้วยที่ท�าการก่อสร้างฝาย	ข้อจ�ากดั	คอื	การก่อสร้างใช้เวลา	๑	-	๒	วนัต่อ	๑	ฝาย	ใช้วสัดุ																			

อปุกรณ์จ�านวนมาก	เช่น	ไม้ไผ่	ดนิ	หิน	ข้อด	ีคือ	มคีวามทนทานในการรบัความรนุแรง

ของน�า้ได้ด	ี(กรณทีีส่ร้างแบบถกูต้อง)	สามารถชะลอน�้าบรเิวณหน้าฝายได้ดกีว่าฝายไม้

แนวเดี่ยวและฝายไม้แกนดิน	ข้อดีคือ	สามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย	

 • ฝายหินเรียง	 โดยการใช้หินที่มีอยู่ในล�าห้วยเรียงเป็นชั้นๆ	ขวางล�าห้วย	 ใช้หิน

ก้อนใหญ่วางเป็นฐานเพือ่ความแข็งแรง	และใช้หนิขนาดลดหลัน่กนัลงมาวางเรยีงเป็น

รปูฝายทีม่คีวามลาดเทรบัแรงกระแทกของน�า้ด้านหน้าฝาย	และลาดเทลงด้านท้ายฝาย

โดยมีความลาดมากกว่า	ด้านหน้าฝายเพื่อป้องกันการกัดเซาะฐานฝาย	ข้อจ�ากัดคือ 

ถ้าท�าไม่ถกูต้องตามหลักการสร้างฝาย	จะมผีลท�าให้น�า้ลอดใต้ตวัฝายได้	เน่ืองจากไม่มี

การขุดร่องแกนของตัวฝาย	 และหากหินที่ทับหลังฝายถ้าหินขนาดเล็กจะไหลไปตาม

แรงน�้า	ข้อดีคือ	ถ้าเลือกล�าห้วยที่มีหินอยู่แล้ว	สามารถสร้างฝายได้ง่ายและรวดเร็ว	

 • ฝายประยุกต์ เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	 เช่น	การใช้ถุงปุ๋ยบรรจุดิน

กรวดในร่องห้วยแล้วน�ามาเรียงเป็นรูปฝายกั้นล�าห้วย	 หรือการประยุกต์เทปูนฉาบลง

บนฝายเรียงด้วยถุงดินทราย	 ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาในการน�าวัสดุอุปกรณ์ท่ีชุมชน

สามารถหาได้มาใช้ในการก่อสร้าง	ข้อจ�ากดัคอื	ถ้าท�าไม่ถกูต้องตามหลกัการสร้างฝาย	

จะมีผลท�าให้น�้าลอดใต้ตัวฝายได้	เนื่องจากไม่มีการขุดร่องแกนของตัวฝาย	วัสดุที่น�า

มาใช้ช�ารุดได้ง่าย	 หากตัวฝายไม่ทึบน�้าจะเกิดน�้ารั่วจากตัวฝายได้	 ไม่สามารถเก็บน�า้

ไว้ได้ถึงช่วงฤดูแล้ง	ข้อดีคือ	สามารถประยุกต์	ดัดแปลง	ให้เหมาะสมกับงบประมาณ

และวัสดุในพื้นที่	
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ฝายต้นน�้าล�าธารแบบกึ่งถาวร 
 • ฝายหินเรียงแกนดินหรือดินเหนียว	 โดยบดอัดแกนดิน

ให้แน่นแล้วใช้หินท้ิงขนาดกลางเรียงทับแกนดินให้เป็นรูปฝาย

ที่มีลักษณะคล้ายหลังเต่า	 ฝายรูปแบบนี้จะมีลักษณะกึ่งถาวร	

มีความแข็งแรงสามารถรองรับความแรงของน�้าในล�าห้วยที่มี

ความลาดชันปานกลางถึงค่อนข้างสูง	ข้อจ�ากัดคือ	ถ้าท�าไม่ถูก

ต้องตามหลักการสร้างฝาย	 จะมีผลท�าให้น�้าลอดใต้ตัวฝายได	้

เนื่องจากไม่มีการขุดร่องแกนของตัวฝาย	 แม้จะท�าอย่างมั่นคง

และแขง็แรงกต็าม	ข้อดีคอื	เกบ็น�า้และดกัตะกอนหน้าฝายได้มาก

และนานขึน้	อายกุารใช้งานของฝายนาน	

 • ฝายหินก่อ	 ใช้วัสดุหิน	 กรวด	 ทราย	 ก่อรูปหินด้วย

ปูนซีเมนต์เป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู	 และก่อพื้นท้ายน�้า

ป้องกันการกัดเซาะฐานฝายท้ายน�้า	ข้อจ�ากัด	คือ	ไม่เหมาะกับ

การสร้างในพื้นที่ใกล้บริเวณต้นน�้าหรอืยอดเขา	เนื่องจากต้องมี

การขนย้ายวัสดุอปุกรณ์จ�านวนมาก	 มค่ีาใช้จ่ายสงู	 การก่อสร้าง

ใช้เวลา	๒	-	๓	วนัต่อ	๑	ฝาย	ข้อด	ีคอื	มีความมั่นคง	แข็งแรง	

สามารถเก็บน�้าได้ดี

 • ฝายต้นน�้าล�าธารแบบถาวร	 ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มีการออกแบบเฉพาะ	มีความแข็งแรงทนทาน	การด�าเนินการ

ก่อสร้างต้องมีข้อพจิารณาพเิศษ	เพราะเป็นฝายทีม่ค่ีาใช้จ่ายสูง

กว่าฝายประเภทอื่นๆ	ข้อจ�ากัดคือ	มีค่าใช้จ่ายสูง	ตัวฝายต้องมี

การออกแบบจากช่างทีมี่ความรูใ้นด้านการก่อสร้างฝายโดยตรง	

ท�าเลที่จะสร้างฝายเป็นบริเวณท้ายน�้า	 ข้อดีคือ	 มีความมั่นคง	

แข็งแรง	 สามารถจะใช้ประโยชน์จากฝายได้เป็นอย่างดี	 เช่น	

การเก็บกักตะกอนบริเวณหน้าฝาย	 ระยะเวลาการเก็บกักน�้าได้

นานกว่าฝายทุกประเภท	

 ข้อค�านึงการด�าเนินการก่อสร้างฝาย	ด�าเนินการในพื้นที่ที่ผ่านการวิเคราะห์พื้นที่
และมกีารส�ารวจก�าหนดจดุ	ออกแบบประเภทฝายต้นน�้าล�าธารไว้แล้ว	ซึง่ในการด�าเนนิ
การก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร	ควรค�านึง	คือ	
 • ระยะเวลาในการด�าเนนิการก่อสร้างฝายต้นน�า้ล�าธาร	ควรด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็
ก่อนฤดูฝน	ทั้งนี้	เมื่อถึงฤดูฝนฝายต้นน�า้ล�าธารจะได้ท�าหน้าที่ได้ทันที
 • การด�าเนินการก่อสร้าง	 ควรเริ่มด�าเนินการก่อสร้างจากห้วยแขนงเล็กๆ	 ท่ีอยู่
ด้านบนของพืน้ทีลุ่่มน�า้ก่อน	แล้วจงึค่อยๆ	ก่อสร้างลดหลัน่กนัลงมาด้านล่างของล�าห้วย	
เมื่อมีน�้าไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน�า้ล�าธาร	ซึ่งเป็นที่สูง	ฝายต้นน�า้ล�าธารตัวแรกก็จะท�า
หน้าที่ในการชะลอการไหลของน�า้	และลดหลัน่กนัลงมาตามความสงู	ซึง่จะท�าให้อตัรา
การไหลของน�้าไม่รุนแรง	
 • เป้าหมายของฝายต้นน�้าล�าธาร	คือ	เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้า	ดังนั้น	ร่องน�้า
ร่องห้วยแขนงเพื่อการด�าเนินการก่อสร้างนั้น	 จึงมีลักษณะเป็นร่องน�้าร่องห้วยแห้ง				

ที่ไม่มนี�า้ไหลในฤดแูล้ง	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ได้มพีระราชด�ารคิวามว่า

 การสร้างฝายต้นน�้าล�าธารจะต้องสร้างในล�าห้วยแห้งไม่มีน�้าไหลให้กลับมามีน�้าไหล

อย่างสมบูรณ์

299299  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 • การก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร	 ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 โดยจะ
ต้องด�าเนนิการไปทลีะพืน้ท่ีลุม่น�า้	 และก่อสร้างในร่องน�า้ร่องห้วยตามความจ�าเป็นท่ีได้
ส�ารวจไว้	 ทั้งรูปแบบและจ�านวนฝายต้นน�้าล�าธาร	 มิใช่การก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร
กระจัดกระจายหลายพื้นที่ลุ่มน�้า	และมีจ�านวนฝายเพียงล�าห้วยละฝาย	หรือ	มีจ�านวน
ฝายไม่เพียงพอแก่การท�าหน้าท่ีในการชะลอการไหลของน�้า	 และดักตะกอนหน้าดิน	
การด�าเนินการเช่นนี้	จะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์	และไม่บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมาย

ของการใช้ฝายต้นน�้าล�าธารเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้า

การบ�ารุงรักษาฝายต้นน�้าล�าธาร
 • ส�ารวจตะกอนดนิหน้าฝายต้นน�า้ล�าธารทกุหลงัฤดูฝน	ถ้าตะกอนหน้าดินมีจ�านวน
มาก	ควรตกัออก	เพ่ือให้หน้าฝายต้นน�า้ล�าธารสามารถท�าหน้าที่ในการดกัตะกอนหน้า
ดนิในฤดกูาลต่อไปได้	โดยไม่ท�าให้หน้าฝายตืน้เขนิและไม่ท�าให้เกดิการเปลีย่นทศิทาง
ในการไหลของน�้า	ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสภาพพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร	
 • บ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	 ฝายต้นน�้าล�าธารที่สร้างด้วยวัสดุท้องถิ่น	 ไม้ไผ่	
เศษไม้	ปลายไม้	จะมีอายุใช้งานได้ดีประมาณ	๓-๕	ปี	โดยการซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุด	
หรือสร้างเสริมฝายใหม่	 ให้มีสภาพที่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างดี	 และช่วยยืดอายุ
ฝายต้นน�้าล�าธารให้ท�าหน้าที่ได้นานมากยิ่งขึ้น	
 • พิจารณาถึงเหตุผลความจ�าเป็น	เมื่อฝายต้นน�า้ล�าธารนั้น	มีสภาพที่ไม่สามารถ
ท�าหน้าที่ได้แล้ว	และสภาพนิเวศลุ่มน�า้บริเวณนั้นฟื้นกลับมามีความอุดมสมบูรณ์แล้ว	
กต้็องพจิารณาถงึเหตผุลความจ�าเป็นว่าฝายต้นน�า้ล�าธาร	ณ	จุดนัน้ยงัมคีวามจ�าเป็นอยู่
อีกหรือไม่	ถ้ายังคงมีความจ�าเป็นอยู่ก็ต้องด�าเนินการปรับปรุง	สร้างเสริม	หรือสร้าง
ตัวใหม่ทดแทน
 • การจัดการเพื่อเป็นการเตรียมวัสดุท้องถิ่น	ที่จะน�าไปใช้ในการซ่อมแซม	หรือ
การด�าเนนิการก่อสร้างฝายต้นน�า้ล�าธารของชมุชน	เช่น	การปลกูไม้โตเร็ว	การปลกูไผ่	หรอื
การจัดการป่าไม้ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ	์ปลอดภัยจากภัยอันตราย	ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการช่วยลดการสร้างผลกระทบทีจ่ะท�าให้เกดิการสญูเสยีหรอืเกดิการเปลีย่นแปลง

ในระบบธรรมชาติ

300300 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 • การต่อท่อกระจายน�า้จากฝายต้นน�า้ล�าธาร	พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั	มพีระราชด�ารสั	ความว่า

 “...เมือ่ก่อสร้างฝายต้นน�า้ล�าธารขึน้ใหม่ๆ ฝายต้นน�า้ล�าธาร

จะมีลักษณะน�้าซึมผ่านได้ ไม่สามารถเก็บกักน�้าได้ แต่เมื่อฝาย

ต้นน�า้ล�าธารได้ท�าหน้าที่ในการชะลอการไหลของน�า้ และดกัตะกอน

หน้าดนิไปเป็นเวลา ๒ - ๓ ปี แล้วฝายต้นน�า้ล�าธารจะมตีะกอนดนิมาอดุ

หน้าฝาย และจะท�าให้เกดิการเกบ็กกัน�า้ไว้ได้ เมือ่ฝายต้นน�า้ล�าธาร

สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้ ให้ใช้ไม้ไผ่ต่อเป็นท่อกระจายน�้าจาก

ฝายต้นน�า้ล�าธารนัน้เข้าสูผ่นืป่าด้านข้าง ให้เกิดการกระจายความชุ่มช้ืน

สู่ป่าไม้ท�าให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีเป็นวงกว้างมากขึ้น...”

การจัดการบริเวณพื้นที่สร้างฝายต้นน�้าล�าธาร

 • ปลกูแฝกป้องกนัการพงัทลายและการชะล้างตะกอนหน้า

ดนิ	บรเิวณพืน้ทีร่มิตลิง่ร่องน�้าร่องห้วยทีม่คีวามลาดชนั	รวมทัง้

บริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าด้านบนฝายด้วย
 • ปลูกไม้เสริมบริเวณสองฝั่งตล่ิง	 เมื่อฝายต้นน�้าล�าธาร
ชะลอการไหลของน�้าแล้ว	จะช่วยท�าให้ดินเกิดความชุ่มชื้น	ควร
พจิารณาปลกูไม้เสรมิบรเิวณสองฝ่ังตล่ิงทีม่คีวามชุ่มช้ืน	จะท�าให้
ระบบนิเวศลุ่มน�า้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 • การท�าแนวป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง	 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับฝายต้นน�า้
ล�าธาร	และสภาพป่าธรรมชาติ
 • ส่งเสริมให้ชุมชนจัดเก็บข้อมูล	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องฝายต้นน�้าล�าธาร						
การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน�า้ล�าธาร

การเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 น�ารูปแบบฝาย

ต้นน�้าล�าธาร	(Check	Dam)	 ไปใช้ในพื้นที่	 โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู	้ โดยผ่าน

กระบวนการศกึษาและการฝึกอบรมหรอืการถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยตรงจากศนูย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	มีขั้นตอนการด�าเนินงาน	คือ

	 ๑.	 จัดท�าการสาธิตหรือแปลงสาธิตรูปแบบของฝาย	(Check	Dam)	 ไว้ภายใน

บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยม	ี																										

เจ้าหน้าทีค่อยให้ค�าแนะน�า	จัดท�าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ไว้แจกจ่ายแก่ประชาชน

และผู้สนใจ

	 ๒.	การฝึกอบรม	ซึง่มกีารอบรมทัง้ภาคทฤษฎ	ีและภาคปฏบิตั	ิเพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมได้รู้	

ได้เห็นและได้สัมผัสองค์ความรู้ต่างๆ	อย่างจริงจัง	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 (๑)	จัดฝึกอบรม	หลักการ	แนวคิด	รูปแบบ	การใช้ประโยชน์เทคนิคและวิธีการท�า

ฝายต้นน�้าล�าธาร	 เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวทางพระราชด�าริ	 และการผสม

ผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน

	 (๒)	จัดประชุมวางแผนโครงการ	ก�าหนดแนวทาง	วิธีการด�าเนินการและก่อสร้าง

ฝายต้นน�้าล�าธารร่วมกับราษฎรในเขตพื้นที่

	 (๓)	จัดศกึษาดงูานอนรุกัษ์และพฒันาป่าโดยระบบฝายต้นน�้าล�าธาร	ณ	ศูนย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 (๔)	ติดตาม	ให้ค�าแนะน�าและประเมินผล	

	 ๓.	การให้ความร่วมมอืร่วมเป็นวทิยากรหรอืผูบ้รรยายพเิศษ	เพือ่ด�าเนนิงานฟ้ืนฟู

ต้นน�้าล�าธารตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค

301301  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



302302 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



(๒) การเลี้ยงปลาน�า้จืดในกระชังและบ่อซีเมนต์กลม

ที่มาขององค์ความรู้
	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ได้มพีระราชด�ารสั	ความว่า

 “...ให้ด�ำเนินกำรพัฒนำกำรประมงในแหล่งน�ำ้ธรรมชำต ิควบคู่

ไปกับกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ ด้วยกำรปล่อยพนัธุส์ตัว์น�ำ้และกำรจดักำร

ทำงด้ำนกำรประมงให้เป็นแหล่งขยำยพันธุป์ลำและส่งเสรมิให้รำษฎร

ใช้ประโยชน์และด�ำเนนิกำรจดักำรกำรประมง ให้มสีตัว์น�ำ้เป็นอำหำร

โปรตนีส�ำคญัของชำวบ้ำนในท้องถิน่...”

	 พระราชด�ารสั	 เม่ือวนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๒๗	พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั	พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	

อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	และได้พระราชทานพระราชด�าริ

เพิม่เตมิความตอนหนึง่ว่า

 เรื่องกำรศึกษำกำรเล้ียงปลำ ภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้ฯ ไม่ควรจะถอืเป็นเรือ่งส�ำคัญ เนือ่งจำกมสีถำนปีระมงต่ำงๆ 

ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว ปัญหำส�ำคัญเกี่ยวกับกำรประมงที่ควรจะศึกษำ

ในศูนย์นี้ก็คือ ควรจะศึกษำวำงระเบียบบริหำรเกี่ยวกับกำรจับปลำ

ในอ่ำงเก็บน�ำ้ รวมทัง้เทคนคิควบคมุกำรจบัปลำด้วย เพือ่ให้รำษฎร

ได้รับประโยชน์จำกปลำในอ่ำงอย่ำงแท้จริง ซึ่งควรจัดตั้งเป็นกลุ่ม

สหกรณ์กำรจบัปลำ ในเวลำเดยีวกันกับทีม่กีำรจบัปลำก็ควรจะมกีำร

ลงทนุ เพือ่ส่งเสรมิกำรเลีย้งปลำด้วย ถ้ำสำมำรถศกึษำและท�ำให้กำร

จบัปลำบรเิวณนีเ้ป็นระเบยีบเรยีบร้อยได้ โดยไม่แย่งกนัเอำเปรยีบกนั

ไม่ท�ำลำยพนัธุป์ลำ ปลำก็ไม่สญูพนัธุ ์สำมำรถจบัปลำได้ตลอดไป กจ็ะ

เป็นทำงทีเ่หมำะสม และจะได้ใช้เป็นแนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรบัอ่ำงเกบ็น�ำ้

แห่งอืน่ๆ ต่อไป

303303  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



สาระขององค์ความรู้
 • การเพาะเลีย้งปลานลิในกระชงั	ปลานลิ	เป็นปลาเศรษฐกจิ
ชนิดหนึ่ง	เป็นที่ต้องการของตลาด	สามารถแพร่ขยายพันธุ์เอง

ได้อย่างรวดเร็ว	ผสมพันธุ์วางไข่ได้ตลอดทั้งปี	 โดยธรรมชาต	ิ		

ก่อนการผสมพันธุ ์ปลานิลเพศผู ้จะต้องขุดหลุมเพื่อเป็นที่

ส�าหรับการผสมพันธุ ์วางไข่	 แต่ปลาสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่ได้ในกระชัง	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ขุดหลุม	 การผลิตลูกพันธุ ์ปลานิลในกระชัง	 ต้องท�าการคัด	

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์	ที่แข็งแรงและสมบูรณ์เพศ	อายุตั้งแต่	๔	

เดือนขึ้นไป	 ลงเพาะในกระชังขนาด	 กว้าง	๕	 เมตร	ยาว	๕	

เมตร	ลึก	๒	เมตร	อัตราส่วนพ่อพันธุ์	๑	ตัวต่อแม่พันธุ์	๒	ตัว	

ความหนาแน่น	๓	 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร	ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์

ผสมกันเองในกระชังนาน	 ๔๕	 วัน	 จึงท�าการเก็บรวบรวม

ลูกปลา	ในการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์	๑๕๐	ตัว	ผลผลิตลูกปลา

ที่ได้เฉลี่ย	๑๐,๐๐๐	 ตัวต่อกระชัง	และสามารถอนุบาลลูกปลา

จนมีขนาดความยาว	๓	-	๕	เซนติเมตร	ใช้ระยะเวลา	๑๕	วัน	

มีอัตราการรอดตาย	๘๐	-	๘๕	เปอร์เซ็นต์	ลูกปลาที่ได้สามารถ

น�าไปจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ข้อดีของการเพาะพนัธุป์ลานลิในกระชงั	

คอื	 เหมาะสมส�าหรบัเกษตรกรที่ไม่มพีืน้ที่ในการสร้างบ่อ	แต่มีพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน�้า

ขนาดใหญ่	เช่น	อ่างเก็บน�้า	สามารถสร้างกระชังเลี้ยงปลาได	้และการสร้างกระชัง

มีต้นทุนที่น้อยกว่าการขุดบ่อ	

 • การเล้ียงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน�้าไหลผ่าน	ปลากดหลวงเป็น
ปลาหนงั	ลกัษณะคล้ายปลากดคงั	 เล้ียงง่ายมีอตัราการเจรญิเตบิโตดกีว่าปลากดพืน้เมือง 

ไม่กินกันเอง	อัตราการรอดตายสูง	และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อปลาดีมาก	

รวมทัง้เนื้อปลามีสีขาวใส	 รสชาติดี	 สามารถน�าไปปรุงเป็นอาหารไทยได้ดีทุกชนิด	

ปลากดหลวงมีราคาขายสูงถึงประมาณ	๑๐๐	-	๑๒๐	บาทต่อกิโลกรัม

	 ในการเลี้ยงปลากดหลวง	 เริ่มปล่อยลูกปลาขนาดความยาว	๕	นิ้ว	 อัตราความ

หนาแน่น	๕-๖	 ตัวต่อตารางเมตร	 ให้อาหารเม็ดส�าเร็จรูปโปรตีนไม่ต�่ากว่า	 ๓๐	

เปอร์เซน็ต์	ในปรมิาณ	๓	-	๕	เปอร์เซ็นต์ของน�า้หนกัตัว	แบ่งให้วนัละ	๒	ม้ือ	เช้า-เย็น	

ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน	๔	เดือน	จะได้ปลามีน�้าหนักเฉลี่ย	๕๐๐-๖๐๐	กรัม	อัตราการ

เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย	๑.๓๗	และมีอัตราการรอดตาย	๙๖	เปอร์เซ็นต์	ข้อดีของ

การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์ระบบน�้าไหลผ่าน	คือ	เกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขต

ชลประทานหรือมีน�้ามากพอที่จะปล่อยน�้าไหลผ่านบ่อจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า	 เพื่อเป็นการ

ใช้น�้าช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาแทนการใช้เครื่องให้อากาศ	 ลดการสิ้นเปลือง

น�้ามันหรือไฟฟ้า	 อีกทั้งระบบน�้าที่ไหลผ่านบ่อยังช่วยล้างตะกอน	สิง่ปฏกิลูในบ่อปลา	

ท�าให้บ่อปลาสะอาด	ส่งผลให้ปลามสีขุภาพด	ีไม่เครยีด	โตเร็ว	และยังสามารถปล่อยปลา

ในอัตราที่หนาแน่นกว่าปกตไิด้	ท�าให้เกษตรกรมผีลผลติในปรมิาณทีม่ากขึน้	ข้อจ�ากดัคอื	

การเลีย้งปลากดหลวงต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงค่อนข้างมาก	 รวมทั้งคุณภาพน�า้ต้องอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน	 มีค่าออกซิเจนในน�้า	 ไม่ต�่ากว่า	๔	มิลลิกรัมต่อลิตร	และต้องมี

การหมุนเวียนของน�้าในบ่อตลอดเวลา

 • การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม	ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่เกิดจากการ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ	สามารถขยายพันธุ์ได้ดี	 อัตราการ

เจริญเติบโตค่อนข้างดี	ทนทานต่อโรคสูง	มีรสชาติอร่อย	การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อ

ซีเมนต์กลม	ควรปล่อยลูกปลาขนาด	๒	-	๓	เซนติเมตร	ในอัตรา	๕๐	-	๗๐	ตัว
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ต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ดส�าเร็จรูปโปรตีนไม่ต�่ากว่า ๓๐ 

เปอร์เซน็ต์ ในปรมิาณ ๓ - ๕ เปอร์เซน็ต์ของน�า้หนกัตวั แบ่งให้ ๒ มือ้ 

เช้า - เยน็ ปลาจะเจริญเติบโตได้ขนาด ๑๐๐ - ๒๐๐ กรัมต่อตัว 

ในระยะเวลาเลีย้ง ๙๐ วนั อตัราการรอดตาย ๘๐ เปอร์เซน็ต์ 

นอกจากนี ้ สามารถทีจ่ะใช้อาหารธรรมชาตชินดิต่างๆ ทดแทน

อาหารเมด็ได้ เช่น ปลวก ไส้เดือน หรือปลาเป็ด เพื่อลดต้นทุน

ในการซ้ืออาหารส�าเร็จรูปท�าให้ได้ผลก�าไรมากข้ึน ข้อดีของ

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม คือ เหมาะสมส�าหรับ

เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการใช้สอยและมีน�้าไว้ใช้ในการเลี้ยงปลา

อย่างจ�ากดั ส่วนข้อจ�ากดั คอื การเลีย้งในบ่อซเีมนต์กลมเหมาะ

ส�าหรับการเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมากกว่าการเล้ียง

ปลาในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงจ�ากัด

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์
 ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๓ กลุ่มศึกษาและพัฒนาประมง ได้น�า

ผลการศึกษาทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแก่เกษตรกร น�าไป

ประกอบเป็นอาชพีหลกั อาชพีเสรมิ หรอืเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน 

รวมท้ังการใช้ทรัพยากรประมงจากแหล่งน�้าสาธารณะให้เกิด

ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง หรือชุมชนในหมู่บ้าน ดังนี้

 ๑.  งานประมงน�้าไหล เป็นการน�ารูปแบบจากการศึกษา

ทดลองจากแหล่งน�า้ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนั

เนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ไปด�าเนนิการในพืน้ทีค่ลองส่งน�า้ที่ไหล

ผ่านบ้านป่าไผ่หมู่ ๒ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จังหวัด

เชยีงใหม่ 

 ๒.  งานประมงโรงเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีนได้มคีวามรูด้้านการ

เลีย้งสตัว์น�า้ มีการฝึกปฏบัิตจิรงิและผลผลติทีเ่กบ็เกีย่วได้สามารถน�า

มาเป็นอาหารโปรตนีบรโิภคในโครงการอาหารกลางวนัได้ด้วย นอกจากนีน้กัเรยีนยงัสามารถ

น�าความรูท้ี่ได้ไปเป็นแนวทางประกอบอาชพีหรอืเลีย้งไว้เพือ่มอีาหารโปรตนีบรโิภคใน

ครวัเรอืน ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๕๓ กลุม่งานศึกษาและพฒันาประมง ได้ท�าการ

สนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารเม็ดส�าเร็จรูปให้แก่โรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

และพื้นที่ศูนย์สาขา 

 ๓. การฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาประมงได้จัดการฝึกอบรม

และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้าให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ

ประมงสู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตรการ

เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ หลักการเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลา

เพื่อยังชีพ การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

และหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด ซึ่งในปัจจุบันทางกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาประมง

ได้รวบรวมเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรเพื่อจัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

เกษตรกรเพียง ๑ หลักสูตร คือหลักสูตร “การเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ” เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและสอดคล้องกับการด�ารงชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่

 ๔. การส่งเสรมิการเลีย้งปลาน�า้จดื ด�าเนนิการสนบัสนนุพนัธุป์ลาให้กบัเกษตรกรที่

ผ่านการฝึกอบรมกบักลุม่งานศกึษาและพฒันาประมง ซึง่เกษตรกรจะอยูใ่นพืน้ทีร่อบศนูย์ 

พืน้ทีศ่นูย์สาขาและเกษตรกรพืน้ทีภ่าคเหนอื โดยมกีารสนบัสนนุพนัธุป์ลาต่างๆ เช่น ปลานลิ 

ปลาดกุบิก๊อยุ ปลาไน ปลายีส่ก ปลาตะเพยีนขาว ปลากดหลวง และวสัดตุ่างๆ 

 ๕. การติดตามผลการด�าเนินงาน หลังจากการสนับสนุนพันธุ ์ปลาให้แก่

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามผลการ

เลี้ยงปลาของเกษตรกรและโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อสอบถามปัญหาและให้ 

ค�าแนะน�า จากการตดิตามผลได้รบัทราบถึงการน�าปลาท่ีเลีย้งไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การน�าไปบริโภคในครัวเรือน จ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

นอกจากนั้นการเลี้ยงปลายังสามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง 

จากการสอบถามและเกบ็ข้อมลู เกษตรกรเหน็ว่าโครงการส่งเสรมิการเลีย้งปลาสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
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(๓) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและต้นทุน

ที่มาขององค์ความรู้
	 การศกึษาและพฒันาอาชพีการเพาะเลีย้งเหด็ในถงุพลาสตกิ	 เป็นโครงการหนึง่ในการ

ศกึษาและพฒันาอาชพีด้านการเกษตรกรรม	 ศกึษาวจัิยการเพาะเลีย้งเห็ดเพือ่ช่วยพฒันา

อาชีพและความเป็นอยูข่องเกษตรกรให้ดข้ึีน	 ท�าให้เกษตรกรได้รบัอาหารทีมี่คณุค่าและ		

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกดิรายได้	กจิกรรมแบ่งออกเป็น	๓	 ส่วน	 คือ	การผลติ

เชือ้บรสิทุธิ	์ การผลติหวัเชือ้ในเมลด็ธญัพชืและการผลติก้อนเชือ้	 ผลท่ีได้จากการศึกษา

วิจัย	คอื	เทคนคิ	วิธกีารเพาะเหด็เศรษฐกจิหลายชนดิทีเ่หมาะสม	รวมถึงต้นทนุในการผลติ	

เพือ่ประกอบการตดัสินใจของเกษตรกรหรอืบคุคลทัว่ไปทีส่นใจหรอืต้องการประกอบอาชพี												

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้

ขยายผลสู่เกษตรกรหรอืบุคคลทัว่ไปในลักษณะของการสาธติ	การฝึกอบรม	การส่งเสรมิ

เผยแพร่	ตลอดจนการสนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหน็คณุค่าและประโยชน์ของ

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	เป็นอาหารและเสริมรายได้แก่ครอบครัว

307307  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



สาระขององค์ความรู้
 ชนิดของเห็ดเศรษฐกิจ

	 กลุม่งานศกึษาและพฒันาการปลกูพชื	 ศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ ได้ศกึษาเทคโนโลยเีกีย่วกบั

การเพาะเห็ด	จ�านวน	๑๒	ชนิด	ได้แก่	เห็ดนางฟ้า	เห็ดนางรม	

เหด็นางนวล	เหด็ขอนขาว	เหด็นางรมหลวง	เห็ดลมป่า	เหด็หหูนู	

เห็ดหอม	เห็ดหลินจือ	เห็ดหัวลิง	เห็ดเป๋าฮื้อ	เห็ดยานางิ	

 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

	 เป็นการเพาะเห็ดที่เลียนแบบธรรมชาติและมีการพัฒนา

วิธีการมาใช้กับเห็ดอีกหลายชนิด	เช่น	เห็ดนางฟ้า	เห็ดนางรม	

เห็ดเป๋าฮื้อ	 เห็ดขอนขาว	 เห็ดลมป่า	 เห็ดหลินจือ	 เห็ดหัวลิง	

เป็นต้น	วสัดหุลกัที่ใช้ในการเพาะเหด็ในถงุพลาสตกิ	คอื	ขีเ้ลือ่ย

ไม้ยางพารา	 แต่ปัจจุบันขี้เลื่อยไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้น	 และ

แหล่งวัตถุดิบแหล่งใหญ่มีอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยเท่านั้น	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการศึกษาวัสดุเพาะที่มี

ศักยภาพในการน�ามาทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งใช้เป็นวัสดุ

เพาะหลัก

	 ในปัจจบุนัศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ	 จึงได้ทดลองน�าวัสดุในท้องถิ่น	 ได้แก่	 ฟางข้าว	

หญ้าแฝก	ขี้เลื่อยไม้มะม่วง	ไม้ฉ�าฉา	ไม้กระถิน	ไมยราบยักษ์	

ชานอ้อย	 เปลือกถั่วเหลือง	 หรือหญ้าที่ป่นละเอียด	 มาใช้เป็น

วัสดุในการเพาะ	

 • ฤดูกาลที่เหมาะสมส�าหรับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในแต่ละสายพันธุ์

ชนิดเห็ด ฤดูกาลที่เหมาะสม
อุณหภูมิที่เหมาะสม
(องศาเซลเซียส)

เห็ดหลินจือ ช่วงฤดูฝน	เดือน	พ.ค.	-	ก.ย.	 ๒๖	-	๒๘

เห็ดหัวลิง ช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว	เดือน	ก.ค.	-	พ.ย. ๑๕	-	๒๘

เห็ดหอม ช่วงฤดูหนาว	เดือน	ต.ค.	-	ก.พ. ๒๐	-	๒๘

เห็ดนางฟ้า ช่วงฤดูหนาว	เดือน	ต.ค.	-	ก.พ. ๒๐	-	๒๘

เห็ดนางรมฮังการี ช่วงฤดูฝน	เดือน	พ.ค.	-	ก.ย. ๒๐	-	๓๒

เห็ดนางฟ้าภูฏฐาน ฤดูฝน	เดือน	พ.ค.	-	ก.ย. ๒๐	-	๓๒

เห็ดเป๋าฮื้อ ช่วงฤดูฝน	เดือน	พ.ค.	-	ก.ย.	 ๒๐	-	๓๒

เห็ดหูหนู ช่วงฤดูฝน	เดือน	พ.ค.	-	ก.ย. ๒๒	-	๓๒

เห็ดยานางิ ช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว	เดือน	ก.ค.	-	พ.ย. ๒๐	-	๒๘

เห็ดนางรมหลวง ช่วงฤดูหนาว	เดือน	พ.ย.	-	ม.ค.	 ๑๐	-	๑๙

เห็ดลม ช่วงฤดูร้อน	เดือน	มี.ค.	-	พ.ค. ๓๐	-	๓๗

เห็ดขอนขาว ช่วงฤดูร้อน	เดือน	มี.ค.	-	พ.ค. ๓๐	-	๓๗

308308 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



  ผลส�าเรจ็ของชมุชนในการพฒันาอาชพีการเพาะเหด็เศรษฐกจิ 

	 ๑.	 ชุมชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือน	

	 ๒.	 ชุมชนมีรายได้จากการสร้างอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	 ลดรายจ่ายใน					

ครัวเรือน	 อีกทั้งยังสร้างอาชีพเสริมในการต่อยอด	 เช่น	 การเพาะก้อนเชื้อเห็ดขาย			

การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ	การแปรรูปอาหารจากเห็ด	

	 ๓.	 ชมุชนมคีวามสามัคคใีนหมู่คณะ	 ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	 ด้วยการใช้แรงงาน

ของคนในชมุชน	เกดิการจ้างงานในชมุชน	ลดการว่างงาน	รวมทัง้ลดการเดนิทางไปท�างาน

ยงัต่างถ่ิน

	 ๔.	 สามารถน�าวัสดุที่เหลือใช้ในชุมชน	อาทิเช่น	ด้านการเกษตร	ได้แก่	ฟางข้าว	

เปลือกถั่ว	 ขี้เลื่อยจากไม้ชนิดต่างๆ	 น�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก้อนเชื้อ	 ท�าให้เกิด

การหมุนเวียนการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ๕.	 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน	 และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ให้ทั้งบุคคลในชุมชน			

และต่างชุมชนได้	

	 ๖.		 สร้างเครือข่าย	กลุ่ม	องค์กร	หรือสวัสดิการร้านค้าภายในชุมชน	สามารถ

ต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผลผลิตได้

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์
	 กลุม่งานศกึษาและพฒันาการปลกูพชื	ได้ด�าเนนิการเพาะเหด็เศรษฐกจิ	ซึง่เป็นจุด

สาธิตจุดหนึ่งในกิจกรรมที่หลากหลายของกลุ่มงาน	ภายใต้การด�าเนินงานของภายใน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 นอกจากนี้	 ยังท�าการ

ศกึษาทดสอบเพือ่หาวธิกีารทีเ่หมาะสมมาพฒันาให้เหมาะกบัพืน้ที	่ดงันัน้	จงึมผีูเ้ข้ามา

เยี่ยมชม	 ศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ	 ตลอดทั้งปี	 ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม	 มีทั้งบุคคล

ส�าคัญจากในและต่างประเทศ	 เกษตรกร	นักเรียน	นักศึกษา	บุคลากรจากหน่วยงาน

ต่างๆ	ทัง้ภาครัฐและเอกชน	รวมถงึผูท้ีส่นใจทัว่ไป	นอกจากนีย้งัสามารถขอเข้ารบัการ

ฝึกอบรมด้านอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้อีกด้วย

309309  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



310310 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ผลส�ำเร็จและกำรขยำยผล
	 ผลส�ำเร็จของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ	ที่ส�ำคัญ	

มีดังนี้

 (๑) พื้นที่ขยายผล
 การขยายผลฝายต้นน�้าล�าธาร
 บทสรุปผลจำกชุมชนต้นน�้ำที่มีกำรน�ำรูปแบบฝำยต้นน�้ำ

ล�ำธำร	(Check	Dam)	 จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้			

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ไปใช้มีพื้นที่ด�ำเนินกำรอย่ำง										

กว้ำงขวำงในพื้นที่ภำคเหนือ	โดยมีกำรติดตำมประเมินผลเบื้องต้น 

ในระยะ	๑๐	ปีที่ผ่ำนมำ	(ช่วงป	ี๒๕๔๒	-	๒๕๕๓)	ด�ำเนนิกำร

ก่อสร้ำงฝำยทัง้ในรปูแบบฝำยผสมผสำน	ฝำยกึง่ถำวร	และฝำย

ถำวร	 ในพ้ืนที่ต่ำงๆ	 แยกตำมพื้นที่ลุ่มน�้ำ	 รวมทั้งส้ินจ�ำนวน	

๒๖,๓๙๑	แห่ง	ผลกำรด�ำเนินกำรดังนี้	

	 ๑.	 เขตพื้นที่ลุ่มน�้ำสำละวิน	ได้แก่	พื้นที่อ�ำเภอปำงมะผ้ำ	

อ�ำเภอแม่ลำน้อย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ด�ำเนินกำรก่อสรำ้งฝำย

ในพื้นที่รวมจ�ำนวน	๓๐๐	แห่ง

	 ๒.	 เขตพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้โขง	ได้แก่	พ้ืนทีอ่�ำเภอภซูำง	จงัหวดัพะเยำ 

อ�ำเภอเชิงคำน	 อ�ำเภอเอรำวัน	 อ�ำเภอภูหลวง	 อ�ำเภอนำด้วง	

อ�ำเภอหนองหิน	 อ�ำเภอวังสะพุง	 อ�ำเภอท่ำล่ี	 อ�ำเภอนำแห้ว	

อ�ำเภอภูกระดึง	 จังหวัดเลย	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยในพื้นที่

รวมจ�ำนวน	๘๒๒	แห่ง

	 ๓.	 เขตพืน้ท่ีลุม่น�ำ้ปิง	ได้แก่	พ้ืนท่ีอ�ำเภอเมอืง	อ�ำเภอดอยสะเกด็ 

อ�ำเภอสนัก�ำแพง	อ�ำเภอแม่ออน	อ�ำเภอแม่รมิ	อ�ำเภอกลัยำณวิฒันำ 

อ�ำเภอพร้ำว	 อ�ำเภอเชียงดำว	 อ�ำเภอฝำง	 อ�ำเภอจอมทอง	

อ�ำเภอแม่แจ่ม	 อ�ำเภอฮอด	 อ�ำเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่		

และ	อ�ำเภอปำ่ซำง	อ�ำเภอแม่ทำ	อ�ำเภอทุ่งหัวชำ้ง	อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดล�ำพูน	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยในพื้นที่รวมจ�ำนวน	

๑๗,๐๔๔	แห่ง

	 ๔.	 เขตพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้วงั	ได้แก่	พืน้ทีอ่�ำเภอเสรมิงำม	จังหวดั

ล�ำปำง	ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงฝำยในพืน้ทีร่วมจ�ำนวน	๔,๐๓๙	แห่ง

	 ๕.	 เขตพื้นที่ลุ่มน�้ำยม	ได้แก่	อ�ำเภอเมือง	อ�ำเภอสูงเม่น	

จงัหวดัแพร่	ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงฝำยในพืน้ทีร่วมจ�ำนวน	๑,๔๔๔	แห่ง

	 ๖.		 เขตพื้นที่ลุ่มน�้ำน่ำน	 ได้แก่	 อ�ำเภอปัว	 จังหวัดน่ำน	

อ�ำเภอบ้ำนโคก	จงัหวดัอตุรดติถ์	ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงฝำยในพืน้ที่

รวมจ�ำนวน	๙๗๒	แห่ง

	 ๗.	 เขตพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ป่ำสกั	ได้แก่	อ�ำเภอเขำค้อ	อ�ำเภอน�ำ้หนำว 

จังหวัดเพชรบูรณ์	อ�ำเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	ด�ำเนินกำร

ก่อสร้ำงฝำยในพื้นที่รวมจ�ำนวน	๑,๕๐๑	แห่ง

	 ๘.	 เขตพื้นที่ลุ ่มน�้ำภำคใต้ฝั ่งตะวันออก	 ได้แก่	 พื้นที่

จงัหวดันรำธิวำส	และเขตพ้ืนทีลุ่ม่น�ำ้ปัตตำน	ีได้แก่	พ้ืนทีจ่งัหวดัยะลำ 

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยในพื้นที่รวมจ�ำนวน	๒๖๓	แห่ง 

	 (๒)	ตัวอย่างความส�าเร็จ
	 ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จจำกกำรน�ำองค์ควำมรู้ของศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ไปใช้จนประสบควำมส�ำเร็จสำมำรถ

เป็นศูนย์เรียนรู ้ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จตำมแนวพระรำชด�ำร	ิ

ประกอบด้วย

311311  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน (นายอุ่นเรือน เกิดสุข)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 นายอุน่เรอืน เกดิสุข ยดึหลกั “เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ในการด�าเนนิชวีติ รูจ้กัความพอเพยีงไม่ฟุง้เฟ้อ และเข้าไปศกึษาเรยีนรู้จากศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเป็นต้นแบบเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งน้อมน�ารูปแบบเศรษฐกิจพอเพยีงมา

ปรบัใช้และด�าเนนิการในพืน้ที ่ให้มกีารรูจ้กัวางแผนในการท�ากจิกรรมทางการเกษตรต่างๆ

ผสมผสานในพ้ืนที่อย่างลงตัว และเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

องค์ความรู ้และแลกเปลีย่นความรูก้บัเกษตรกรพืน้ทีอ่ืน่ทีเ่ข้ามาศกึษาดงูานในพืน้ที ่เรือ่ง 

“เศรษฐกจิพอเพยีง” ช่วยท�าให้ครอบครวัมคีวามสขุ ไม่เป็นหนี้ใครและสามารถส่งบุตรให้

เรยีนระดบัปรญิญาตรไีด้ และสิง่ส�าคญัทีส่ดุ คอื การได้มีเวลาอยูก่บัครอบครวัทกุวนั

 นายอุน่เรอืน เกดิสขุ มีพืน้ทีส่�าหรบัอยูอ่าศยัและท�าการเกษตรทัง้หมด ๑๐ ไร่ โดย

แบ่งพืน้ที ่ดังน้ี พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั จ�านวน ๑ งาน ปลกูกาแฟ เมีย่ง และผลไม้ จ�านวน ๗ ไร่ ๓ งาน 

โดยปลกูพืชผักแซมในแปลงผลไม้ เลีย้งไก่พืน้เมือง บ่อกบนาจ�านวน ๒ บ่อ พืน้ทีเ่ล้ียง

ปลานิลและปลาดุก จ�านวน ๒ งาน และพื้นที่เพาะเห็ดหอม เห็ดนางฟ้า จ�านวน ๑ ไร่ 

๒ งาน ทั้งนี้ ท�าให้มีรายได้ในภาคการเกษตร ๓๐๒,๔๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายใน

ภาคการเกษตร ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโคนม (นายเสาร์ ไทยใจอุ่น)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโคนม (นายเสาร์ ไทยใจอุ่น) 

เดมิประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้มโีอกาสเข้าร่วม โครงการเลีย้งโคนมจากศนูย์ศกึษา

การพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิป็นเวลา ๓ เดอืน และน�าโคนม

มาทดลองเลี้ยง ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมี ศูนย์ศึกษาฯ คอยเป็นพี่เลี้ยง ทุกวันนี้

ประสบความส�าเร็จได้ด้วย “ความขยัน อดทน มีวินัยในตัวเอง” ท�าทุกอย่าง “ค่อยเป็น

ค่อยไป ไม่ท�าเกินตัว” เกินก�าลังสามารถที่จะท�าได้ ในทุกขั้นตอน “เอาใจใส่ท�า

อย่างเต็มที่” และท�าด้วยความประณีต จึงท�าให้งานสัมฤทธิ์ผล ชีวิตมีความสุขจาก 

“ความพอประมาณ” และสร้างประโยชน์ให้เพื่อนบ้านโดยน�าของเสียจากกิจกรรมผลิต

เชื้อเพลิงใช้ในการหุงต้ม

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโคนม มีพื้นท่ีในการเกษตร

ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้ ท�านา ๒ ไร่ ปลูกไม้ผล ๑ ไร่ เลี้ยงโคนม ๑ 

ไร่ เลี้ยงไก่ ๑ งาน รวมถึงการเลี้ยงกบและปลา ทั้งนี้ ท�าให้มีรายได้ในภาคการเกษตร 

๗๕,๐๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายในภาคการเกษตร ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี

312312 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าร ิ

กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเลีย้งและขยายพนัธุก์บ (นายสจุนิต์ แสงแก้ว)

สถานที ่บ้านเลขที ่๑๐๒/๑ หมูท่ี ่๖ ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเพาะเลีย้งและขยายพันธุก์บ (นายสจิุนต์ แสงแก้ว)

ยึดหลัก “การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” โดยจัดตั้งเครือข่ายเกษตรผู้เพาะเลี้ยงกบ ต�าบลป่าเมี่ยง 

เพือ่ผลติลกูกบให้เพยีงพอกบัความต้องการของเกษตรกรผู้ที่สนใจในการเพาะเล้ียงกบ 

ท�าให้เกษตรกรในเครือข่ายฯมีอาชีพเสริมจากการท�าการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึน้ 

นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่องการเพาะเล้ียงกบ 

การขยายพนัธุก์บ ให้มีประสิทธิภาพและการผลิตกบครบวงจร โดยใช้ประสบการณ์ที่

ได้ลงมือปฏิบัติมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ มีพื้นที่ส�าหรับ

อยู่อาศัยและท�าการเกษตรทั้งหมด ๑ไร่ ๒ งาน โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้ ที่อยู่อาศัย ๑ งาน 

บ่อกบนา ๑๐ บ่อ บ่อปลาสวยงาม ๒ งาน ไก่ฟ้า ๑ งาน และบ่อปลา ๑ งาน ทั้งนี้ 

ท�าให้มีรายได้ในภาคการเกษตร ๒๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายในภาคการเกษตร 

๘๕,๐๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเพาะเลีย้งและขยายพนัธุก์บ (นายวริตัน์ ขนัอนิทร์ติบ๊)

สถานที ่บ้านเลขที ่๖๒/๑ หมูท่ี ่๕ ต�าบลป่าเมีย่ง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ (นายวิรัตน ์

ขันอินทร์ติ๊บ) ได้ยึดหลัก “พออยู่พอกิน” ท�าให้ครอบครัวมีอาหารโปรตีนบริโภคตลอด

ทั้งปี และมีอาชีพเสริมจากการท�าการเกษตร ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้

ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยงกบ การขยายพนัธุก์บ 

มาปรับใช้และพัฒนาในการเพาะเลี้ยงกบ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

ผูส้นใจทั่วไป

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ มีพื้นที่ส�าหรับ

อยูอ่าศยัและท�าการเกษตรทัง้หมด ๔ ไร่ โดยแบง่พืน้ที่ ดงันี้ ทีอ่ยูอ่าศยั ๑ งาน บ่อกบ ๖ บ่อ 

(ผลิตจ�าหน่ายลูกกบ กบเนื้อและกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์) บ่อปลาสวยงาม ๕๐ ตารางวา 

ผลิตไม้ประดับ ๒ งาน และปลูกเสาวรส ๓ ไร่ ทั้งนี้ ท�าให้มีรายได้ในภาคการเกษตร 

๗๕,๐๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายในภาคการเกษตร ๑๒,๑๒๐ บาทต่อปี

313313  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (นายพงษ์เทพ จินะใจ)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (นายพงษ์เทพ จินะใจ) 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย “ความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน” จนสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้

กบัครอบครวั ด�ารงชีวิตด้วย “ความเรยีบง่าย พอประมาณ” ท�าตามก�าลงัของครอบครวั 

คดิใคร่ครวญด้วย “ความรอบคอบ” ก่อนด�าเนนิกจิกรรม น�าประสบการณ์ทีไ่ด้มาพฒันากจิกรรม 

ท�าให้เกดิผลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ ชวีติครอบครวัมคีวามสขุทีไ่ด้ “อยูอ่ย่างพอเพยีง”

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ มพีืน้ทีส่�าหรบัอยูอ่าศยั

และท�าการเกษตรทัง้หมด ๑ไร่ ๒ งาน โดยแบ่งพืน้ท่ี ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เช่น 

เหด็หอม เหด็นางฟ้า เหด็หหูน ูการท�าก้อนเหด็นางฟ้า การเลีย้งสกุร ไก่พืน้เมอืง และ

กบนา ทั้งนี้ ท�าให้มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ๑๔๔,๗๐๐ บาทต่อปี 

และรายจ่ายจากการผลิตเห็ดชนิดต่าง ๘๗,๓๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน (นายสินชยั วิริยะจรรยงศ์)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน อ�าเภอดอยสะเก็ด   

จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง (นายสนิชยั วริยิะจรรยงศ์) ยดึหลกัความพอประมาณ 

ไม่ท�าเกนิตวั แต่ใฝ่เรยีนใฝ่รู ้โดยทดลองเรยีนรูด้้วยตนเองและแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ

จากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ และน�ามาประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชพี ท�างาน

ด้วยความอดทน เพียรพยายาม และสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกพืชหลากหลายชนิด 

ช่วงอายุต่างๆ กัน ทั้งในพื้นที่ว่างและระหว่างแนวไม้ผล ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี อีกทั้ง

ยงัเลอืกกจิกรรมการเกษตรทีเ่หมาะสม และสามารถพึง่พาเกือ้กลูประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

ท�าให้ประหยัดต้นทุนการผลิตและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และรู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ให้กับสังคม 

 กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเกษตรผสมผสานมพ้ืีนทีด่�าเนนิการ ๖ ไร่ ๑ งาน 

มีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก เลี้ยงปลาดุก ปลานิล กบนา ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ 

และท�าปุ๋ยอินทรีย์ ท�าให้มีรายได้ภาคเกษตร ๘๙,๕๐๐ บาท/ปี รายจ่ายภาคเกษตร 

๓๐,๙๐๐ บาท/ปี

314314 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิ (นางนงนชุ พนัธรุาษฎร์)

สถานที ่บ้านเลขที ่๓๓ หมูท่ี ่๒ ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิ (นางนงนุช พนัธุราษฎร์) 

จดุเด่น คอื เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านการปลกูผกัปลอดสารพษิ รู้จัก “พึ่งตนเอง” มี “ความ

พอประมาณ” ไม่ท�าเกินตัว ผลิตพืชผักอย่างเป็นระบบ และปลูกพืชผักหลากหลายชนิด 

“สร้างภูมิคุ้มกัน” เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิตตกต�่า ท�าให้เกิดรายได้

หมุนเวียนตลอดปี ลดปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูงโดยผลิตปุ๋ยหมักจากมูลแพะและ

ท�าปุย๋น�า้ชวีภาพจากเศษพชืผกัในแปลง เพือ่ทดแทนการใช้ปุย๋เคมี มีการสร้างแหล่งอาหาร

และรายได้โดยเพิ่มกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ มีพื้นที่ท�าการ

เกษตรทัง้หมด ๒ ไร่ ๒ งาน โดยแบ่งพืน้ที ่ดงันี ้พืน้ทีป่ลกูพชืผกัปลอดภยัจากสารพษิ 

พ้ืนทีท่�านา พืน้ที่ในการท�าปุย๋หมกัและปุ๋ยน�า้ชวีภาพ และบ่อเลีย้งปลานลิและปลาดกุ ทัง้นี้ 

ท�าให้กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง มีรายได้ในภาคการเกษตร ๑๔๕,๐๐๐ บาทต่อปี 

และรายจ่ายในภาคการเกษตร ๕๕,๐๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเพาะเหด็เศรษฐกิจ (คุณเจรญิศร ีค�าประเสรฐิ)

สถานท่ี บ้านเลขท่ี ๔๔ หมูท่ี ่๗ ต�าบลเทพเสดจ็ อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเพาะเหด็เศรษฐกจิ (คณุเจรญิศร ีค�าประเสรฐิ) 

จุดเด่น คือ ยึดหลัก “ความพอประมาณ” และเป็นแหล่งถ่ายทอด สถานที่ดูงานของ

เพือ่นบ้านและผูส้นใจ ด้านการผลติเหด็อย่างครบวงจร และกระบวนการน�าเหด็มาแปรรปู 

ซึ่งสามารเพิ่มมูลค่าผลผลิตเห็ด ท�าให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ มีพื้นที่ส�าหรับอยู่อาศัย

และท�าการเกษตรทั้งหมด ๑๕ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้ ที่อยู่อาศัย ๑ งาน ปลูกกาแฟ 

๑๔ ไร่ เพาะเห็ดหอม ๓ งาน และพื้นที่ในการแปรรูปเห็ดหอม ทั้งนี้ ท�าให้กลุ่มเครือข่าย

เกษตรกรตัวอย่าง มีรายได้ในภาคการเกษตร ๑๗๐,๐๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายใน

ภาคการเกษตร ๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี

315315  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ (นายอุ่นเรือน ไทยใจอุ่น)
สถานที่ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�านา

ท�าสวน รายได้ที่ได้รบัไม่แน่นอนไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน จึงมแีนวคดิ

หาอาชพีเสรมิเพ่ิมรายได้ให้กบัครอบครวั เลอืกการเล้ียงสัตว์ทีห่ลากหลายชนดิ โดยน�า

ความรูท้ี่ได้จากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารมิาปรบัใช้

 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสตัว์ น�าเอาองค์ความรูท้ี่ได้เรยีนรูม้าประยกุต์

ใช้ในพืน้ที ่ ผสมผสานกบัภมูปัิญญาทีส่บืทอดแล้วน�ามาประยกุต์ใชร้่วมกัน โดยยึดหลัก

ความเมตตาต่อสตัว์เลีย้ง เอาใจใส่ดแูลอย่างใกล้ชดิ รูจ้กัพอประมาณโดยด�าเนนิกจิกรรม

ตามก�าลังความสามารถและตามความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และ

สร้างภมูคิุม้กนัด้วยการด�าเนนิกจิกรรมการเลีย้งสตัว์หลากหลายชนดิ ท�าให้ผลผลติมอีย่าง

ต่อเนือ่งจากรุน่สูรุ่น่ ผสมผสานกบักจิกรรมเกษตรอืน่ๆ ทีเ่กือ้กลูประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

เป็นผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์มีพื้นที่ด�าเนินการ ๖ ไร่ โดยมีการ 

ท�านาและปลูกผัก ๕ ไร่ เลี้ยงโค ๒ งาน เลี้ยงไก่พื้นเมือง ๒ งาน เล้ียงกระต่าย 

เลี้ยงสุกร และท�าปุ๋ยชีวภาพ ท�าให้มีรายได้ภาคเกษตร ๑๕๘,๐๐๐ บาทต่อปี รายจ่าย

ภาคเกษตร ๗๕,๐๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน (นายสรุชยั มรกตวจิติรการ)
สถานที่ บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ

จากอดีต...สู่ปัจจุบัน	 	 	 คืนชีวิตให้กับแผ่นดิน

พัฒนาครอบครัวให้ถูกต้อง		 	 ลุกขึ้นเถิดชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ตามครรลองที่พ่อเราคิดไว้		 	 ยึดแนวพ่อหนี้สินจะแบ่งเบา

สนองด�าริพระภูวนัย	 	 	 ขอเพียงเราไม่หมิ่นปัญญาไทย

โปรดจ�าไว้...เศรษฐกิจพอเพียง 

 เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเกษตรผสมผสานได้ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงและน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตรวมถึงการท�าเกษตรแบบผสมผสาน ท�าให้

หนี้สินที่เคยมีหมดไป

 เครือข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเกษตรผสมผสานมพีืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและท�าการเกษตร 

๖ ไร่ ๒๖๐ ตารางวา โดยปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล ๔ ไร่ เลี้ยงปลา ๒ งาน 

เลี้ยงกบนาและกบบลูฟล็อก ๑ งาน เลี้ยงสุกรและหมูป่า ๒ งาน เลี้ยงโคเนื้อ ๑ งาน 

เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่พันธุ์ไข่ ๒๖๐ ตารางวา เลี้ยงเป็ดเทศ ๑ งาน ท�าโรงเพาะเห็ด 

๑ งาน รวมทัง้ท�าปุย๋หมกัและปุย๋ชวีภาพใช้เอง ท�าให้มีรายได้ภาคเกษตร ๓๘๐,๐๐๐ บาท 

รายจ่ายภาคเกษตร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

316316 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (นางราตรี สุนันทศิลป์)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ

 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเพาะเหด็เศรษฐกจิ มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจใน

การประกอบอาชีพ จึงใฝ่เรียนรู้เพื่อสะสมประสบการณ์อยู่เสมอ แล้วน�าความรู้ที่ได้มา

พัฒนาอาชีพ ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด�ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความ

พอเพียง คือรู้จักพอประมาณ ท�าตามก�าลัง และสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยง

โดยการผลิตเห็ดหลากหลายชนิด เป็นรุ่นๆ ไป เพื่อให้มีผลผลิตออกตลอดปี และ

ผลิตก้อนเหด็พร้อมเปิด เพือ่เพิม่แนวทางสร้างรายได้ โดยมหีลกัส�าคญัคอื ความซือ่สตัย์ 

ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ลูกค้าโดยดูแลอย่างต่อเนื่องจนเกิดความน่าเชื่อถือและไว้ใจ

 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านเพาะเหด็เศรษฐกจิ มพีืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและเพาะเหด็ 

๑ ไร่ โดยมีการเพาะเห็ดหอม เห็ดนางรม และท�าก้อนเห็ดลม เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม 

ท�าให้มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตจากเห็ด ๑๒๓,๐๐๐บาทต่อปี รายจ่ายจากการ

ผลิตเห็ด ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม

สถานท่ี หมู่ท่ี ๑ บ้านป่าสกังาม ต�าบลลวงเหนอื อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม สภาพพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ของลักษณะภูมิประเทศ เนื่องจากมีน�า้ตกเอเฟรม ถ�้าหลวงที่สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้

ส�าหรบัศกึษาธรรมชาตมิากมาย ทีส่�าคญัทีส่ดุชมุชนมคีวามเข้มแขง็ ตระหนกัถึงคณุค่า

และเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นท้องถิน่ 

โดยร่วมกันก�าหนดแนวทางและปฏิบัติตามกฎของชุมชน ท�าให้ชุมชนกับทรัพยากร

เกิดการเรียนรู้และมีการปรับความสัมพันธ์ไปสู่การมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเฉพาะการปลูกจิตส�านึกกับคนในชุมชนสู่คนภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด 

โดยได้จัดตั้งค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปได้มา

ศึกษาเรียนรู้จากสถานท่ีจริง โดยมีวิทยากรชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดและเดินชมเส้นทาง

เดินธรรมชาติ ซึ่งมีจุดส�าคัญที่มีเรื่องราว องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีเอกลักษณ์

เฉพาะจดุ ท�าให้เกดิการซมึซบัความรกัและความหวงแหนทรพัยากรธรรมชาตไิด้เป็นอย่างดี

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงามมีการสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร ปลูกไม้ 

๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวพระราชด�าริ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพตามเส้นทางเดินธรรมชาติ และเรียนรู้ความหลายหลายของ

ชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

317317  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิ (นายธนากร ขตัยิะ)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
	 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่างด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิ	เดมิประกอบอาชีพ

รบัเหมาก่อสร้างและอาชพีหาของป่า	รายได้ที่ได้รบัไม่แน่นอน	พร้อมกบัประสบปัญหา

เศรษฐกิจท�าให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	จึงกลับมาด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานความ

พอเพียง	และยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ

	 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตัวอย่าง	ด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิเป็นแหล่งถ่ายทอด

ความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับผู้ที่สนใจ	โดยมี

หลักในการวางแผนการผลิตให้ผลผลิตหลากหลาย	มีรายได้สม�่าเสมอ	มีความซื่อสัตย์

ต่อตนเองและลูกค้า	 อีกท้ังยังรู้จักความพอเพียง	 ไม่ท�าเกินก�าลังความสามารถของ

ตนเองและครอบครัว

	 กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง	ด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิมพีืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและ

การท�าเกษตร	๒	ไร่	๒	งาน	โดยปลูกผักหมุนเวียน	ได้แก่	แตงกวาญี่ปุ่น	พริก	คะน้า	

จ�านวน	๑	ไร	่๒	งาน	และปลูกตะไคร้	ข่า	ขมิ้น	จ�านวน	๒	งาน	ท�าให้มีรายได้ภาค

การเกษตร	๑๑๕,๐๐๐	บาทต่อป	ีรายจ่ายภาคการเกษตร	๗๕,๐๐๐	บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง ด้านการปลกูผกัปลอดสารพษิ (นายจรญู ธาตอุนิจนัทร์)

สถานท่ี บ้านเลขท่ี ๖๒/๓ หมูท่ี ่๒ ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
	 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ	 เป็นตัวอย่าง

แหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ	 โดยด�าเนินกิจกรรมด้วยความขยัน

อดทน ลดรายจ่ายการซือ้ปุย๋เคมด้ีวยการผลติปุย๋หมกัและปุย๋น�า้ชวีภาพ	อกีทัง้ยงัใช้วัตถุดบิ

ในแปลงและในท้องถิ่นใช้ประโยชน์	นอกจากนี้	ยังวางแผนการผลิตด้วยความมีเหตุผล

และสร้างภมูคิุม้กนัเพือ่ลดความเสีย่งให้ผลผลติมอีย่างต่อเนือ่งและหลากชนดิ	โดยคดั

เลอืกสายพนัธุพ์ชืผกัทีม่คีณุภาพเหมาะสมกับฤดกูาล	และยงัเป็นผูข้บัเคลือ่นแนะน�า

ให้เพื่อนบ้านเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดรายจ่ายเรื่องปัจจัยการผลิต	 ตลอดจน

ท�ากิจกรรมเกษตรกรรมด้านต่างๆ	เพื่อเป็นแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย

	 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง	 ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ	 มีพื้นที่อยู่อาศัย

และท�าการเกษตรทั้งหมด	 ๑๓	 ไร่	 โดยมีการปลูกไม้ผลและพืชผักระหว่างแนวไม้ผล	

๕	ไร่	๓๒๓	ตารางวา	ปลูกพืชหมุนเวียน	๕	ไร่	และเลี้ยงสัตว์	ได้แก่	กบ	ปลาดุก	และ

ไก่พื้นเมือง	รวมทั้งยังท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�า้ชีวภาพไว้ใช้เอง	ท�าให้มีรายได้ภาคเกษตร	

๕๔๙,๐๐๐	บาทต่อปี	รายจ่ายภาคเกษตร	๒๕๐,๐๐๐	บาทต่อปี

318318 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าบ้านทุ่งยาว
สถานที่ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ต�าบลป่าป้อง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
	 ชุมชนที่มีความเข็มแข็งในการสานฝันและสานต่ออุดมการณ์ของบรรพบุรุษที่จะ
อนุรักษ์ผืนป่าไม้ไม่ให้ถูกท�าลาย	และช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมา
มีชีวิตที่สมบูรณ์อีกครั้งนั้น	จึงเป็นความโดดเด่นของกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน�้าบ้านทุ่งยาว	
ที่ได้ค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างมีเหตุผล	พร้อมทั้ง	

คนในชมุชนยงัร่วมกนัจดัตัง้กฎระเบยีบทีเ่คร่งครดั	จดัเวรยามในการป้องกนั	รวมไปถงึการให้

ความรูค้วามเข้าใจกบัผูท้ีจ่ะได้ผลประโยชน์จากป่าและด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	เพือ่ปลกูจติส�านกึ

เป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัป่าจากรุน่สูรุ่น่	ด้วยการปฏิบัตเิช่นนี	้จงึก่อให้เกดิ

ภมูคิุม้กนัทีด่ใีนการรกัษาผืนป่าแห่งน้ีให้อุดมสมบูรณ์ไว้ด้วยการปลกูป่าทดแทนตลอดมา

	 จากกจิกรรมสานสมัพนัธ์คนกบัป่าทีด่�าเนนิกนัต่อมา	โดยการสร้างฝายต้นน�า้ล�าธาร	

การบวชป่า	การปลกูป่าทดแทน	การตรวจดูแลผืนป่า	การดแูลและซ่อมแซมฝายต้นน�า้

ล�าธารที่ช�ารุดเสียหาย	ท�าให้ในปัจจุบันผืนป่าชุมชนแห่งนี้มีการสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร	

ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน	 ที่จากแต่

ก่อนน�้าในล�าห้วยที่เคยแห้งแล้งกลายมาเป็นสายน�้าที่ไหลเป็นทาง	 อุมดสมบูรณ์ไป

ด้วย	ปลาหลากหลายชนิดไปจนถึงพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

ที่มีล�าห้วยเป็นสายทางยาวนี้	อาทิ	หน่อไม	้ผักกูด	ผักหนาม	เป็นต้น	จากสิ่งที่คนใน

ชุมชนท�าให้ป่าและสิ่งที่ป่ากลับคืนมาให้คนในชุมชนนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่คนกับป่า

ได้อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน	จนกลายเป็น	“คนรักและหวงแหนป่า”	ในที่สุด

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน (นายสุนทร ดาวแก้ว) 
สถานที่ บ้านเลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน อ�าเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
	 กลุ่มเครอืข่ายเกษตรกรตวัอย่าง	(นายสนุทร	 ดาวแก้ว)	 ได้ปรบัเปลีย่นการด�าเนนิ

กิจกรรมการเกษตรมาเป็นเกษตรผสมผสานที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดม

สมบูรณ์	ด้วยการด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ	ท�าตามก�าลังและความพร้อมของตน	

ลงแรงท�างานในพื้นที่ด้วยตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด	 อีกทั้งยังมีการ

วางแผนด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ด้วยความรอบคอบและสร้างภูมิคุ้มกัน	 โดยมีการจัด

ระบบด้วยการสร้างรายได้แบ่งเป็น	 รายได้รายวัน	 รายเดือนและรายปี	 ตามล�าดับ	

นอกจากนัน้	ยงัมคีวามโดดเด่นของกจิกรรมด้านปศสุตัว์	การเลีย้งสกุรแม่พนัธุ์	เพือ่ผลติ

สุกรจ�าหน่ายและช่วยลดต้นทนุด้านอาหารทีเ่ราสามารถผสมอาหารใช้เองได้โดยอาศยั

วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น	ประกอบด้วย	ต้นกล้วย	บอน	ใบกระถิน	แค	ถั่วมะแฮะ	ร�าข้าว 

และปลายข้าว	เป็นส่วนผสมหลักร่วมกับอาหารส�าเร็จรูป

	 กิจกรรม	มีพื้นที่ด�าเนินการทั้งหมด	๗	ไร่	๒	งาน	เป็นพื้นที่ตนเอง	๒	ไร่	๓	งาน	

และแบ่งเป็นพื้นที่เช่า	๔	ไร่	๓	งาน	ซึ่งกิจกรรมที่ท�าในพื้นที่ตนเอง	ได้แก่	ปลูกข้าว	

ปลูกพืชผัก	ปลูกไม้ผล	เลี้ยงไก่พื้นเมือง	เลี้ยงสุกรแม่พันธุ	์เลี้ยงกบนา	เลี้ยงห่านและ

ท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้าชีวภาพ	รายได้จากภาคการเกษตร	๙๑,๔๐๐	บาทต่อปี	 และ

รายจ่ายภาคการเกษตร	๔๒,๓๐๐	บาทต่อปี

319319  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ (ผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง)

สถานที่ บ้านปางก�าแพงหิน หมู่ที่ ๘ ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
	 กลุ่มอนุรักษ์ผึ้งธรรมชาติ	(ผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง)	 ร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนในรูปแบบคนอยู่กับป่าที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกัน	จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน

ท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต	 ในเร่ืองของการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติหรือผึ้งโก๋น	(ผึ้งโพรง)	

ได้เป็นที่มาของอาชีพและการเกิดรายได้	จึงท�าให้คนชุมชนหันมารวมกลุ่มสร้างความ

เข้มแขง็ขึน้ในชมุชนด้วยจ�านวนสมาชกิ	๑๗	ครวัเรือน	โดยการรกัษาดแูลทรพัยากรธรรมชาติ

โดยให้มีประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ระหว่างคนกับป่าอย่างสมดุล	 และก่อให้เกิด

ผลผลิตจากผ้ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากลายและเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชนบนพื้น

ฐานแห่งความพอเพียง	มีรายได	้๗๐,๐๐๐	บาทต่อปี	และรายจ่าย	๒๐,๐๐๐	บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ (นางอ�านวย ยอดค�าปา)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๒ ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน อ�าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง	ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	(นางอ�านวย	ยอดค�าปา) 

เริ่มจากการจัดระบบการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่อย่างมีเหตุผลและการใช้ความขยัน	

ความซือ่สตัย์สจุรติและความอดทนเป็นท่ีตัง้	ท�าให้สามารถคดิและจัดสรรพ้ืนท่ีให้คุม้ค่า 

ก่อให้เกิดผลผลิตที่หลากหลาย	น�าไปผลิตและจ�าหน่ายด้วยตัวเอง	ท�าให้ทราบข้อมูล

ความต้องการของผูบ้รโิภคได้	และน�าข้อมลูมาวางแผนเพือ่สร้างภมูคิุม้กนัป้องกนัความเสีย่ง 

จึงท�าให้ทุกวันนี้สามารถท�างานอย่างมีความสุขและมีเวลาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่

	 กิจกรรม	มีพื้นที่ด�าเนินการ	๒๔	ไร่	แบ่งเป็น	พื้นที่ท�านา	ปลูกพืชไร่และพืชผัก	

จ�านวน	๒๑	ไร่	ทีอ่ยูอ่าศัย	จ�านวน	๓	ไร่	พืน้ท่ีเลีย้งสตัว์	พ้ืนท่ีบ่อปลา	พืน้ท่ีปลกูไม้ผล       

และเพาะเล้ียงกบ	 รายได้ภาคการเกษตร	 ๑๗๐,๐๐๐	 บาทต่อปี	 และรายจ่ายภาค

การเกษตร	๙๗,๐๐๐	บาทต่อปี

320320 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (นางวีรา จินะใจ)

สถานที่ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุม่เครือข่ายเกษตรกรตวัอย่าง (นางวรีา จนิะใจ) ได้ไปศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วการประกอบอาชีพ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จนสามารถกลายเป็น

แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจอย่างครบวงจรได้ ด้วยความขยันมุ่งมั่นในการ

ประกอบอาชีพจนสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่น จากการด�ารงชีวิตที่

อยูบ่นความไม่ประมาท มเีหตมุผีล ในการด�าเนนิกจิกรรมจนท�าให้งานออกมาอย่างมี

ประสทิธภิาพ ทกุวนันีส้ามารถผลติเหด็หลากหลายชนดิได้ตลอดปี สร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ง 

ชีวิตและครอบครัวมีความสุข สุขจากการท�างาน สุขจากการเป็นผู้ให้ด้วยความจริงใจ 

สิ่งส�าคัญที่สุดคือรอยยิ้มและมิตรภาพที่อบอุ่นแห่งผู้ให้ ยังคงอยู่ในความทรงจ�าของ

ผู้มาเยือนทุกคนเสมอ

 กิจกรรม มีพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะเห็ด ๑ ไร่ ๒ งาน มีส่วนต่างๆ ดังนี้       

การเพาะเห็ดหลินจือ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะเห็ดหูหนู การท�าก้อนเห็ดฟาง   

เหด็หอม การแปรรปูเหด็นางฟ้าและการแปรรปูเหด็หลินจือ รายได้จากการวางจ�าหน่าย

ผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ ๕๗๒,๐๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายจากการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ 

๑๙๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายมนูญ เทศน�า)

สถานที ่บ้านเลขที ่๑๓/๒ หมูท่ี่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง (นายมนูญ เทศน�า) มีกระบวนการคิดวางแผน

สร้างงานอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ จัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ด�าเนิน

กิจกรรมแต่ละประเภทตามองค์ความรู้ ตามก�าลังและความสามารถท่ีมีอยู ่เกิดผลผลติ

ทางการเกษตรที่หลากหลาย สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เห็น

ผลส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม ด�าเนนิชวีติอย่างพออยูพ่อกนิ น�าผลผลิตในแปลงจ�าหน่าย

ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตและค้นพบทางเดินชีวิตที่ด ี

ด้วยปรชัญาชวีติทีว่่า ไม่เน้นหรหูรา ตามสมัย เน้นการท�าในสิง่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

ท�าแล้วชีวิตครอบครัวมีความสุขและผู้รับมีความสุข

 กิจกรรม มีพื้นที่ด�าเนินการทั้งหมด ๑๕ ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ท�านา ๖ ไร่ พื้นที่

ปลูกไม้ผล ๖.๕ ไร่ บ่อเพาะเลี้ยงกบ ๐.๕ ไร่ โรงเพาะเห็ด ๐.๕ ไร่ เลี้ยงปลา ๑ ไร่ 

และเป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัศาลาดูงาน ๐.๒๕ ไร่ รายได้ภาคการเกษตร ๑๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

และรายจ่ายภาคการเกษตร ๘๖,๐๐๐ บาทต่อปี

321321  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มอุทยานการเรียนรู้บ้านปางจ�าปี

สถานที่ บ้านปางจ�าปี หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้วยแก้ว อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
 กลุม่อทุยานการเรยีนรูบ้้านปางจ�าปี ปัจจุบนัได้เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ทีห่ลากหลายนี ้ได้รบัองค์ความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทีน่�ามาปรบัใช้ในพืน้ที ่จนกระทัง่

เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยมีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็งคือ นายสุจิตร์ ใจมา ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ขับเคลื่อนใน

การปลูกจิตส�านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ เมื่อผืนป่าสมบูรณ์ 

ล�าห้วยมีน�า้ มีปลาจ�านวนมากแหวกว่ายในล�าห้วย ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญ ร่วมกันก�าหนดกฎระเบียบในการอนุรักษ์

ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คนกับป่าได้อาศัยพึ่งพากัน ก่อให้เกิดความผูกพันและ

หวงแหนเป็นมรดกสืบไป

 กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมอนุรักษ์วังปลา อุทยานการเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่า

บ้านปางจ�าปี กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าสร้างฝายต้นน�้าล�าธารท้องถิ่นเบื้องต้น การท�าแนวกันไฟป่า การปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ 

๔ ประการ ตามแนวพระราชด�าริ กิจกรรมการบวชป่า สืบชะตาป่าไม้และสายน�้าแม่ลายน้อย การอนุรักษ์สัตว์ป่า การรวบรวม

สมุนไพรและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

322322 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



323323  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



324324 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



325325  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



326326 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

327327  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



328328 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



329329  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



330330 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



331331  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า

 พื้นที่นี้มีความเส่ือมโทรม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทราย

ในที่สุด ให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา ด้านป่าไม้เอนกประสงค์และเกษตรกรรม ให้ราษฎรที่ท�ากิน

อยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้ โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าท�าลาย

ป่าไมอ้ีกต่อไป

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการจัดสรรที่อยู่อาศัย สรุปได้ดังนี้

 ควรพิจารณาจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ ๑ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่ ๑ กลุม่หมูบ้่านใหม่ ควรตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีท้่ายอ่างฯ ห้วยทรายตดิกบัคลองชลประทานสายหัวหิน

 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มบ้านเดิม มี ๒ ส่วนคือ

 ส่วนที่ ๑ กลุม่ไทยมสุลิม บ้านทีอ่ยูก่ระจดักระจายควรน�ามารวมกลุ่มกับหมูบ้่านเดมิ ซึง่ปลกูสร้างถาวร

อยู่แล้ว แล้วจัดระเบียบใหม่ให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกแก่การให้บริการของรัฐ

 ส่วนที่ ๒ กลุ่มไทยพุทธ (บ้านห้วยทรายใต้) ในขั้นต้นนี้ยังไม่ควรจัดระเบียบ รอจนกว่าราษฎรจะเห็น

ความส�าคัญและเข้ามาร่วมมือกับการด�าเนินงานของศูนย์ฯ

พระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

332332 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



333333  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ท�ากิน สรุปได้ดังนี้

 

 ควรจัดที่ท�ากินให้ราษฎรโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ

 ส่วนที่ ๑ อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีระบบชลประทานสมบูรณ์ จัดให้ครอบครัวละ ๕ ไร่ เพื่อให้ราษฎรเพาะปลูก

ข้าวและพืชไร่ โดยให้ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ออกเอกสารสิทธิท�ากินให้ราษฎรมีสิทธิ

ท�ากินตกทอดถึงทายาทได้ แต่ซื้อขายหรือโอนสิทธิกันเองไม่ได้

 ส่วนท่ี ๒ อยู่ในทีข่องศนูย์แต่นอกเขตชลประทานสมบรูณ์ ควรจดัให้มคีรอบครวัละ ๗ ไร่ โดยมเีงือ่นไข

ให้ปลูกป่าเพื่ออุตสาหกรรมเผ่าถ่านจ�านวน ๓.๕ ไร่ หรืออาจมากกว่าเล็กน้อยก็ได้ การปลูกป่า และพืชไร่

ในพื้นที่นี้ต้องอยู่ภายใต้การวางแผนของศูนย์ฯ

 ในการจัดระเบียบชุมชนควรพิจารณาถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จะจัดให้ด้วย 

ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งควรพิจารณาวางแผนล่วงหน้าไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนด้วย

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการชดเชยที่ดินและพืชผล สรุปได้ดังนี้

 สมควรชดเชยให้แต่ไม่ควรชดเชยโดยตรีาคาเป็นเงนิ ควรค�านวณราคาสมมตุิ ิ(ให้เป็นคะแนน) เปรยีบเทยีบ

ที่ดินราษฎรเดิมกับที่ดินที่จะจัดสรรให้ใหม่ ซึ่งจะรวมค่าลงทุนต่าง ๆ  เช่น แหล่งน�้า ถนน และเครื่องอ�านวย

ความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งด้านวิชาการและการช่วยเหลือด้านส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ ลักษณะนี้จะท�าให้

คะแนนของที่ดินที่จัดสรรจะสูงกว่าที่ดินเดิมมากแล้วน�ามาเปรียบเทียบกัน (ตัวอย่างเช่น พื้นที่จัดสรร ๑๐ ไร่ 

ซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วอาจมีค่ามากกว่าพื้นที่ ๕๔ ไร่ ที่มีอยู่เดิม)

 การพฒันาแหล่งน�า้ ควรพจิารณาจดัวางระบบส่งน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ทีจ่ะสร้างตามแผนให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กบัพืน้ทีท่ีจ่ะจดัสรรให้ราษฎร เพือ่ให้มนี�า้ใช้ในการบรโิภคและการเพาะปลกูอย่างไม่ขาดแคลน โดยในระยะแรก

น่าจะพิจารณาท�าบ่อและฝายขนาดเล็กๆ แบบชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าเฉพาะหน้าไปพลาง

ก่อนจนกว่าระบบใหญ่จะสร้างเสร็จ

 ๑. ป่าธรรมชาติที่อนุรักษ์ไว้นั้น ควรทยอยปลูกป่าเท่าที่จะท�าได้คือ ปลูกเฉพาะในที่ดินซึ่งไม่มีปัญหา

ส�าหรับส่วนที่เป็นไร่สับปะรดควรรอให้เก็บเกี่ยวเสียก่อน เพื่อเป็นการประหยัดค่าชดเชย
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 ๒. ป่าไม้โตเร็วที่จะท�าการศึกษาเพื่อท�าอุตสาหกรรมเผาถ่าน ควรวางแผนการปลูกในพ้ืนที่นอกเขต

ชลประทานสมบรูณ์ ซึง่จดัให้ชาวบ้านเพ่ือปลกูป่าและพืชไร่ โดยพิจารณาปลกูป่าเป็นแนวสลบักบัการปลกูพชืไร่ 

เพือ่ทดลองการใช้แนวพชืไร่เป็นแนวป้องกนัไฟไหม้ป่าแบบทีเ่รยีกว่า “ระบบเปียก” โดยกรมป่าไม้ผลติกล้า 

และให้ความรูท้างด้านวชิาการ โดยให้ราษฎรเป็นผูป้ลกูเองและควรจดัเตรยีมสถานทีต่ัง้เตาเผาถ่านและวาง

ระบบถนนให้สามารถขนย้ายไม้มายังที่ตั้งเตาเผาถ่านได้สะดวก

 ๓. ในระยะแรกควรส่งเสรมิให้ราษฎรปลกูข้าวเพือ่เกบ็ไว้บริโภค และอาจจะสร้างโรงสขีนาดเลก็ๆ แบบง่ายๆ 

ไว้สีกินเอง โดยเป็นโรงสีแบบชาวบ้านทั่วไปที่สีข้าวแล้วมีเศษร�ากระเด็นออกมาให้ไก่จิกกินได้ 

 ๔. รวมทั้งให้มีการปลูกป่าไม้โตเร็ว เพื่อการอุตสาหกรรมเผาถ่านซึ่งจะเป็นอาชีพที่จะศึกษาทดลอง

เพื่อท�ารายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

 ด้านปศุสัตว์ แท้จริงแล้วโครงการนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ด้านการเลี้ยงสัตว์ แต่เน่ืองจากปัจจุบันมีราษฎร

บางรายในพื้นที่นี้เลี้ยงโคนมอยู่แล้ว ก็ให้เลี้ยงโคนมต่อไปได้ตามเดิม

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 ๑. พืน้ทีข่องสมเดจ็พระศรฯี พฒันาเป็นศนูย์ศกึษาการพฒันา ประกอบด้วย การชลประทานสร้างเรอืน
เพาะช�ากล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจ�าเป็น โดยจัดราษฎรที่ท�ากินอยู่พื้นที่นี้แล้วให้เข้าเป็นสมาชิก
โครงการด้วย
 ๒. พื้นที่บรเิวณใต้เขากระปุก ควรส�ารวจการถือครองและการใช้ประโยชน์ทีด่ิน เพื่อป้องกนัการบกุรุก
 ๓. จัดสรรที่ให้นายสมนึก ดวงทอง ซึ่งที่ดินถูกน�้าในอ่างฯ ห้วยตะแปดท่วมหมด
 ๔. จดัสรรที่ดินโดยมีเงื่อนไขว่าราษฎรที่เพาะปลูกพืชไว้แล้วให้รอเก็บเกี่ยวก่อน ยกเว้นคลองส่งน�้า
ต้องท�าทันที
 ๕. พัฒนาบ้านอ่างหินให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง
 ๖. พืน้ทีท้่ายอ่างห้วยทรายฯ ยกเลกิการจดัตัง้หมูบ้่านและการก่อสร้างระบบส่งน�า้ตามแผนเดมิไว้ก่อน

จนกว่าชาวบ้านจะมีความต้องการและให้ความร่วมมือ
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 ๗. ราษฎรไทยมสุลิมทีส่นบัสนนุโครงการ จดัสรรทีด่นิทีท่�ากินและทีอ่ยู่อาศยัให้สอดคล้องกบัธรรมชาติ 

ท�าการพัฒนาให้เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับราษฎรที่ให้ความร่วมมือ

 ๘. พื้นที่ของสมเด็จพระศรีฯ จัดระบบส่งน�้าจากอ่างฯ ห้วยตะแปด ให้ทั่วถึง

 ๙. พืน้ทีบ่รเิวณใต้เขากระปกุ เร่งก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้เขากระปกุ ควบคู่ไปกบัการก่อสร้างคลองส่งน�า้จาก

อ่างเก็บน�้าเขากระปุก

 ๑๐. พื้นที่ท้ายอ่างห้วยตะแปดฯ พิจารณาท�าระบบส่งน�้าให้กับโรงเรียนและอนามัยบ้านอ่างหิน รวมทั้ง

สนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรด้วย ในกรณีที่ราษฎรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้พิจารณาก่อสร้าง

ประปาให้ต่อไป

 ๑๑. พืน้ทีท้่ายอ่างฯ ห้วยทรายฯ ยกเลกิการก่อสร้างระบบส่งน�า้ตามแผนเดมิไว้ก่อนจนกว่าชาวบ้านจะ

มีความต้องการและให้ความร่วมมือ พจิารณาส่งน�า้ให้เฉพาะพืน้ท่ี ๔๐๐ ไร่ ซ่ึงประกอบด้วย เรอืนเพาะช�ากล้าไม้ 

และพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรไทยมุสลิมที่สนับสนุนโครงการ

 พืน้ทีป่ลกูป่าซึง่ประกอบด้วยพ้ืนทีร่อบๆ อ่างเก็บน�า้ทัง้หมด พ้ืนทีป่่าสงวนเหนอืทีดิ่นของสมเด็จพระศรฯี 

พื้นที่บนเขาเหนือระบบส่งน�้า

 ๑. ปลูกป่าไม้ผล เช่น มะม่วงหิมพานต์ บริเวณเนินเขาต่างๆ หากได้ผลดีอาจพิจารณาต้ังโรงงาน

กะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่บริเวณศูนย์ฯ หรือหุบกะพง

 ๒. ปลกูไม้สามอย่าง บรเิวณรอบๆ อ่างเกบ็น�า้เพือ่ประโยชน์ในการเผาถ่านและท�าฟืน รวมทัง้อนรุกัษ์

ไว้ด้วย ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ต้องการน�้าน้อยเป็นหลัก

 ๓. ปลูกป่าอนุรักษ์ในเขตป่าสงวน เหนือที่ดินของสมเด็จพระศรีฯ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 เครื่องสูบน�้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ ได้พระราชทาน ให้กรมชลประทานติดตั้ง สูบน�้าจากคลองส่งน�้าของ

อ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดขึ้นไปยังบ่อพักน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเขาเสวยกะปิ และสามารถสูบน�้าได้เต็มถัง
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ในเวลา ๘ ชัว่โมง ในวนัทีแ่สงแดดปกต ิและส่งน�า้จากถงัพกัน�า้ไปตามท่อ เพือ่สนบัสนนุการปลกูป่าไม้บรเิวณ

ทีล่าดเชงิเขาเสวยกะปินัน้ ในวนัทีแ่สงแดดดจีะมพีลงังานเหลอื นอกจากนัน้ในช่วงที่ไม่ได้สบูน�า้กจ็ะมพีลงังาน

เหลือเช่นกัน

 ๑. จึงควรพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน�า้ไฟฟ้าจากถังพักน�า้แรกนี้ขึ้นไปบนเขา สูงขึ้นไปอีก ๒๐ เมตร 

หรือ ๔๕ เมตร ตามความเหมาะสม แล้วต่อท่อส่งน�้าจากอ่างพักน�า้หรือบ่อพักน�้า เพื่อส่งน�้าสนับสนุนการ

ปลูกป่าบนเขาเสวยกะปิและเขารังแร้งต่อไป

 ๒. ส�าหรับระบบที่จะส่งน�้าให้กับการปลูกป่าควรพิจารณาใช้ระบบท่อไม้ไผ่เจาะรูต่อจากท่อส่งน�้าของ

ถังพักน�้า โดยวางไปตามแนวสันเนินต่างๆ เพื่อกระจายน�้าด้วยระบบรูของท่อไม้ไผ่ให้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน

ระยะแรกๆ ตลอดปี โดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้ง เมื่อต้นไม้อายุประมาณ ๓ - ๔ ปีแล้ว 

อาจไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้าชลประทานก็สามารถถอนระบบส่งน�า้ไปใช้งานบริเวณอื่นๆ ต่อไปได้

 ๓. ปลายคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดที่น�้าไหลลงบ่อพักน�้าเขากระปุกนั้น 

หากมีความสูงพอเหมาะสม ควรติดตั้งเครื่องสูบน�้าพลังน�้า เพื่อสูบน�้าขึ้นไปไว้บนถังพักน�้าที่เขารังแร้ง และ

ส่งน�า้ให้กับการปลูกป่าบริเวณนั้นด้วย

 ๔. ท่อส่งน�า้ท้ายอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปดและท่อส่งน�า้ท้ายบ่อพกัน�า้เขากระปกุ ซึง่มคีวามสงูของน�า้เหมาะสม 

ควรติดตั้งเครื่องสูบน�้าพลังน�า้ เพื่อส่งน�้าสนับสนุนการปลูกสร้างภูเขาป่าตามความเหมาะสม

 ๕. ควรด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าบริวารของอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดสองแห่งตามความเหมาะสม 

เพื่อจัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่นอกโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่

 ๖. การปลูกป่าบนภูเขาต่างๆ ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ควรด�าเนินการโดย

วิธีที่เรียกว่า “ป่าเปียก” หรืออาจเรียกว่า “ภูเขาป่า” ก็ได้ แต่ในปัจจุบันฝนตกน้อย จึงจ�าเป็นต้องจัดสร้าง

ระบบส่งน�า้ด้วยวธิสีบูน�า้ขึน้ไปพกัในบ่อพกัน�า้บนภเูขา แล้วท�าระบบกระจายน�า้ช่วยการปลกูป่าแบบกึง่ถาวร 

คือประมาณ ๓-๔ ปี เมื่อไม้โตพอสมควรก็จะมีความชุ่มชื้นและจะช่วยดูดความชื้นจากธรรมชาติด้วย จากนั้น

จึงย้ายระบบส่งน�้าดังกล่าวไปช่วยพื้นที่ใหม่ต่อไปอีก

 ๗. ร่องน�า้ตามช่องภเูขาต่างๆ ในเขตโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

และภูเขาบรเิวณใกล้เคยีง ซึง่กรมป่าไม้มแีผนงานจะปลกูสร้างเป็นภเูขาป่า โดยเฉพาะเขาเสวยกะปิ เขารงัแร้ง 

เขากระปุก เขาน้อย เขาทอง เขาบ่อขิง เขาเตาปูน เขาหนอกว้า เขาหุบสบู่ และเขาพุหวาย ควรสร้างฝาย
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เกบ็กกัน�า้ในร่องน�า้ตามช่องเขาต่างๆ เป็นขัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยใช้วสัดทุ้องถิน่ เช่น หิน เพือ่ให้น�า้ได้

มีโอกาสขังอยู่ในร่องน�้าและซึมเข้าไปในดินเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นของดินสองฝั่งร่องน�้าให้นานขึ้น และใช้

ท่อไม้ไผ่เจาะรู เพ่ือรบัน�า้จากเหนอืฝายเก็บน�า้ดงักล่าว กระจายน�า้ไปตามสันเนนิสองฝ่ังร่องน�า้ต่างๆ ท�าให้

สภาพป่าเป็นป่าเปียกอยูเ่สมอป้องกนัไฟป่าได้ และสนบัสนนุโครงการปลกูสร้างภเูขาป่าให้ได้ผลอย่างสมบรูณ์

 ๘. การปลูกป่าบนภูเขาต่างๆ ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ควรด�าเนินการโดยวิธี

ที่เรียกว่า “ป่าเปียก” หรืออาจเรียกว่า “ภูเขาป่า” ก็ได้ แต่ในปัจจุบันฝนตกน้อย จึงจ�าเป็นต้องจัดสร้าง

ระบบส่งน�า้ด้วยวธิสีบูน�า้ขึน้ไปพกัในบ่อพกัน�า้บนภเูขา แล้วท�าระบบกระจายน�า้ช่วยการปลกูป่าแบบกึง่ถาวร 

คือประมาณ ๓-๔ ปี เมือ่ไม้โตพอสมควรกจ็ะมคีวามชุม่ชืน้และจะช่วยดดูความช้ืนจากธรรมชาติด้วย จากนัน้

จึงย้ายระบบส่งน�้าดังกล่าวไปช่วยพื้นที่ใหม่ต่อไปอีก

 ๙. พืน้ทีท่ีค่วรปลกูป่าเป็นการเร่งด่วนควรเป็นพืน้ทีบ่นภเูขาเพราะถ้าปลกูในทีร่าบกต้็องแย่งชิงกบัชาวบ้าน

และอาจจะถูกตัดทิ้งหรือเผา ดังนั้น ควรวางแผนน�าชาวบ้านเข้ามาร่วมปลูกป่าด้วย ป่าที่จะให้ชาวบ้านปลูก

กค็วรเป็นไม้ใช้สอยที่ให้ชาวบ้านสามารถตดัไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ไผ่ ฯลฯ พนัธุ์ไม้ทีค่วรปลกูควรเป็นไม้

ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น มะค่า เต็ง รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น ส�าหรับต้นยูคาลิปตัส ถ้าดินพอปลูกไม้ชนิดอื่นได้

กไ็ม่ควรปลูกยูคาลิปตัส ถ้าดินเลวมากก็ปลูกยูคาลิปตัสได้

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน ณ พื้นที่อ่างเก็บน�า้ห้วยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี พระราชทานพระราชด�าริ  
เกี่ยวกับกิจกรรมภายในสวนสมเด็จฯ สรุปได้ดังนี้

 ๑. สวนสมเดจ็ฯ นีส้ามารถขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูได้เพิม่ขึน้อกี เพราะยงัมพีืน้ทีท่ี่ไม่ได้ท�าประโยชน์หาก

มกีารบรหิารน�า้และใช้น�า้อย่างมรีะบบ รวมทัง้การจดัหาน�า้มาเพิม่ขึน้ เช่น การตดิต้ังเครือ่งสบูน�า้ด้วยพลงัน�า้ 

เพือ่น�าน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ไปสูท่ีส่งูบนเขา แล้วค่อยๆ ปล่อยน�า้เข้ามาสูพ่ืน้ที่โครงการฯ โดยท�าบ่อพกัน�า้ไว้ด้วย 

และจากบ่อพกัน�า้นีค้วรท�าร่องหรอืฝายเล็กๆ ตามความเหมาะสมส�าหรบัปล่อยให้น�า้ไหลลงตลอดเวลา ทัง้นี้ 

ควรส�ารองน�้าไว้ในบ่อพักนี้ ร้อยละ ๑๐

338338 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 ๒. บ่อพักน�้าแบบกระเบื้องโค้ง ซึ่งบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด ได้ด�าเนินการนั้น น่าจะท�าบ่อลักษณะ
นี้เพิ่มขึ้นตามจุดต่างๆ เพื่อจะได้กระจายน�้าได้อย่างสมบูรณ์
 ๓. ให้พิจารณาการสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กบริเวณปลายเขื่อนด้านซ้ายเหนือสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ฯ เพื่อส่งน�้าไปช่วยบริเวณพื้นที่ท�าการเพาะปลูกพืชไร่แบบผสมผสาน อ่างดังกล่าวนี้จะมีลักษณะ
เป็นอ่างบริวารรับน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด
 ๔. ในส่วนของอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดนั้น ถ้าคาดว่าน�้าจะมีน้อยไม่พอใช้ก็สามารถยกระดับคันดินตรง
ทางระบายน�้าล้น (SPILLWAY) ให้สูงขึ้น ก็จะเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�า้ได้มากขึ้น
 ๕. สวนสมเดจ็ฯ พืน้ทีว่นเกษตรขอให้รกัษาสภาพป่าด้วยการปลกูป่าโดยใช้ไม้พนัธุเ์ดมิทีส่ามารถด�ารง
อยู่ได้ตามธรรมชาต ิ และ การปลกูไม้ผลนีค้วรขยายออกไปแทนที่ไม้ยคูาลปิตสั เพือ่ให้ค่อยๆ ลดจ�านวนลง
และน�าไปใช้เผาถ่าน เพราะไม้ยูคาลิปตัสที่ต่างประเทศปลูกเพื่อใช้ท�าฟืนและผลิตพลังไฟฟ้านั้น ไม่สู้จะได้

ผลและต้องการบ�ารุงรักษาเช่นไม้ทั่วๆ ไปด้วย ดังนั้น จึงควรปลูกไม้ผลจะดีกว่า 

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับป่าไม้ สรุปได้ดังนี้

 ๑. พืน้ทีบ่รเิวณเขาเสวยกะปิการปลกูป่าด้วยน�า้ชลประทาน ซึง่ด�าเนนิการอยูแ่ล้วได้ผลดนีัน้ให้ด�าเนนิ
การสืบต่อไปพยายามปลูกบนที่สูงกว่าเดิม และใช้น�า้ชลประทานที่สูบขึ้นไปในระดับประมาณ ๑๕๐ เมตร 
แล้วค่อยๆ ปล่อยลงมาเลี้ยงป่าที่จะปลูกเพิ่มขึ้นบริเวณเขาเสวยกะปิช่วงบน
 ๒. ส�าหรบัต้นไม้ทีจ่ะปลกูบรเิวณภเูขาน้อยและภเูขาทอง หรอืภเูขาอืน่ๆ ที่ไม่ใช่ภเูขาทีเ่ป็นต้นน�า้ล�าธารนัน้ 
จะปลูกไม้ชนิดใดก็ได้ แต่ภูเขาที่เป็นต้นน�้าล�าธารโดยเฉพาะด้านเหนือโครงการให้ปลูกไม้ที่เป็นไม้ดั้งเดิม
ของพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก
 ๓. การปลูกป่าโดยการปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่ด�าเนินการไปแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ นั้น นับว่าเป็น
จ�านวนมากพอทีจ่ะมผีลผลติป้อนเข้าโรงงานได้แล้ว จงึควรทีจ่ะพจิารณาตัง้โรงงานกะเทาะเปลอืกข้ึน และให้
ชาวบ้านที่ปลูกเข้ามาเป็นสมาชิก โดยด�าเนินงานในลักษณะคล้ายกับสหกรณ์ โดยศูนย์ฯ อาจเป็นคนกลาง
ในการจดัการเองและการรบัเมลด็มะม่วงหมิพานต์เข้าโรงงานนี ้อาจรบัมาจากทีอ่ืน่ภายนอกโครงการด้วยก็ได้
 ๔. ในพื้นที่ที่ยังมีปัญหา เช่น บริเวณเขาน้อย ซ่ึงราษฎรมีความประสงค์จะปลูกป่าเองก็ไม่ขัดข้อง
แต่ต้องปลูกตามแผนการทีท่างราชการก�าหนดและวางแผนไว้ เช่น ให้ราษฎรปลกูมะม่วงหิมพานต์แล้วราษฎร
ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ 

339339  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 ๕. เรือ่งการเผาถ่าน หากมพีืน้ทีเ่หมาะสมกค็วรศกึษาเรือ่งนีด้้วย เพราะศนูย์ฯ นีเ้ป็นศนูย์ศกึษาการพฒันา

อยู่แล้ว แต่การปลูกป่าเพื่อการนี้ต้องท�าเป็นแปลงๆ และระหว่างแปลงนั้น ก็ปลูกพืชไร่ โดยพยายามให้น�้า

และให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องไฟป่าได้

 ๖. กิจกรรมที่ด�าเนินการในสวนสมเด็จฯ เช่น การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา การปลูกพืชแบบผสมผสาน

ระหว่างพชืสวน พชืไร่ ซึง่มไีม้ผลเป็นหลกั การเพาะเหด็ การเลีย้งผึง้ การปลกูพชืสมุนไพร การปลกูไม้ตัดดอก 

บ่อแก๊สชีวภาพ การท�าระบบวนเกษตรน้ัน นับว่าดแีล้วและถกูต้องตรงกบัวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ โดยเฉพาะการใช้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับท้องถ่ินนัน้ ควรทีจ่ะให้นกัวชิาการและประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน และขยายผลต่อไป 

อย่างไรกด็กีารขยายผลไปสูร่าษฎรในพืน้ที่ใกล้เคยีงนัน้ ควรขยายในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยการจดัตัง้เป็น 

กลุม่ย่อยๆ และด้วยความสมคัรใจของราษฎรเองก่อน พ้ืนที่ใดทีม่ปัีญหาและราษฎรไม่สมคัรใจกจ็ะไม่มกีาร

บังคับ ต่อเมื่อราษฎรเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จะเข้ามาร่วมเองในภายหลัง ส่วนราษฎรที่สมัครใจ เช่น หมู่บ้าน

ชาวไทยมุสลิมนั้น ก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่

 ๗. ส�าหรับการเลี้ยงผึ้งโพรง ก็นับว่าเป็นรายได้เสริมแบบง่ายๆ ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง แต่ถ้าหาก

ท�าเป็นงานหลักอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องอาหารเลี้ยงผึ้งเพราะดอกไม้ที่จะเลี้ยงผึ้งไม่มี

ตลอดปี จึงควรค่อยๆ ท�าการศึกษาต่อไปตามความเหมาะสม

 ๘. สวนสมเด็จฯ น้ีสามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้เพ่ิมขึ้นอีกเพราะยังมีพื้นที่ที่ไม่ได้ท�าประโยชน์

หากมีการบริหารน�้าและใช้น�้าอย่างมีระบบ รวมทั้งการจัดหาน�้ามาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การจัดการเรื่องน�้านี้

จ�าเป็นต้องจัดที่ดินให้เรียบร้อยเสียก่อน

 ๙. ส�าหรบัการท�าระบบน�า้หยดนัน้ต้องทดลองเป็นขัน้ๆ ไป เพราะระบบนีบ้างครัง้กเ็ป็นปัญหาเกีย่วกบัการ

ที่น�้าหยดมากไปหรืออาจน้อยไป และอาจใช้ได้เฉพาะพื้นที่บางพื้นที่ที่เหมาะสมเท่านั้น 

 ๑๐. พืน้ทีว่นเกษตรขอให้รกัษาสภาพป่าด้วยการปลกูป่าโดยใช้ไม้พนัธุเ์ดมิทีส่ามารถด�ารงอยู่ได้ตามธรรมชาติ 

และปลูกไม้ผลเพิ่มให้มากขึ้น และการปลูกไม้ผลนี้ควรขยายออกไปแทนที่ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อให้ค่อยๆ 

ลดจ�านวนลงและน�าไปใช้เผาถ่าน เพราะไม้ยคูาลปิตสัทีต่่างประเทศปลกูเพือ่ใช้ท�าฟืนและผลติพลงัไฟฟ้านัน้ ไม่สู้

จะได้ผลและต้องการบ�ารุงรักษาเช่นไม้ทั่วๆ ไปด้วย ดังนั้น จึงควรปลูกไม้ผลจะดีกว่า 

 ๑๑. เรื่องการผสมพันธุ์พืชสองชั้นให้เอาพันธุ์พืช เช่น พวกแตงต่างๆ ให้คัดเลือกเฉพาะที่กลายพันธุ์

เป็นพวกพันธุ์เลว เอามาขยายพันธุ์หลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้พันธุ์ที่จะไม่กลายพันธุ์อีกต่อไป หลังจากนั้นค่อย

ขยายข้ามสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นพันธุ์ของไทยโดยเฉพาะ ไม่ใช่พันธุ์แตงที่ได้จากต่างประเทศที่ท�าอยู่ในขณะนี ้

หลักการส�าคัญคือ “การกลับไปสู่ของเดิม และเป็นของเดิมที่ไม่กลายพันธุ์แล้ว”

340340 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการประมง สรุปได้ดังนี้

 ให้กรมประมงหาพันธุ์ปลาซึ่งอาจเป็นปลานิลก็ได้ไปเลี้ยงในบ่อน�า้ (แปลง) ที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาด�า เพื่อให้

ปลากินของเสียในบ่อกุ้งอันเป็นการขจัด POLLUTION ในน�้าให้ดีขึ้น โดยไม่ให้อาหารอื่นแก่ปลาอีก และ

เมื่อสภาพน�้าดีขึ้นแล้วก็ใช้หมุนเวียนไปเลี้ยงกุ้งต่อไป ส่วนปลาที่ได้ไม่ควรท�าเป็นอาหารของคน แต่ให้ไป

ท�าเป็นปลาป่นแทน ก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิต และเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งกุลาด�าได้ ซึ่งขอให้ทดลอง

ศึกษาเรื่องนี้ด้วย เอาปลานิลไปขจัดของเสียในบ่อเลี้ยงกุ้ง

 ๑. ทางโครงการจะไม่เข้าไปด�าเนนิงานในส่วนทีอ่ยูน่อกพืน้ที่โครงการ ยกเว้นเมือ่ราษฎรสมคัรใจและ

ร้องขอให้โครงการเข้าไปช่วยเหลือ จึงจะเข้าไปด�าเนินงานให้

 ๒. การสร้างสวนสัตว์เปิด ควรใช้พื้นที่บริเวณเขาเสวยกะปิ เนื่องจากมีความเหมาะสมเพราะสามารถ

แยกพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเฉพาะได้

 ๓. พื้นที่เหนืออ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด ซึ่งมีข่าวว่าได้มีเอกชนเข้ามาซื้อท่ีดินเพื่อท�าสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ และท�าสนามกอล์ฟนัน้ ก็ไม่น่าเป็นปัญหาต่อโครงการนี ้และนบัว่าเป็นการปรบัปรงุพืน้ทีอ่กีทางหนึง่ 

แต่ควรตกลงกันให้ดีในเรื่องการบริหารจัดการน�้า ซึ่งน่าจะให้เอกชนจัดท�าที่เก็บน�า้ของตนเองไว้ใช้

หากจ�าเป็นต้องใช้น�า้จากอ่างเกบ็น�า้ กจ็ะต้องเป็นไปในลกัษณะซือ้น�า้จากทางราชการด้วย นอกจากนี ้ควรปลกู

ต้นไม้ไว้รอบๆ บรเิวณและดแูลรกัษาให้ด ีเมือ่เป็นเช่นนีก็้จะเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่ายทัง้ฝ่ายราชการและฝ่าย

เอกชน

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการพัฒนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 ๑. ในเรือ่งกังหันลมนัน้ (กังหันลมสูบน�า้) ก็ให้พิจารณาแก้ไขส่วนสึกหรอต่างๆ ของตัวกงัหนัให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ทดลองพิจารณาว่าในขณะที่ลมหมุนกังหันอยู่นั้น จะสามารถท�าให้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า บรรจุอยู่

ในแบตเตอรี่ได้หรือไม่ ถ้าท�าได้ เมื่อลมหมดกังหันไม่สามารถหมุนได้ ก็จะใช้ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ 

น�ามาใช้หมุนกังหันได้ต่อไป ก็จะท�าให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประสานงานกับสถาบันทางวิชาการต่างๆ ท�าการศึกษา วิจัย 

และทดลองในเรื่องนี้ด้วย

341341  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 ๓. ด้านการพัฒนาป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการจดัหมูบ้่านไม้หรอืการปลกูป่ากด็จีะมลีกัษณะทีจ้่างราษฎร

เป็นลูกจ้างของทางราชการ โดยให้มีหน้าที่ในการปลูกป่าและบ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตราษฎร

จงึขาดความส�านกึทีจ่ะรกัป่าไม้และบ�ารงุดแูลให้ต้นไม้เจรญิเตบิโต เพราะถ้าต้นไม้ทีป่ลูกเจรญิเตบิโตเตม็ทีแ่ล้ว 

ทางราชการก็จะปลดลูกจ้างเหล่านั้นออกไป ราษฎรที่เป็นลูกจ้างจึงไม่พยายามที่จะให้ต้นไม้โตเร็ว เพราะ

จะถกูเลิกจ้างตามไปด้วย จงึเห็นสมควรให้เปลีย่นวธิกีารใหม่ เป็นการด�าเนนิงานในรปูแบบ “ป่าไม้หมูบ้่าน” 

คือให้ราษฎรด�าเนินการเอง เป็นเจ้าของเอง ปลูกป่าและบ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้เอง โดยในระยะแรกให้

หน่วยราชการจัดท�าเรือนเพาะช�า เพื่อสาธิตและแนะน�าให้ราษฎรรู้จักการเพาะต้นกล้า และสอนให้ราษฎร

ท�าเรอืนเพาะช�าเป็นของตนเอง เพาะต้นกล้าไม้มาขายให้หน่วยราชการ หน่วยราชการจะรบัซือ้ต้นกล้าจาก

ราษฎรในระยะแรก เพื่อให้ราษฎรสามารถฝึกหัดและเลี้ยงตัวเองได้ก่อน ต่อจากนั้นก็ส่งเสริมให้ราษฎรมี

ความรู้ความช�านาญมากขึ้น สามารถเพาะต้นกล้าเพื่อน�าไปจ�าหน่ายยังตลาดภายนอกได้ ซึ่งอาจจะมีทั้ง

การเพาะต้นไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ผลที่มีราคาดี ก็จะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง

ด้วย และต่อไปราษฎรที่เป็นเจ้าของเรือนเพาะช�า ก็สามารถผลิตต้นกล้าได้เอง ก็จะน�าไปปลูกเป็นป่าไม้ใน

พืน้ทีท่ี่ได้จดัสรรไว้ให้ ราษฎรกจ็ะต้องดแูล รกัษาและหวงแหนป่าไม้เหล่านัน้ให้เจรญิเติบโตเป็นป่าไม้ของชุมชน 

ทีร่าษฎรสามารถเข้าไปหากินได้ สามารถตัดต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไปใช้ประโยชน์และด�าเนินการ

ปลูกป่าทดแทนต่อไป ถ้าสามารถท�าได้ดังนี้ราษฎรก็จะไม่ไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในที่อื่นๆ ต่อไปอีก

 ๔. การฟื้นฟูสภาพป่าไม้บนภูเขา ก็ให้ด�าเนินการแบบเขาเสวยกะปิ โดยการสูบน�้าด้วยเครื่องสูบน�้า 

กงัหนัน�า้ขึน้ไปเกบ็ไว้ทีฝ่่ายเกบ็กกัน�า้ ซึง่ได้สร้างปิดกัน้ร่องน�า้ตามช่องเขาต่างๆ เป็นชัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

พร้อมกบัต่อท่อกระจายน�า้ไปตามลาดเขา เป็นการทดลองสร้างภเูขาป่าในระดบัสงูด้วยระบบน�า้ชลประทาน

ท่ีบรเิวณเขาเสวยกะปิแห่งนี ้ให้มสีภาพสมบรูณ์และด�าเนนิการปลกูป่าประเภทไม้โตเรว็คนกนิได้ สตัว์กนิได้ ไม้

สวยงาม ตลอดจนไม้ท�าฟืนตามบริเวณลาดเขาต่างๆ เมื่อสามารถปลูกป่าไม้ได้เจริญเติบโตได้ผลดีแล้ว ก็

ให้น�ารูปแบบเดียวกันนี้ไปขยายผลการด�าเนินงานไปยังภูเขาลูกอื่นๆ ก็จะช่วยให้พื้นที่มีสภาพป่าไม้ที่อุดม

สมบูรณ์และมีความชุ่มชื้นตลอดไปด้วย

 ๕. ในพืน้ทีด่นิเสือ่มสภาพ ไม่สามารถปลกูพชือย่างอืน่ได้ เมือ่ได้ทดลองปลกูต้นยคูาลปิตสัแล้วกล็อง

ค�านวณว่าใช้เวลาปลูกนานเท่าไร ได้ผลผลิตเป็นไม้จ�านวนเท่าใด ต่อจากนั้นก็ทดลองน�ามาเผาถ่านและ

ค�านวณดูว่าได้ถ่านออกมาเป็นจ�านวนเท่าใด มีมูลค่าเท่าไร ถ้าหากมีการน�าไปเปรียบเทียบกับการปลูกไม้

ชนิดอื่นแล้ว อย่างไหนจะสามารถให้ผลประโยชน์มากกว่ากัน

342342 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 ๖. ในการท�าการประมงนั้น ให้ราษฎรมารวมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์การเลี้ยงปลา

 ๗. การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ นี ้ในท้ายทีส่ดุจะไม่ได้ท�าเพยีงการศกึษา วจิยั

เท่านัน้ ในโอกาสต่อไปศูนย์ฯ จะกลายสภาพเป็นชุมชนที่แข็งแรง มีการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎร ราษฎร

จะมีที่ดินเป็นของตนเอง มาร่วมกันท�ากิจกรรมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน โดยเฉพาะในอีก ๕๐ 

-๑๐๐ ปีข้างหน้า จะมีราษฎรมากขึ้น ราษฎรจะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้น้อยลง แต่ในพื้นที่ที่จ�ากัดนั้น 

จะสามารถใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นศูนย์กลางในการ

ช่วยประสานให้ราษฎรสามารถท�ากจิกรรมต่างๆ ตามทีโ่ครงการได้ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์แบบราษฎร

กจ็ะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ตลอดไป

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 ๑. ให้ศึกษา ทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการ
พฒันาและพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่หมาะสมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 ๒. การด�าเนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกให้พิจารณาลักษณะของภูมิประเทศ ซึ่งแบ่งได้ ๒ 
ลักษณะของพื้นที่ ดังนี้
  ๒.๑ การปลกูหญ้าแฝกบนพืน้ทีภ่เูขาให้ปลกูหญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาดชนัและ ในร่องน�า้ภูเขา 
เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของหน้าดนิ และช่วยเกบ็ความชืน้ในดนิ ไว้ด้วย
  ๒.๒ การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบให้ด�าเนินการในลักษณะดังนี้
   ๑. ปลูกโดยรอบแปลง
   ๒. ปลูกในแปลงๆ ละ ๑ หรือ ๒ แนว
   ๓. ส�าหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
 ๓. ผลของการศกึษาทดลอง ควรเกบ็ข้อมลูทัง้ทางด้านการเจรญิเตบิโตของล�าต้นและราก ความสามารถ

ในการอนุรักษ์ ความสมบูรณ์ของดินและการเก็บความชื้นในดิน และเรื่องพันธุ์หญ้าต่างๆ ด้วย

343343  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

การอนุรักษ์หน้าดินด้วยวิธีทางธรรมชาติ

 ๑. ศึกษาวิธีการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติมานานแล้ว และได้เห็นวิธีการผิดๆ ในแต่ละพื้นที่

ซึ่งมักจะเปิดหน้าดิน (ปอกเปลือก) เปลือยดินแล้วท�าการเกษตร ตัวอย่างในศูนย์ฯ ห้วยทรายที่ท�าการ

ยกร่องพรวนดินซ่ึงยังถือว่าเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติซ่ึงจะเกิดปัญหาในอนาคต จึงทรงแนะน�าให้ศูนย์ฯ 

ห้วยทราย ท�าการเกษตรอย่างไม่ท�าลายธรรมชาติ เช่น การไม่ไถพรวนเปิดหน้าดิน (ปอกเปลือก) เปลือยดิน 

เป็นต้น โดยให้ทุกโครงการในศูนย์ฯ ห้วยทรายท�าเป็นตัวอย่างแล้วหาทางแนะน�าให้ราษฎรท�าตามต่อไป 

 ๒. ศกึษาเอกสารของธนาคารโลก เก่ียวกับการอนรุกัษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก จงึให้ศนูย์ฯ ห้วยทราย

ท�าการศึกษาทดลองปลูกหญ้าเพื่ออนุรักษ์หน้าดิน โดยปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกในพ้ืนที่รูปแบบต่างๆ 

เช่น ขอบร่องน�า้ แปลงมะม่วงหมิพานต์ บรเิวณทีล่าดชนั หรอืตามร่องน�า้ธรรมชาต ิน�าหนิไปกัน้เป็นฝายเลก็ๆ 

แล้วปลูกหญ้าแฝกด้านหน้าหรือในพื้นที่ท�าการเกษตร เช่น แปลงปลูกข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้บันทึกภาพ

ก่อนด�าเนินการและหลังด�าเนินการไว้เป็นหลักฐาน และให้ทุกโครงการในศูนย์ฯ ห้วยทรายท�าเป็นตัวอย่าง

 การเผาถ่าน ให้ด�าเนินการศกึษาทดลองการเผาถ่านโดยใช้ไม้โตเร็วประเภทตา่งๆ ทีป่ลกูในศนูยฯ์ และ

รวบรวมข้อมูลไว้ ๒ ด้าน คือ

 ๑. ข้อมูลด้านการลงทุนปลูกไม้โตเร็ว และรายได้จากการจ�าหน่ายถ่าน

 ๒. ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความร้อนที่ได้จากถ่านไม้ประเภทต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

 นอกจากนี้ ถ้าจะทดลองหาข้อมูลการปลูกอ้อยเพ่ือท�าแอลกอฮอล์ด้วยก็ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับการ

เผาถ่านว่าอย่างไหนจะเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากกว่ากัน

 ควรท�าเพื่อใช้ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเท่าน้ันจึงจะคุ้ม หากน�าไปใช้ทางการเกษตรน่าจะมีปัญหา

ค่าจัดการในระยะยาวและจะไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ ยังจะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

ศูนย์ฯ ห้วยทรายไม่ควรจัดท�าเอง แต่ควรแนะน�าภาคธุรกิจด�าเนินการเองในขนาดเล็ก
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วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 การจดัหาแหล่งน�า้เพิม่เตมิ เนือ่งจากปรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายมน้ีอย แต่อ่างฯ นีส้ามารถเกบ็

กักน�้าได้มาก จึงควรพิจารณาจัดหาน�้าจากแหล่งอื่นๆ มาเก็บไว้ในอ่างๆ ห้วยทราย โดยให้กรมชลประทาน

ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร (พันเอกโสมนัส เอี่ยมสรรพางค์) เพื่อพิจารณาพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 ๑. พิจารณาวางแนวท่อส่งน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดมายังอ่างเก็บน�้าห้วยทรายในกรณีที่ระดับ

ความสูงไม่พอทีน่�า้จะไหลมาเองได้ ก็ควรพจิารณาตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ตามความเหมาะสม ซึง่ถ้าท�าได้จะเป็น

ตัวอย่างที่น่าดูมาก

 ๒. พจิารณาจดัสร้างแหล่งน�า้เพิม่เตมิในพืน้ทีท่ีอ่ยูส่งูกว่าอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปดและอ่างเกบ็น�า้ห้วยทราย 

เพื่อเก็บน�้าส�ารองไว้เติมให้แก่อ่างฯ ห้วยทราย

 ควรพิจารณาน�าต�ารวจทีฝึ่กอบรมอยู่ในค่ายพระราม ๖ ออกไปช่วยท�างานพฒันาในศนูย์ศกึษาการพฒันา

ห้วยทรายฯ เพื่อให้ต�ารวจได้เรียนรู้ และน�าความรู้ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 ๑. ต้นยูคาลิปตัสให้ปลูกในที่ที่ปลูกอะไรไม่ได้ ถ้าปลูกต้นไม้อื่นได้ก็ไม่ควรปลูกยูคาลิปตัส และน�ามา

ใช้ท�าฟืน เผาถ่าน ถ้าปลูกไว้หลายปีท�าไส้ไม้ได้

 ๒. ให้ท�าเตาเผาถ่านโดยออกทนุค่าเตาเผาให้ชาวบ้าน เกบ็เงนิค่าเผาถ่านจากชาวบ้านแล้วเกบ็ไว้เป็น

สมบัติของสหกรณ์ใช้เผาถ่านได้ทั้งปี

 ๓. ให้ปลูกมะกอก รวมทั้งไม้ ๓ อย่าง ตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งจะได้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ด้วย

 ๔. ท�าแนวด้านถนน by-pass ไม่รุกล�า้เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ โดยปลูกต้นไม้กั้นไว้เป็นแนวยาว
 ๕. ขุดดินท�าเป็นร่องตามแนว contour เพื่อรับน�้าและตะกอนจากภูเขาจะช่วยท�าให้ดินปลูกต้นไม้ได้
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 ๖. การปลูกหญ้าแฝกรอบโคนไม้ผลแบบวงกลม ถ้าปลูกใกล้ต้นไม้มากเกินไปจะท�าให้ต้นไม้ขาดน�้า 
เพราะรากหญ้าแฝกจะดูดซับน�้าไปหมด ส่วนที่ปลูกแบบครึ่งวงกลมและกอชิดกันนั้น ถูกต้องแล้ว
 ๗. ให้เร่งรัดปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมในแนวหญ้าแฝกที่เป็นช่องว่าง เพื่อให้แฝกมีประสิทธิภาพจะช่วย
ท�าให้ดินดีย่ิงขึน้ ซึง่ถ้าดนิดแีละมนี�า้จะสามารถปลกูพชืเศรษฐกจิและพชืผกัซึง่จะเป็นรายได้แก่เกษตรกรต่อไป
 ๘. ศึกษา ทดลองการปลูกหญ้าแฝกในหลุมที่เจาะลงไปในดินดานที่เป็นวัตถุต้นก�าเนิดดินในระดับที่
ความลึกที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาผลกระทบของรากหญ้าแฝก กับการสลายตัวของวัตถุต้นก�าเนิดดิน

 ๙. ปลกูแฝกให้เตม็ทีแ่ละต่อขยายแนวแฝกออกไป ตามแนว contour เพือ่เป็นการพฒันาดนิให้ปลกูต้นไม้

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 งานอนุรักษ์ดินและน�้าบริเวณลุ่มน�้าเขาบ่อขิง เพื่อด�าเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณลุ่มน�้าเขาบ่อขิง 

โดยท�าคันดินเบนน�า้ (Diversion) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคันดินเก็บกักน�้า (Check Dam) กับคันดิน

กั้นน�้า (Terracing) สามารถเก็บกักน�า้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

  ๑. ให้ปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนว contour เมื่อเวลาฝนตกลงมาจะพัดพาเศษไม้ใบไม้มาติดอยู่

ที่แนวหญ้าแฝกเป็นการท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยกรมป่าไม้มีหน้าที่ปลูกป่าและกรมพัฒนาที่ดิน

มหีน้าทีป่ลกูหญ้าแฝก ซึง่ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจะเป็นหน่วยงานกลาง

ที่ให้ทั้ง ๒ หน่วยงานร่วมกันประสานด�าเนินการ    

  ๒. ให้ทดลองน�าเอาตะกอนดนิที่ไหลมาลงอ่างเลก็ๆ ตามแนว Check Dam มาใช้ประโยชน์เป็นปุย๋

 ให้ศึกษาทดลองปลูกยูคาลิปตัส โดยทดลองปลูกเป็นแปลงๆ แล้วตัดสาง ริดกิ่งหมุนเวียนส�าหรับให้

ชาวบ้านน�ามาเผาถ่านใช้ในครอบครัวได้ตลอดท้ังปี โดยค�านวณดวู่าก่ีปีจะหมดต้นพอส�าหรบัตดัท�าฟืนรวม

ทั้งศึกษาทดลองท�าเตาเผาถ่านในรูปแบบที่ชาวบ้านสามารถจะน�าไปใช้ประโยชน์ได้

 งานศกึษาทดลองการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือพัฒนาดนิดานท้ายอ่างเก็บน�า้ห้วยทราย เพือ่ด�าเนนิการ

ศึกษาทดลองการสลายโครงสร้างของดินดานแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศึกษาทดลองการปลูก

หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาดินดานในรูปแบบต่างๆ

346346 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 ๑. ให้หาวิธีเจาะลงไปในชั้นดินดาน แล้วน�าดินที่มีความร่วนซุยใส่ลงไปในหลุม ส�าหรับปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อให้รากหญ้าแฝกสามารถทะลุชั้นดินดานไปได้ หญ้าแฝกจะน�าความชื้นไประเบิดดินให้ร่วนซุยมากขึ้น

 ๒. ให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนว contour ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๕ ซม. เพื่อ

ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน และช่วยท�าให้เกิดหน้าดินมาทับถมกันบริเวณแนวรั้วหญ้าแฝก ซึ่งต่อไปจะ

ใช้ดินท�าการเพาะปลูกได้

 ๓. การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบต้นไม้ควรปลูกแบบฮวงซุ้ย (ครึ่งวงกลม) เพ่ือช่วยเก็บกักความช้ืนให้

แก่ต้นไม้ 
 ให้สมาชิกหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมและราษฎรหมู่บ้านไทยพุทธร่วมมือร่วมใจกันด�าเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายฯ การทีน่บัถือศาสนาต่างกันก็สามารถอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิหากมปัีญหาใดๆ 
ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่อยู่แล้ว

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 ระบบการผันน�้าจากอ่างเก็บน�า้บ้านทุ่งขามมาเติมในอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด หากยังมีน�้าอยู่ในอ่างเก็บ

น�้าห้วยตะแปดพอสมควรก็ไม่จ�าเป็นจะต้องน�ามาเติม หากน�้ามีน้อยจึงน�าน�้ามาเติมแต่ไม่ควรจะให้เต็มอ่าง 

เพราะต้องเผื่อไว้ในกรณีที่ฝนตกด้วย

 การปลกูป่าต้องไม่ตดัไม้พืน้ล่างจนท�าให้พืน้ทีเ่ตยีนโล่ง จะต้องรกัษาไม้พืน้ล่างต่างๆ เอาไว้ด้วย เพือ่ให้

เกิดการพึ่งพาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในระบบนิเวศ

 บริเวณพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนมาก (BAD LAND) ด้านทิศใต้ของเขาบ่อขิง

 ๑. ให้ศึกษาส�ารวจรูปร่างของภูมิประเทศ ตลอดจนศึกษาการเกิดร่องน�้าและการแพร่กระจายของร่อง

น�้าอันเป็นผลมาจากการชะล้างพังทลายของดินในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อน�ามาใช้ประกอบเป็นข้อมูล

ในการแก้ไขปัญหา ซึง่จะสามารถกระท�าได้ โดยใช้หญ้าแฝกปลกูตามแนวระดบัเพือ่ชะลอการไหลบ่าของน�า้ 
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และช่วยป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งจะได้ปุ๋ยที่เป็นเศษไม้ใบไม้จากภูเขามาทับถม

หน้าแนวรั้วหญ้าแฝก ซึ่งจะสามารถสร้างดินดีขึ้นมาจนสามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้ ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ 

ทัง้นี้ในการด�าเนินการจะต้องร่วมมอืกันระหว่างพัฒนาทีด่นิ ป่าไม้ ชลประทานและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

จึงจะส�าเร็จ

 ๒. พื้นที่ดินเลว (BAD LAND) ที่มีการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง และมีชั้นดานแข็งให้น�าหญ้าแฝก

และพนัธุ์ไม้ทีส่ามารถขึน้ได้ในพืน้ทีม่าปลกู โดยท�าการเจาะหลมุปลกูแล้วเอาดนิทีม่อีาหารใส่ในหลมุ แล้วเพิม่

ความชืน้ลงไป รวมทัง้พยายามสร้างแหล่งน�า้จากธรรมชาตเิพิม่เตมิ เพือ่ช่วยรกัษาความชุม่ชืน้ให้ผวิดนิ ซึง่

จะท�าให้หญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ ทั้งนี้ความชื้นที่สร้างขึ้นจะช่วยสลายโครงสร้างดินดาน

ท�าให้เกิดการสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่โดยธรรมชาติ 

 ๓. ให้ศึกษาทดลองหาวิธีที่จะพัฒนาที่ดินดานเค็มในพื้นที่โครงการฯ ให้สามารถน�ามาใช้ปลูกพืชได้

 ๔. ให้ศึกษา ทดลองประสิทธิภาพของหญ้าแฝกว่าจะสามารถทนเค็มได้ในระดับใด

 ๕. แนวทางการพัฒนาที่ดินที่ถูกต้อง คือจะต้องพัฒนาดิน โดยไม่ท�าการปอกเปลือกดิน

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการด�าเนินงานภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สรุปได้ดังนี้

  ๑. การท�าทฤษฎีใหม่ ต้องสามารถยดืหยุน่ได้ สามารถปรบัสดัส่วนการใช้พืน้ที่ให้มคีวามเหมาะสม

ตามสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีระบบชลประทานเข้าถึง แปลงทฤษฎีใหม่ก็ท�าบ่อเก็บน�้าให้เล็กลงแล้วไปเพิ่ม

ที่ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผักแทน ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทาน ก็ต้องท�าบ่อเก็บน�้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

เพราะต้องรับน�้าฝนมาเก็บไว้ใช้ท�ากินตลอดปี เป็นต้น

  ๒. หลกัการของทฤษฎีใหม่อยูท่ีว่่าในบรเิวณทีด่นิต้องมหีลายอย่าง คือ พชืผกั พชืผล ต้นไม้ต่างๆ 

โดยเฉพาะข้าว และบ่อเก็บน�้า โดยจะด�าเนินกิจกรรมการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และมีเหลือขาย

เพื่อที่จะไปซื้อในส่วนที่ขาดแคลนหรือในส่วนที่ท�าเองไม่ได้ เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น

  ๓. ต้องท�าบัญชีแสดงการลงทุน-ผลก�าไร โดยค�านวณให้เห็นว่ามีความพอเพียงทั้งในส่วนของ

การบริโภคและการมชีวีติอยู ่ซึง่จะต้องรวมเอาค่าใช้จ่ายทีซ่่อนเร้น เช่น ค่ารฐัสงเคราะห์ ค�านวณรวมเข้าไปด้วย 

รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้สามารถน�ามาหมุนเวียน น�ามาลงทุนเพิ่มเติมลงในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่

ต้องเป็นภาระให้กับส่วนรวมหรือทางราชการ

348348 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



  ๔. การบริหารการจัดการน�้าในบ่อเก็บน�้า จะต้องมีน�้าเอาไว้ให้สามารถใช้ในการปลูกพืชได้ใน

ช่วงหน้าแล้งหรอืฝนทิง้ช่วง โดยจะปรบัระบบการปลกูพชืให้เหมาะสมกบัฤดกูาล เช่น หน้าฝนปลกูข้าวหน้าแล้ง

ก็เปลี่ยนมาปลูกพืชตระกูลถั่วต่างๆ หรือพืชที่ต้องการน�า้น้อย เป็นต้น

  ๕. การจะน�าเอาทฤษฎีใหม่ไปท�าในพืน้ทีต่่างๆ จะต้องศกึษาเรือ่งของทรพัยากรน�า้ด้วย ทัง้ปรมิาณ

น�้าฝนและระบบน�้าชลประทาน

  ๖. บริเวณแปลงสาธติทฤษฎีใหม่ (ระบบน�า้ฝน) ให้พจิารณาปรบัรปูแบบพืน้ทีแ่ปลงพชืผกัสวนครวั

ที่ปลูกหญ้าแฝกไว้รอบขอบแปลงให้มีความเหมาะสม เพื่อลดการสิ้นเปลืองที่ดินและหญ้าแฝก โดยให้ลด

แถวแฝก หรือเพิ่มปริมาณที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชชนิดอื่นได้มากขึ้น

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับหมู่บ้านไทย - พุทธ สรุปได้ดังนี้

  ๑. การส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในรูปแบบของโครงการเกษตรรวมตัว

สามัคคีจะต้องรวมกลุ่มให้มีความสามัคคี และให้เกิดการรวมพลังที่เข้มแข็ง

  ๒. การบรหิารจดัการระบบจ�าหน่ายผลผลติผกัปลอดภยัจากสารพษิ จะต้องน�าเงินส่วนทีเ่ป็นผลก�าไร

ทีไ่ด้จากการขายผลผลติออกสูต่ลาด ส่วนหนึง่แบ่งให้แก่สมาชกิกลุม่ และอกีส่วนหน่ึงให้น�ามาเกบ็รวบรวมไว้เป็น

เงนิส่วนกลางของกลุม่ เพือ่หมนุเวยีนน�าไปใช้ประโยชน์ ซึง่หากท�าได้จะท�าให้ราษฎรมฐีานะความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นได้

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้

 ๑. ขอให้ทางกรมชลประทานตรวจสอบว่าสนามกอล์ฟเลควิว ได้ฝังท่อลอดข้ามถนนมีการน�าน�้าจาก

อ่างเก็บน�้าห้วยตะแปดไปใช้จริงหรือไม่ พร้อมหาแนวทางป้องกันการน�าน�้าไปใช้ต่อไป

 ๒. เครือ่งสบูกงัหนัน�า้ บรเิวณท้ายท่อส่งน�า้สายใหญ่ฝังขวาของอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด เพือ่ช่วยเหลอืการ

349349  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ปลูกป่าบนเขาเสวยกะปิ ขอให้ตรวจสอบสภาพของเครื่องสูบน�้าหากช�ารุดเสียหาย ขอให้รีบด�าเนินการ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกต ิเพ่ือเป็นการประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองสบูน�า้ด้วยไฟฟ้า ถงึแม้จะต้อง

สูญเสียปริมาณน�้ามากลงคลองส่งน�้าก็ตาม พร้อมพิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน�้าภูเขาป่าเขาเสวยกะปิที่

ยังไม่สมบูรณ์ โดยเร่งด่วนต่อไป

 ๓. ให้พจิารณาความเหมาะสมการไหลของน�า้ช่วงทีฝ่นตกหนกับริเวณพืน้ทีห่มู่บ้านไทย - พทุธ โดยเฉพาะ

บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร (นายยิน แหยมสกุล) ที่ถูกน�้าท่วมและปลาได้ว่ายหนีไปพร้อมกับน�้าหมด

พร้อมหาแนวทางแก้ไขระบบระบายน�า้ต่อไปถ้า ชลประทานแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมแล้ว งานประมงกจ็ะได้เลีย้งปลาต่อไป

 บริเวณพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนมาก (BAD LAND) ด้านทิศใต้ของเขาบ่อขิง

 ๑. ก่อนปลกูต้นไม้ให้ใช้เครือ่งวดัความช้ืน เจาะดนิ วดัความช้ืนตามแผนทีท่างน�า้ไหล (กรมพฒันาทีด่นิ 

ด�าเนินการ) เพื่อดูความชื้นในดินว่าลึกถึงระดับใด แล้วจึงปลูกต้นไม้ที่เหมาะสม

 ๒. ต้องรักษาต้นไม้เดิมและความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเอาไว้เป็นส�าคัญ

 ๓. สภาพพื้นที่เดิมมีไม้โมกขึ้นอยู่ ให้ทดลองปลูกไม้โมกในบริเวณพื้นที่นี้ เพื่อน�าไปท�าประดิษฐกรรม

ส่งเสริมอาชีพ

 ๔. ควรทดลองปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสดีกลุ๊ปต้า

 ๕. ให้ทดลองปลกูไม้สาธรร่วมกบัหญ้าแฝกต่อไป และท�าการศกึษากบัไม้ชนดิอืน่ว่าชนดิใดจะเหมาะสม

กับพื้นที่ดินดานได้ดี

 ๖. ภาพรวมการจัดแบ่งระบบนิเวศของป่าเขา ควรจัดแบ่งพื้นที่ภูเขาถึงพื้นที่ราบ เป็น ๓ ส่วน

  - ส่วนที่ ๑ บนเขาเป็นพืชพรรณไม้ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ

  - ส่วนที่ ๒ ชั้นต่อมาในส่วนของพื้นที่ลาดเขาเป็นไม้เศรษฐกิจ โดยมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการ

ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมด้วย

  - ส่วนที่ ๓ พื้นที่ราบเป็นพื้นที่ท�าการเกษตร

 บริเวณพื้นที่ที่มีการกัดกร่อนมาก (BAD LAND) ด้านทิศใต้ของเขาบ่อขิง

 ๑. แปลงทดลองแก้ปัญหาดินเลว

  ๑.๑ ให้จัดพื้นที่สาธิตสภาพดินเลวดั้งเดิมก่อนแก้ไข

350350 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



	 	 ๑.๒	ให้จัดพื้นที่สาธิตสภาพพื้นที่ดินเลวหลังการแก้ไข	เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน

 ๒.	แก้ไขดินเลวโดยวิธีธรรมชาติ

	 	 ๒.๑	ปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้ดินดานแตกตัวจะท�าให้น�้าซึมผ่านไปได้

	 	 ๒.๒	ปลกูต้นไม้ควบคูก่บัหญ้าแฝก	ต้นไม้จะเจรญิเตบิโตในดนิดานได้	เนือ่งจากแฝกให้น�า้และช่วยดึง

ไนโตรเจน

	 	 ๒.๓	ควรปลูกต้นไม้หลายชนิด	เพื่อเปรียบเทียบกันว่าไม้ชนิดไหนจะโตในพื้นที่นั้นๆ

	 	 ๒.๔	เมื่อดินดานแก้ไขได้แล้ว	 ต้องใช้ความเพียรด�าเนินการไปเรื่อยๆ	 จะท�าให้ดินดานใช้ท�าการ

เกษตรกรรมได้	เป็นวิธีทางธรรมชาติที่ใช้จ่ายน้อย

	 ๓.	ภาพรวมการจัดแบ่งระบบนิเวศของป่าเขา	ควรจัดแบ่งพื้นที่ภูเขา	ถึงพื้นที่ราบ	เป็น	๓	ส่วน

	 	 -	ส่วนที่	๑	บนเขาเป็นพืชพรรณไม้ป่า

	 	 -	ส่วนที	่๒	ช้ันต่อมาในส่วนของพืน้ทีล่าดเขาเป็นไม้เศรษฐกจิ	โดยมี	การปลกูหญ้าแฝก	เพือ่การฟ้ืนฟู

ดินเสื่อมโทรมด้วย

	 	 -	ส่วนที่	๓	พื้นที่ราบเป็นพื้นที่ท�าการเกษตร	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับน�้าและปุ๋ยจากบนภูเขา

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน�้าภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย สรุปความว่า

	 มคีวามมัน่ใจว่าวธิกีารแก้ไขปัญหาที่ได้ทดลองท�าทีเ่ขาเสวยกะปิ	และอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด	โดยให้ปลูก

ต้นไม้หรอืหาวธิที�าให้ต้นไม้เจรญิเตบิโตมากๆ	เมือ่มคีวามชุม่ชืน้	ฝนจะตกลงทีอ่่างเกบ็น�า้เอง	อย่างไรกต็าม

ในช่วงนีเ้พือ่ให้เกิดก�าลังใจแก่ผูป้ฏบิตัแิละราษฎรทีเ่ข้าร่วมโครงการควรประสานกบัหน่วยฝนหลวงให้ด�าเนนิ

การไปก่อน	ทัง้นี	้จะต้องวางแผนอ�านวยการให้รอบคอบและท�าตามแผนทีก่�าหนด	มิฉะนัน้ฝนจะไม่ตกในจดุที่

ต้องการทรงเชื่อมั่นว่าในบริเวณนี้ความชุ่มชื้นในอากาศมีเพียงพอที่จะท�าฝนได้

พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาดิน สรุปได้ดังนี้

	 	 ๑.	 ควรเร่งปลกูหญ้าแฝกให้มากๆ	เพราะหญ้าแฝกมคีณุสมบตัพิเิศษในการพฒันาดนิหลายประการ	

หญ้าแฝกมีรากแข็งแรง	สามารถเจาะลงในดินดานได้ลึก	ปลูกง่าย	ลักษณะกอหนาแน่น	เป็นก�าแพงธรรมชาติ

351351  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ที่มีชีวิตช่วยหยุดยั้งการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน ชะลอความเร็วของน�า้ที่ไหลบ่า น�้าจะซึมลงไปเก็บไว้

ในดินได้มาก ท�าให้ดินมีความชุ่มชื้น และใบแฝกก็ยังใช้คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้น และเพิ่มปุ๋ยให้ดินมี

ความอดุมสมบรูณ์มากขึน้ ดงัพระราชกระแสตอนหนึง่ว่า “...ดนิแขง็อย่างนี้ใช้งานไม่ได้ แต่ถ้าเราท�าแนวปลูกแฝก

ทีเ่หมาะสม มฝีนลงมา ความช้ืนจะอยู่ในดนิรากแฝกมนัลกึมาก ถงึให้เป็นเขือ่นกัน้แทนทีจ่ะขุดแล้วปซูเีมนต์ 

พืชนี่จะเป็นเขื่อนที่มีชีวิต แล้วในที่สุดเนื้อที่ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นดินผิวได้ เมื่อเกิดผิวดินเราจะปลูกอะไรก็ได้ 

ปลูกต้นไม้ก็ได้ ปลูกผัก ปลูกหญ้าแฝกก็ได้ทั้งนั้น ระยะแรกรัฐควรออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนเพราะราษฎรยัง

ไม่มทีนุเพยีงพอในระยะต่อไป เมือ่ราษฎรสามารถเพาะปลูกพืชและมรีายได้มากข้ึนราษฎรกจ็ะเหน็ประโยชน์

และสามารถด�าเนินการปลูกแฝก เพื่อพัฒนาดินด้วยตนเอง...”

  ๒. ส�าหรับแนวแฝกที่ปลูกบริเวณแปลงสาธิตท้ายอ่างเก็บน�้าห้วยทราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่

จะปลูกไม้ผลนั้นก็ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าจะให้ประหยัดแฝกก็ควรให้แต่ละแถวห่างกันมากขึ้น (ประมาณ ๑ - ๒ 

เมตรตามแนวดิ่ง) และระยะห่างระหว่างต้นหญ้าแฝกในแถวเดียวกันน้ันควรปลูกชิดๆ กัน แฝกจะท�างาน

ได้เรว็ในกรณบีางพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดเอยีงไม่มาก แนวหญ้าแฝกจะห่างกนัมาก ถ้าจะปลกูไม้ผลเราอาจปลกูแฝก

เป็นรปูวงกลมล้อมต้นไม้ผลเหมอืน “ฮวงซุย้” ก็ได้ และในกรณทีีฝ่นไม่ตกควรให้น�า้ช่วยจนกว่าต้นหญ้าแฝก

จะตัง้ตวัได้ ส�าหรบับรเิวณท้ายอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายนี ้นอกจากพืน้ทีท่ีป่ลกูแฝกไปแล้วนีก้ค็วรจะปลกูเพิม่เตมิ

อีกสองพื้นที่ คือ

 พืน้ท่ีแรก บรเิวณเชิงเขาเตาปนูด้านล่างของถนนจอมพล ซ่ึงลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นดนิดานเสยีส่วนใหญ่ไม่มี

หน้าดิน พื้นที่นี้ควรเจาะร่องแล้วปลูกหญ้าแฝกพร้อมกับให้น�้าจนกว่าแฝกจะตั้งตัวได้ เพื่อทดลองให้ราษฎร

เห็นว่าแฝกสามารถสร้างหน้าดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้

  พื้นที่ที่สอง บริเวณเหนือคลองส่งน�้าซึ่งทางทิศเหนือของแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกพื้นที่ประมาณ 

๔ ไร่ ควรปลูกแฝกเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินเตรียมไว้ส�าหรับการขยายตัวของหมู่บ้านในอนาคต

352352 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตะกอนหินและดูดซับสารเคมี สรุปความว่า

	 	 ควรปลกูหญ้าแฝกบรเิวณเหนอืแหล่งน�า้ต่างๆ	เช่น	ล�าห้วย	และอ่างเกบ็น�า้	เป็นต้น	เพือ่ใช้หญ้าแฝก

เป็นแนวป้องกนัตะกอนและดดูซบัสารเคมตีลอดจนของเสยีต่างๆ	ที่ไหลลงในแหล่งน�า้	โดยเฉพาะสารไนเตรท

ที่ไหลมาจากสนามกอล์ฟ	เพราะหญ้าแฝกนอกจากจะช่วยป้องกนัตะกอนดนิแล้ว	ยงัจะดดูซบัสารเคมต่ีางๆ	

เช่น	ไนเตรท	และสารพิษต่างๆ	ไว้ในรากและล�าต้นได้นานจนสารเคมีนั้นสลายตัว	และไม่เป็นอันตรายต่อ

คนข้างล่าง	ทรงรับสั่งว่า	“...หนักใจเรื่องสารเคมี	เขาต้องใส่ปุ๋ย	และเคมี	ไนเตรท	ฝนตกก็ละลายไปลงในน�้า 

อาจไปผสมกับข้างล่าง	เป็นพิษลงไปในอ่าง	ในบ่อน�้าตื้นที่เขาไว้ใช้กิน	ถ้าท�าหญ้าแฝกนี่	ไนเตรทจะถูกกักไว ้

แล้วยังเป็นปุ๋ยใต้ดิน ถ้ายาพิษนั้นเขาไปอยู่ในต้น	ซึ่งเวลานานๆ	ไปยาก็จะสลายพร้อมกับต้นแฝกสลายตัว

เป็นปุ๋ยตกลงต้นแฝกนี่ก็จะเป็นปุ๋ยส�าหรับพืชต่อไป	โดยที่ยาฆ่าแมลงนั้นไม่เป็นพิษสลายตัว...”

353353  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



354354 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

จังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก แต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้า

มาบุกรุก แผ้วถางป่า ท�าลายป่า ท�าการเกษตรอย่างผิดวิธี และใช้สารเคมีที่ส่งผลเสีย

ต่อดินและน�้า ขาดการบ�ารุงรักษาคุณภาพดิน ท�าให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปร

สภาพไปอย่างรวดเร็ว หน้าดินถูกชะล้างความอุดมสมบูรณ์ไปหมดสิ้น ดินกลายเป็น

ดินทรายและดินดานท่ีไม่มีแร่ธาตุ ความสมดุลทางธรรมชาติถูกท�าลายโดยสิ้นเชิง 

เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ความแห้งแล้งของพื้นที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง

 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

พระราชด�าริให้พัฒนาพื้นที่เขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ความว่า “หากปล่อยทิ้งไว้

จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด” และให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริขึ้น ในพื้นที่ด�าเนินการประมาณ ๘,๗๐๐ ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้านป่าไม้อเนกประสงค์ ศึกษารูปแบบการพัฒนา

เกษตรกรรมที่เหมาะสม ควบคู่กับการอนุรักษ์และปลูกป่าจัดหาแหล่งน�้า โดยเน้น

การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้ด�าเนินงานในรูปแบบ “ป่าไม้หมู่บ้าน” 

คือ ให้ราษฎรด�าเนินการเอง เป็นเจ้าของเอง ปลูกป่าและบ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้เอง 

ระยะแรกให้หน่วยราชการเข้าไปสาธติและแนะน�าให้ราษฎรรูจ้กัการเพาะต้นกล้า ซึง่ได้

เพาะกล้าไม้ ทั้งไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้ศึกษาการป้องกันไฟป่า

แบบ “ระบบเปียก” ต่อมาได้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงดิน เพราะหญ้าแฝก

เปรยีบเสมอืนก�าแพงธรรมชาตทิีม่ชีวีติ จะช่วยชะลอความเรว็ของน�า้ที่ไหลบ่า สามารถ

ดกัตะกอนดนิ ท�าให้เกดิหน้าดนิและความชืน้ในดนิด้วย

“ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

355355  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด�าเนินการสนอง

พระราชด�าริ ในกิจกรรมส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

 ฟื้นดิน มีการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาที่ดิน โดยวางแผนการใช้ประโยชน์ วางระบบ

อนุรักษ์ดินและน�้า โดยทดลองปลูกหญ้าแฝกรูปแบบต่างๆ การสาธิตปรับปรุงดินโดย

ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ต้นไม้ 

การเพิ่มขึ้นของหน้าดิน ความสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของดิน

 คืนป่า อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ท�าการปลูกฟื้นฟู

และบ�ารุงรักษาป่าไม้ ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ต้นน�า้รูปแบบต่างๆ พัฒนาแหล่งน�า้

และระบบชลประทาน สร้างฝายชะลอน�้าในร่องเขา (Check Dam) เพื่ออนุรักษ์ดินและน�า้ 

รวมท้ังจัดท�าคนัดนิเบนน�้า ซึง่จะช่วยเพิม่ความชุม่ชืน้ในดนิมากยิง่ขึน้ พฒันาแหล่งน�้า

โดยสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด เขากระปกุ และห้วยทราย และระบบส่งน�า้สร้างความชุม่ชืน้

พร้อมกับฟื้นฟูป่าแบบภูเขาป่าบริเวณเขาเสวยกะปิและเขากระปุก โดยการสูบน�้า

โดยใช้พลังแสงอาทิตย์ขึ้นไปเก็บไว้บนยอดเขาแล้วค่อยๆ ปล่อยน�้าลงมาสร้างความ

ชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ รวมทั้งขุดลอกล�าห้วยต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน�า้ นอกจากนี้

ยังด�าเนินการพัฒนาป่าไม้ ได้แก่ ศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้ดั้งเดิมสร้างจิตส�านึกใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ เพาะเลีย้งและขยายพนัธุส์ตัว์ป่า เช่น เนือ้ทราย ละอง ละม่ัง 

เก้ง นกยูง ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ซึ่งสัตว์ป่าสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวนมากขึ้น

การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

356356 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



357357  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



358358 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสภาพแวดล้อมให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้มีคุณภาพ

ชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น โดยจะด�าเนินการตามแนว

พระราชด�าร ิเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความเป็นอยูแ่ละอาชพีของ

ราษฎรให้สามารถพึง่ตนเองได้ ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยน�าผลการศึกษาทดลองที่ประสบผลส�าเร็จถ่ายทอดออกสู่

ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์ จ�านวน ๒๙ หมู่บ้าน และประชาชน

ท่ัวไป เพื่อให้มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตในลักษณะท่ีสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ได้แก่ การส่งเสริมปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

ส่งเสริม การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ การส่งเสริมการเลี้ยงกบ 

การจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมเยาวชน การส่งเสรมิการเลีย้งปศสุตัว์ เช่น 

โคนม ซึ่งสามารถรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เลี้ยงโคนมที่เข้มแข็ง 

มีตลาดทีแ่น่นอน นอกจากนี ้ยงัได้ส่งเสรมิการเลีย้งโคเนือ้ แพะ 

แกะ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และกระต่าย ฝึกอบรม

ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การท�าน�้าหมัก

ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง ฮอร์โมนพืช ด้านเกษตรผสม

ผสาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขยายพันธุ์และใช้

ประโยชน์จากหญ้าแฝก ส่งเสริมพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 

และส่งเสริมอาชีพเจียระไนพลอย

359359  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



360360 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



(๑) แฝกดินดาน

ที่มาขององค์ความรู้
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้ท�าการศึกษา 

ทดลอง วิจัย และด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งจากการพัฒนาฟื้นฟูสภาพดิน 

ซึ่งเป็นดินปนทรายในชุดดินหุบกะพง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต�า่ และชั้นล่าง

มีสภาพแข็งเป็นดาน พบว่า โดยคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เนือ่งจากเนือ้ดิน 

เป็นทรายจัด ท�าให้ความสามารถในการอุ้มน�้าต�า่ เก็บกักน�้าไม่ค่อยอยู่ ดินจะแห้งเร็ว

ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และดินจะแห้งจัดในช่วงฤดูแล้ง ดินมีโครงสร้างเลว ดินแน่น

เนือ่งจากเนือ้ดนิทีม่อีนภุาคขนาดทรายแป้งเข้าไปอดุตามช่องว่างระหว่างเมด็ดนิ ท�าให้

เกิดสภาพดินที่เป็นดานแข็ง และเนื่องจากพื้นที่ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ มีความลาดเทไปสูช่ายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวนัออก

ของพื้นที่ประกอบกับเนื้อดินเป็นทรายจัด จึงง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่

บางแห่งสญูเสยีหน้าดนิจนหมด ดนิชัน้ล่างซึง่มสีภาพแขง็เป็นดานจดัจงึปรากฏขึน้ ดงันัน้

การปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านกายภาพ จะต้องช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ซึ่งจะ

ท�าให้ดนิเกาะตวักนัเป็นก้อน ท�าให้ดินมีโครงสร้างดีขึน้ และท�าให้ดินอุม้น�า้ไว้ได้มากขึน้ 

และในพื้นที่ที่ดินมีสภาพแข็งเป็นดานจัด การพัฒนาโครงสร้างท�าได้ยาก การกักเก็บ

ตะกอนดินเพื่อให้มีหน้าดินใหม่ หรือการเติมหน้าดิน จากการย่อยสลายของซากพืช 

กิ่งไม้และใบไม้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่อย่างไรก็ดีทุกวิธีการ หากไม่สามารถป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดินไปพร้อมๆ กันด้วย ก็เป็นการยากท่ีจะพัฒนาให้ดินกลับมามี

ความอุดมสมบูรณ์ 

องค์ความรู้

361361  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



สาระขององค์ความรู้
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ด�าเนนิการปลกูหญ้าแฝกในรปูแบบต่างๆ ตามทีก่รมพฒันาทีด่นิได้

น�าออกเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า รวมถึง 

ได้ใช้หญ้าแฝกในการพฒันาดนิทีแ่ขง็เป็นดานตามแนวพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ที่ได้พระราชทานไว้เมือ่วนัที ่๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า

 “...ดนิแขง็เป็นดานอย่างนีท้�าอะไรไม่ได้	แต่ถ้าเราปลูกหญ้าแฝก

ด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม	เมือ่ฝนตกลงมาความชืน้จะอยู่ในดนิบรเิวณ

เรอืนรากของหญ้าแฝกทีล่งรากลกึ	โดยเฉพาะการปลกูหญ้าแฝก

ตามแนวระดับขวางทางลาดชนั	แนวหญ้าแฝกกจ็ะเปรยีบเหมอืน

กบัก�าแพงธรรมชาตทิีม่ชีวีติ	ทีจ่ะช่วยหยดุยัง้การพงัทลายของดนิ 

ชะลอความเรว็ของน�า้ที่ไหลบ่า	สามารถกักเกบ็ตะกอนดิน	ท�าให้

เกดิหน้าดินและความช้ืนใต้ดิน	เมือ่เกดิหน้าดินและดินมคีวามชืน้

จะปลกูผกัปลกูหญ้าก็ได้และอกีประการหนึง่รากของหญ้าแฝกแขง็

เป็นพเิศษ	อาจสามารถเจาะลงไปในดนิทีแ่ขง็เป็นดานได้...”	

362362 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ดินดานที่พบในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

แบ่งเป็น ๔ ประเภท

ประเภทที	่๑ หน้าดินขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ประเภทที	่๒ หน้าดินค่อนข้างเรียบ

ประเภทที	่๓ ชั้นดานแข็งฝังตัวอยู่ใต้ผิวดิน 

ประเภทที	่๔ มีหินฝังและโผล่อยู่ในเนื้อดินทั่วไป 

 สรปุ การพฒันาดนิทีแ่ขง็เป็นดานโดยการใช้หญ้าแฝก ถ้าดนิ

ไม่แข็งมากหญ้าแฝกจะท�าการพัฒนาท้ังโครงสร้างของดินและ

กกัเกบ็ตะกอนดนิ แต่ถ้าดนิทีม่คีวามแขง็มากหญ้าจะไม่สามารถ

พัฒนาโครงสร้างของดินโดยตรง แต่ก็สามารถเติมหน้าดินขึ้น

มาใหม่จากตะกอนดิน เศษกิ่งไม้และใบไม้ โดยหญ้าแฝกเป็น

ก�าแพงธรรมชาติท่ีมีชวีติดักเก็บไว้ในพืน้ท่ี และการปลกูหญ้าแฝก

ทีเ่หมอืนปลกูในกระถางสามารถประยกุต์ใช้ในการปลกูหญ้าแฝก

กับดินลูกรัง ศิลาแลง หรือดินที่มีหินหรือกรวดปนอยู่มาก เช่น 

ดนิตามภเูขาหรอืเนนิเขาบางแห่ง หรอืดนิทีจ่บัตวัเป็นก้อน เช่น 

ดินเหนียว เป็นต้น

363363  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



364364 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



365365  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 เมือ่วันที ่๓ มถินุายน ๒๕๒๙ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มีพระราชด�าริความตอนหนึ่งว่า

	 “...ร่องน�า้ตามช่องภเูขาต่างๆ	ในเขตโครงการศูนย์ศกึษาการ

พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และภูเขาบริเวณ

ใกล้เคียง	ซึง่กรมป่าไม้มีแผนงานจะปลูกสร้างเป็นภเูขาป่า	โดยเฉพาะ

เขาเสวยกะปิ	เขารังแร้ง	เขากระปุก	เขาน้อย	เขาทอง	เขาบ่อขิง	

เขาเตาปูน	 เขาหนอกว้า	 เขาหุบสบู	่ และเขาพุหวาย	ควรสร้าง

ฝายเก็บกักน�า้ในร่องน�้าตามช่องเขาต่างๆ	เป็นขั้นๆ	ตามความ

เหมาะสม	โดยใช้วัสดุท้องถิ่น	เช่น	หิน	เพื่อให้น�า้ได้มีโอกาสขัง

อยู่ในร่องน�้าและซมึเข้าไปในดนิ	เพือ่ให้เกดิความชุม่ชืน้ของดนิ

สองฝั่งร่องน�้าให้นานขึ้น...”

(๒)  การสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนว
  พระราชดำาริ

ที่มาขององค์ความรู้
 พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ก่อนท�าการพัฒนานั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม 

บางครั้งแห้งแล้ง บางครั้งฝนตกมากเกินไป ดังพระราชด�ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ 

ความตอนหนึ่งว่า

	 “...พืน้ท่ีนีม้คีวามเส่ือมโทรม	ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล	เกรง

ว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด...”

 ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเก็บน�้าจากฝนที่ตกลงมา

ให้อยู่ในพื้นดินให้มากที่สุด ซึ่งการที่จะให้น�้ามีโอกาสซึมลงไป

ในพื้นดินได้มากที่สุดจะต้องให้น�้าอยู่ในพื้นที่ให้นานที่สุดด้วย

เช่นกัน น�้าจะต้องไม่ไหลบ่าไปโดยเร็ว วิธีการสร้างสิ่งกีดขวาง

ทิศทางการไหลของน�้าผิวดิน จะช่วยชะลอการไหลบ่าของน�้า

ผิวดิน ซึ่งจะช่วยให้น�า้มีเวลาซึมลงไปในดินได้นานขึ้นและก็จะ

ได้น�้าในดินมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดการชะล้างพังทลาย

ของดินให้น้อยลงเมื่อฝนตกหนัก 

366366 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



367367  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



368368 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



สาระขององค์ความรู้

การสร้างฝายกักเก็บน�า้

 จากการด�าเนนิการสร้างฝายกกัเกบ็น�า้ขึน้ตามแนวพระราชด�าร ิซึง่ในปัจจบุนัเรยีกกนั

หลายชือ่ เช่น ฝายต้นน�า้ขนาดเลก็ ฝายชะลอความชุ่มชืน้ ฝายแม้ว หรอื Check Dam 

เป็นต้น พบว่าฝายจะช่วยชะลอความเร็วของน�้าให้ไหลงไปสู่เบื้องล่าง สังเกตได้จาก

การกดัเซาะตามร่องน�า้ต่างๆ ลดลง ในระยะแรกนัน้เมือ่ฝนหยดุตกน�า้จะขังอยูห่ลังฝาย

ได้ไม่นานนกั น�า้จะซมึผ่านผนงัของฝายทีส่ร้างจากวสัดธุรรมชาตแิละซมึลงไปในดนิจนหมด 

แต่เมือ่มกีารดแูลให้มีความแขง็แรงอย่างต่อเนือ่งในปีต่อๆมา จะมนี�า้ขงัอยูท่ีฝ่ายมากขึน้

และอยู่ในฝายเป็นเวลานานขึน้ น�า้จะไม่ซึมผ่านผนงัของฝาย ทัง้น้ี เน่ืองจาก มตีะกอนดนิ

และเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่สะสมเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแทรกเข้าไปอยู่ในผนังของฝาย น�า้จะซึม

ลงไปในดินช้าๆ พื้นดินบริเวณฝายมีความชุ่มชื้นสะสมมากขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา 

ซ่ึงสังเกตได้จากการมีพืชจ�าพวกหญ้าขึ้นอยู่รอบๆ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารเิพิม่เตมิ ความตอนหนึง่ว่า

	 งานอนรุกัษ์ดนิและน�า้บรเิวณลุม่น�า้เขาบ่อขงิ	เพือ่ด�าเนนิการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศบรเิวณ

ลุม่น�า้เขาบ่อขงิ	โดยท�าคนัดินเบนน�า้	(Diversion)	ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคันดนิ

เก็บกักน�้า	(Check	Dam)	กับคันดินกั้นน�้า	(Terracing)	สามารถเก็บกักน�า้เพื่อสร้าง

ความชุ่มชื้นแก่ดิน	และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

การสร้างคันดินกั้นน�้า	(Terracing)

 เลอืกพืน้ทีร่บัน�า้ จากนัน้ท�าการขยายให้กว้างและลกึข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณในการกกัเกบ็ 

โดยดนิทีข่ดุขึน้จะต้องไม่ไปเปลีย่นแปลงหรอืไปขวางทางน�า้ที่ไหลเข้ามาตามธรรมชาติ

การสร้างคันดินเบนน�้า (Diversion)

 เป็นการเช่ือมต่อคันดินก้ันน�้า (Terracing) ท่ีสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็น

แนวขวางทางน�า้ในพืน้ที ่บรเิวณใดเป็นพืน้ทีต่�า่ก็ใช้ดนิถมเสรมิขึน้เป็นคนัดนิ บรเิวณใด

เป็นพื้นที่สูงก็ใช้วิธีขุดร่อง ทั้งนี้ โดยมีการใช้กล้องหาระดับ ท�าการจัดระดับให้น�า้ไหล

ถ่ายเทเข้าหากันจากการด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ ท�าให้เกิดการชะลอการไหล

ของน�า้ฝนท่ีไหลบ่าในพืน้ทีท่ัง้ระบบ ตัง้แต่บนภเูขา พืน้ทีเ่ชงิเขา และพืน้ทีร่าบลุม่ ท�าให้

น�้ามีเวลาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นก่อนไหลออกไปนอกพื้นที่ ซึ่งก็ท�าให้น�้าได้ซึมลงไปในดิน

ได้มากขึ้น ดินสามารถสะสมความชื้นได้เพิ่มขึ้น และเม่ือมีการจัดสร้างโดยการวาง

ระดับและระยะที่เหมาะสม น�้าจะถูกกระจายออกไปครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นแทนที่

จะไหลอยูใ่นแนวร่องน�า้แต่เพยีงอย่างเดยีว ท�าให้ความชุม่ชืน้กระจายครอบคลมุพืน้ทีม่ากขึน้ 

มีผลเกื้อกูลกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า นอกจากนี้ ยังเป็นแนวช่วยป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดินอีกทางหนึ่งด้วย

 การจดัวางแนวคนัดนิก้ันน�า้ (Terracing) และคันดินเบนน�า้ (Diversion) ท่ีเหมาะสม 

จะมคีวามคล้ายคลงึกบัแนวร่องสวนของชาวสวน ท่ีน�า้ในร่องสวนจะช่วยให้ความชุม่ชืน้

กับพืชพันธุ์ที่ปลูก รวมถึงได้ใช้น�้าในการดูแลรดน�า้พืชที่ปลูกอยู่นั้นด้วย 

 การสร้างคันดินกั้นน�้าประกอบกับคันดินเบนน�า้ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้น�้าฝน 

ถูกรวบรวมไหลเข้าสระน�้า โดยขุดสระน�้าในท่ีลุ่มของพื้นท่ี ใช้แนวคันดินก้ันน�้าไม่ให้

ออกไปจากพืน้ทีแ่ละใช้แนวคนัดนิเบนน�า้เข้ามายงัสระน�า้ เมือ่น�า้เตม็สระน�า้กจ็ะล้นไป

ตามทางระบายน�า้ นอกจากนัน้ ยงัสามารถใช้กัน้น�า้และเบนน�า้จากพืน้ทีห่นึง่ไม่ให้เข้าไป

ยังอีกพื้นที่หนึ่งได้

369369  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



370370 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



การบรหิารจดัการน�า้และการพัฒนาแหล่งน�า้ด้วยระบบเครือข่ายอ่างเก็บน�า้
ตามแนวพระราชด�าริ

 การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ซึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล บางครั้ง

แห้งแล้งบางครัง้ฝนตกมากเกนิไป โดยอาศยัฝนเพยีงอย่างเดยีวคงเป็นการยาก ถงึแม้ว่า

จะมีแนวก�าแพงหญ้าแฝกคอยช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน หรือมีระบบการกระจาย

ความชุ่มชื้นที่ผสมผสาน Check Dam คันดินกั้นน�า้ (Terracing) และคันดินเบนน�้า 

(Diversion) เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะช่วยเก็บและกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ แต่ในปีใด

ที่มีความแห้งแล้งยาวนานความชื้นที่สะสมอยู่ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะเดียวกันน�้า

ทีจ่ะเป็นความชุม่ชืน้ทีจ่ะสะสมใหม่ก็ไม่มเีพิม่เตมิ รวมถึงไม่มนี�า้ทีจ่ะกระจายความชุม่ชืน้

ไปครอบคลุมพื้นที่ได้ 

 ดังนั้น การจัดหาน�้ามาเพื่อใช้ในการฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงเป็น

สิง่จ�าเป็น ในระยะแรกจงึมกีารสร้างอ่างเก็บน�า้ขึน้ในพืน้ท่ี ได้แก่ อ่างเก็บน�า้ห้วยตะแปด 

อ่างพักน�้าเขากระปุก อ่างเก็บน�้าห้วยทราย และอ่างเก็บน�้าหนองไทร โดยอ่างเก็บน�้า

หลักคือ อ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด มีความจ ุ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ในระยะแรก ปริมาณ

น�า้ฝนที่ไหลเข้าสูอ่่างเกบ็น�า้แต่ละแห่งมปีรมิาณไม่มากนกั ไม่เพยีงพอต่อการใช้ทัง้ใน

เรื่องของการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า รวมถึงไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

ของราษฎรในพื้นที่โครงการ

371371  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริ

 ให้พจิารณาความเหมาะสม	ในการผันน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด	ผ่านสนัท�านบของ

บ่อพักน�้าเขากระปกุ	ลงอ่างเก็บน�า้ห้วยทราย	ซ่ึงปัจจบุนัมสีภาพขาดแคลนน�า้มาก	เพือ่ให้

สามารถส่งน�า้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของอ่างเก็บน�า้ห้วยทรายและบริเวณใกล้เคียง	

 วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารเิพิม่เตมิ

 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบผันน�้าจากอ่างเก็บน�้า	

หรือแหล่งน�า้ที่มีศักยภาพที่ดี	และมีความเหมาะสม	ไปลงอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด	ซึ่งมี

น�า้ไหลลงอ่างเกบ็น�า้ในแต่ละปีน้อย	ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ท�าการเกษตรและ

อุปโภค	-	บริโภค	ของราษฎรในบริเวณโครงการฯ

 ปี ๒๕๓๖ โครงการชลประทานเพชรบุรี ได้ก่อสร้างระบบท่อผันน�้าอ่างเก็บน�้า

ห้วยตะแปด - อ่างเก็บน�้าห้วยทราย เป็นท่อซีเมนต์ใยหิน (ท่อ Asbestos Cement) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๗.๒ กิโลเมตร สามารถผันน�้าเมื่อ

อ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขาดแคลนน�า้ได้วนิาทลีะ ๑๖๐ ลติร ช่วยให้ราษฎรหมู่บ้านชาวไทยมุสลมิ

และบริเวณใกล้เคียงมีน�า้ใช้ท�าการเกษตร เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ รวมทั้งมีน�้าใช้

เพื่อการอุปโภค- บริโภคได้ตลอดปี

 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริ

 ให้เร่งรัดก่อสร้างโครงการระบบท่อผนัน�า้อ่างเกบ็น�า้บ้านทุง่ขาม-อ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด 

พร้อมช่วยเหลอืราษฎรตามแนวทีท่่อผนัน�า้ผ่าน	และวางท่อผันน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยตะแปด	- 

อ่างเก็บน�้าในบริเวณศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง	 วางโครงการผันน�้าจากอ่างเก็บน�้า

ห้วยไทรงาม	-	อ่างเกบ็น�า้บ้านทุง่ขาม	พร้อมมวีาล์วปิด	-	เปิด	ลงอ่างเกบ็น�า้ห้วยไม้ตาย

 ปี ๒๕๔๐ กรมชลประทาน ได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบผนัน�า้อ่างเกบ็น�า้บ้านทุง่ขาม - 

อ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด ความยาว ๑๘.๖๒๒ กิโลเมตร แยกเป็นท่อ AC (Asbestos 

Cement) ยาว ๑๒.๐๐ กิโลเมตร และท่อ HDPE (High Density Poly Ethylene) 

ยาว ๖.๒๒๐ กิโลเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อผันน�้า ๕๐๐ มิลลิเมตร สามารถผันน�า้

ได้วินาทลีะ ๒๐๐ ลิตร หรอืประมาณวนัละ ๑๗,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนน�้าในพื้นที่ศูนย์ฯ ประมาณ ๘,๘๗๐ ไร่ และสามารถช่วยให้ราษฎร

หมู่บ้านต่างๆ ที่แนวท่อผันน�้าผ่านในเขตต�าบลไร่ใหม่พัฒนา ต�าบลห้วยทรายเหนือ 

และต�าบลสามพระยา ประมาณ ๑๕๐ ครัวเรือน มีน�้าใช้อุปโภค - บริโภคตลอดปี และ

มนี�า้ใช้ท�าการเกษตรเนือ้ทีป่ระมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ และได้ด�าเนนิการวางท่อ HDPE ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ มิลลิเมตร ต่อจากจุดจ่ายน�า้ลงอ่างเก็บน�า้ห้วยตะแปด ไปยัง

อ่างเกบ็น�า้ในบรเิวณศนูย์สาธติสหกรณ์หุบกะพง เป็นระยะทางประมาณ ๖.๐๐ กิโลเมตร 

ท�าให้สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ในบริเวณศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพงได้ 

๑,๒๐๐ ไร่ ๗๖ ครัวเรือน

 ปี ๒๕๔๓ กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยไทรงาม ซึ่งมี

ความจุในการกักเก็บน�้าได้ ๙.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๖ 

และเริม่ก่อสร้างระบบท่อผนัน�า้อ่างเกบ็น�า้ไทรงาม - อ่างเกบ็น�า้ทุง่ขาม เป็นระยะทาง

ประมาณ ๙.๐๐ กโิลเมตร การก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี ๒๕๔๙ สามารถผนัน�า้ได้วนิาทลีะ 

๓๘๐ ลิตร หรือประมาณวันละ ๓๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

 ระบบเครอืข่ายอ่างเก็บน�า้ สามารถผนัน�า้จากอ่างเก็บน�า้มปีริมาณน�า้มากมาช่วยเหลอื

อ่างเก็บน�้าที่มีปริมาณน�้าน้อยกว่า ระบบเครือข่ายอ่างเก็บน�้าเป็นการใช้น�้าอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยผนัน�า้ปรมิาณส่วนเกนิของอ่างเกบ็น�า้ตวัแม่ ซึง่จะต้องล้นอ่างเกบ็น�า้ 

ท้ิงลงสูล่�าห้วยออกสูท่ะเลเป็นประจ�าเข้าสูร่ะบบ ท�าให้สามารถช่วยเหลอืพืน้ทีก่ารเกษตร

และการอปุโภค บรโิภคของเกษตรกรได้เป็นวงกว้างและทัว่ถงึ รวมถงึการฟ้ืนฟสูภาพ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ 

372372 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



373373  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



374374 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



(๓) การฟื้นฟูสภาพป่าไม้

ที่มาขององค์ความรู้
 จากสภาพป่าไม้ทีส่มบรูณ์ แต่ได้ถกูท�าลายจนสิน้สภาพของความเป็นป่า 

ซึ่งเป็นยิ่งกว่าสภาพของป่าเสื่อมโทรมนั้น แต่จากการด�าเนินการฟื้นฟู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินการอย่างสอดคล้องกันไปในหลายด้าน

ซึง่ก่อให้เกดิการเกือ้กลูกนั ตัง้แต่การใช้หญ้าแฝกในป้องกนัการชะล้างพงัทลาย

ของดิน การกักเก็บหน้าดินและความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน การสร้างฝายชะลอ

ความชุ่มช้ืนลดความเรว็ของน�า้ตามร่องน�า้ เพือ่ลดการกดัเซาะและกกัเกบ็น�า้

ไว้ทัง้บนผวิดนิและใต้ดนิสร้างความชุม่ชืน้ให้กบัพืน้ดนิ การสร้างคดัดนิกัน้น�า้

และคนัดนิเบนน�า้เพือ่ดกัน�า้และตะกอนดนิ รวมทัง้ท�าหน้าที่ในการกระจายน�า้

และความชุม่ชืน้ให้ครอบคลมุพืน้ท่ี เสรมิด้วยระบบเครอืข่ายอ่างเก็บน�า้ เพือ่ให้

มีน�้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ และน�าต้นไม้ปลูกลงบนพื้นดิน โดยได้ด�าเนินการ

ปลูกป่าด้วย “ป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่อย่าง” ตามแนวพระราชด�าริใน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ซึง่ได้แก่ ป่าไม้สร้างบ้านหรอืไม้ทีม่ค่ีาทางเศรษฐกจิ 

ป่าไม้ฟืนหรอืไม้ใช้สอยโตเรว็ และป่าไม้ผล ซึง่ประโยชน์ที่ได้รบัสามอย่างแรก

เป็นไปตามช่ือของไม้นัน้ๆ ส�าหรบัประโยชน์อย่างทีส่ีท่ี่ได้รบัคอืมปีระโยชน์ใน

การอนรุกัษ์ดนิและน�า้ กล่าวคอื ป่าจะช่วยชะลอน�า้ ลดความเรว็ของน�า้ที่ไหล

ผ่านท�าให้ความรุนแรงจากการไหลของน�า้ลดลง อันจะส่งผลให้การชะล้างหน้าดนิ

และการพงัทลายของดนิลดลง ในขณะเดยีวกนัน�า้จะอยู่ในพืน้ทีน่านขึน้ท�าให้น�า้

มโีอกาสซมึลงไปสะสมอยู่ในพืน้ดนิมากขึน้ก่อให้เกิดความชุม่ชืน้ให้กับพืน้ดนิ 

ร่มเงาของป่าจะก่อให้เกดิความร่มเยน็ป้องกนัการระเหยของน�า้ใต้ดนิ กิง่ก้าน

และใบของต้นไม้จะร่วงล่นมาทับถมกันและเกิดการย่อยสลาย กลายเป็น

หน้าดินใหม่ทีอ่ดุมสมบรณ์ูไปด้วยอนิทรยีวตัถุ 

375375  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



376376 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



สาระส�าคัญขององค์ความรู้

การปลูกป่าด้วยใจ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัส ความตอนหนึ่งว่า

 

 “...เจ้าหน้าทีป่่าไม้ควรจะปลกูต้นไม้ลงในใจคนเสยีก่อนแล้วคนเหล่านัน้กจ็ะ

พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน	และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

 ในการท�ากจิกรรมปลกูป่าทกุครัง้ ผูท้ีจ่ะท�าการปลูกต้องระลึกเสมอว่าต้อง

ปลกูด้วยใจ กล่าวคอื ต้องคดิเสมอว่าจะกลบัมาดตู้นไม้ทีป่ลูกนัน้เจรญิเตบิโต 

ซึ่งจะเป็นผลให้มีการปลูกที่มีความประณีต เริ่มตั้งแต่การหยิบจับเคลื่อนย้าย

กล้าไม้ทีม่คีวามระมดัระวังไม่ให้กล้าไม้เกดิความชอกช�า้ หรอืถ้าจะเกดิก็ให้เกดิ

ความชอกช�้าน้อยที่สุด การน�าถุงเพาะช�าออกจากกล้าไม้ที่มีความระมัดระวัง

ไม่ให้ดินที่ห่อหุ้มรากหลุดแยกออก ทั้งนี้ โดยการบีบถุงเพาะช�าให้แน่น

ก่อนถอดถุงออก ระมดัระวงัไม่ให้รากของกล้าไม้ขาด ก่อนจะน�ากล้าไม้ปลกูลงใน

หลมุต้องเอาหัวใจรองไว้ท่ีก้นหลมุเสยีก่อน กล่าวคอืต้องปรบัความตืน้ลึกของ

หลุมให้เหมาะสมกับขนาดของกล้าไม้ที่จะน�าลงปลูก มิเช่นนั้นแล้วหากปลูก

ในหลมุทีล่กึไปจะเหมอืนปลกูลงในอ่างน�า้ มโีอกาสรากเน่าตายเมือ่ฝนตก หรอื

ถ้าหากปลกูในหลมุทีต่ืน้เกนิไป เมือ่ฝนตกกจ็ะถกูฝนชะดนิออกท�าให้รากกล้าไม้

ไม่มดีนิห่อหุม้และจะตายไปในทีส่ดุ นอกจากนี ้ในการทีจ่ะน�าดนิกลบหลมุปลกู

ต้องท�าการย่อยดินให้ละเอยีดก่อนน�าดินกลบลงไปในหลุม หากไม่ท�าการย่อย

ดนิก่อน เมือ่ใช้ดนิเป็นก้อนๆ กลบลงไปในหลุมแล้วอดัดนิรอบกล้าไม้ให้แน่น 

จะท�าให้ดนิทีเ่ป็นก้อนตดัรากกล้าไม้ขาด ซ่ึงจะท�าให้อตัราการรอดของกล้าไม้

ลดลง ดังนั้น ในการท�ากิจกรรมปลูกป่า จึงมิใช่เป็นเพียงการน�ากล้าไม้มาลง

ในหลมุแล้วกลบดินโดยรบีๆ ท�าให้เสรจ็ๆ ไป แต่ในการปลูกป่านัน้ต้องมคีวาม

ประณีต ซึ่งถ้าหากทุกคนสามารถปลูกป่าด้วยใจได้อย่างแท้จริง ป่าไม้ที่หาย

ไปก็จะกลับคืนมาได้อย่างแน่นอน

 ปัจจัยอื่นๆ อันเป็นองค์ประกอบในการปลูกป่า นอกจากที่จะต้องปลูกป่า

ด้วยใจแล้ว การเลอืกกล้าไม้ทีเ่หมาะสมเพือ่ปลกูในพืน้ทีก่เ็ป็นส่วนประกอบทีจ่ะ

ฟ้ืนฟสูภาพป่าด้วย กล่าวคอืการเลอืกไม้สามอย่างเพือ่ประโยชน์สีอ่ย่าง ต้องเลอืก

ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของพื้นที่ที่จะปลูกในขณะนั้น เพราะการที่พื้นที่

ถกูท�าลาย ระบบนเิวศกจ็ะเสือ่มถอย เช่น โครงสร้างของดนิ ความสมบรูณ์ของ

แร่ธาตใุนดนิ ความชุม่ชืน้ของพืน้ท่ี เป็นต้น ดังนัน้ การเลอืกกล้าไม้ท่ีเหมาะสม

จะเกีย่วกบัอตัราการอยูร่อดของต้นไม้ทีจ่ะกลายเป็นป่าในอนาคต ซึง่สามารถ

ทีจ่ะปลูกซ่อมเสรมิปรบัเปลีย่นพนัธุ์ไม้ในภายหลงัตามระบบนเิวศทีพ่ฒันาขึน้ 

นอกจากนีใ้นการปลกูป่าต้องปลกูในลกัษณะของป่าจรงิๆ ไม่ใช่ปลกูแบบสวนป่า

คอื ไม่ต้องปลกูเป็นแถวเป็นแนว เพราะการปลกูเป็นแถวเป็นแนวจะไม่สามารถ

ชะลอน�้าและรักษาหน้าดินได้ 

 ส�าหรับการเตรียมพื้นที่ปลูกต้องไม่ท�าลายไม้พื้นล่าง ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว ทรงมีพระราชด�ารสัเกีย่วกบัเรือ่งนี ้เมือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

ความตอนหนึ่งว่า

	 “...การปลกูป่าต้องไม่ตดัไม้พืน้ล่างจนท�าให้พืน้ทีเ่ตยีนโล่ง	จะต้องรกัษา

ไม้พื้นล่างต่างๆ	 เอาไว้ด้วย	 เพื่อให้เกิดการพึ่งพาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันใน

ระบบนิเวศ...”

 ฤดูกาลในการปลูกต้นไม้มีความส�าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอัตราการ

รอดตายของกล้าไม้ด้วย ฤดกูาลทีเ่หมาะในการปลกูป่าคอื ต้นฤดฝูน เมือ่ปลกู

เสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาดูแลต้นไม้ที่ปลูก ซึ่งจะเป็นการปลูกป่าด้วยใจอย่าง

สมบูรณ์ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะส่งผลให้มี

พื้นที่ป่าในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับอย่างแท้จริง

377377  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



การฟื้นฟูสภาพป่าไม้บนพื้นที่ภูเขาด้วยระบบป่าเปียกหรือภูเขาป่า
 ในการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้บนภเูขาในพืน้ทีข่องศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ ซึง่

เป็นภูเขาโดดๆ มใิช่เทอืกเขา ขาดแหล่งน�า้ในพืน้ทีด้่านบนภูเขา การปลกูต้นไม้ข้ึนมาใหม่

โดยปลกูกระจายให้เตม็พืน้ท่ีของภเูขาเป็นเร่ืองท่ีกระท�าได้ยาก เน่ืองจากขาดความชุม่ชืน้ 

ซึ่งเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริ ให้สร้าง

ฝายชะลอความชุ่มชื้นตามร่องน�้าบนภูเขา	เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในสองฝั่งของร่องน�้า 

และยังมพีระราชด�าร ิให้ปลกูป่าด้วยระบบ “ป่าเปียก” หรอื “ภเูขาป่า” ความตอนหนึง่ว่า

	 “...การปลูกป่าบนภูเขาต่าง	ๆ 	ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	

ควรด�าเนินการโดยวิธีที่เรียกว่า	“ป่าเปียก”	หรืออาจเรียกว่า	“ภูเขาป่า”	ก็ได้	แต่ใน

ปัจจุบันฝนตกน้อย	 จึงจ�าเป็นต้องจัดสร้างระบบส่งน�้าด้วยวิธีสูบน�้าขึ้นไปพักในบ่อพัก

น�้าบนภูเขา	แล้วท�าระบบกระจายน�้าช่วยการปลูกป่าแบบกึ่งถาวร	คือประมาณ	๓-๔	ปี	

เมื่อไม้โตพอสมควรก็จะมีความชุ่มชื้นและจะช่วยดูดความชื้นจากธรรมชาติด้วย	จากนั้น

จึงย้ายระบบส่งน�้าดังกล่าวไปช่วยพื้นที่ใหม่ต่อไปอีก...”

 

 ซึง่ในครัง้แรกได้เริม่ด�าเนนิการในพืน้ทีข่องเขาเสวยกะปิ โดยได้จัดตัง้สถานีสบูน�า้

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน�า้จากระบบชลประทานของระบบเครือข่ายอ่างเก็บน�้า

ส่งขึน้ไปบนเขาเสวยกะปิในระดบัทีส่งูทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถส่งน�า้ข้ึนไปได้ และได้สร้าง

บ่อพกัน�า้ไว้ ณ จุดทีส่ามารถส่งน�า้ขึน้ไปถงึ พร้อมกบัสร้างระบบท่อให้น�า้ไหลลงมาทาง

ด้านล่าง พร้อมกบัตดิตัง้หวัจ่ายน�า้แบบสปรงิเกอร์ เป็นระบบกระจายน�า้เพือ่สร้างความ

ชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นในระยะเริ่มแรกได้ท�าการปลูกต้นไม้หลากหลาย

ชนดิรอบบ่อพกัน�า้โดยเลอืกต้นไม้ทีม่เีมลด็ จดัเจ้าหน้าทีค่อยดแูลรกัษาประคบัประคอง

ให้ต้นไม้เหล่านัน้เตบิโต เม่ือมีเมลด็ๆ จะร่วงหล่นลงมาด้านล่าง เมลด็ใดท่ีร่วงหล่นลงมา

ในทีท่ีเ่หมาะสมกบัต้นไม้ชนดินัน้ๆ ก็จะงอกขึน้และเจรญิเตบิโตได้เอง ต้นไม้ใหม่ทีง่อก

ข้ึนเองด้วยวิธกีารนีจ้ะมคีวามแขง็แรงและมอีตัราความอยูร่อดสงูเนือ่งจากการทีข่ึน้เอง

ในทีท่ีเ่หมาะสม ซึง่นบัได้ว่าเป็นวธิกีารใช้ธรรมชาติเพือ่ฟ้ืนฟธูรรมชาติอย่างแท้จรงิ

 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริ

เพิ่มเติมความตอนหนึ่งว่า

	 “...พืน้ทีบ่รเิวณเขาเสวยกะปิการปลกูป่าด้วยน�า้ชลประทาน	ซึง่ด�าเนนิการอยูแ่ล้ว

ได้ผลดีนั้นให้ด�าเนินการสืบต่อไป	พยายามปลูกบนที่สูงกว่าเดิม	และใช้น�า้ชลประทาน

ที่สูบขึ้นไปในระดับประมาณ	๑๕๐	เมตร	แล้วค่อยๆ	ปล่อยลงมาเลี้ยงป่าที่จะปลูกเพิ่มขึ้น

บริเวณเขาเสวยกะปิช่วงบน...”

 ดังนั้น ระบบสูบน�้าด้วยไฟฟ้าจึงถูกน�ามาใช้ควบคู่กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี

อยู่เดิม เพื่อให้ส่งน�้าได้ในระดับที่สูงขึ้นและจัดท�าบ่อพักน�้าพร้อมวางระบบท่อเพื่อ

กระจายน�า้ในพืน้ทีต่อนบน ท�าให้สามารถฟ้ืนฟปู่าในพืน้ทีต่อนบนของเขาเสวยกะปิได้ 

ซ่ึงจากความส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ด้วยระบบ “ป่าเปียก” หรอื “ภเูขาป่า” บรเิวณ

เขาเสวยกะปิ ระบบดงักล่าวจึงได้ขยายออกไปท�าการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ท่ีบรเิวณเขารงัแร้ง

และเขาบ่อขิง โดยได้ท�าการติดตั้งระบบสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อ

จ่ายน�า้ในบริเวณพ้ืนทีดั่งกล่าวในปี ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๖ ตามล�าดบั ซึง่ผลจาการด�าเนนิการ

ท�าให้พื้นที่ป่าบริเวณภูเขาทั้งสามแห่งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

378378 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



379379  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ผลส�ำเร็จและกำรขยำยผล
ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ 
จ่าเอกเขียน สร้อยสม อยู่บ้านเลขที่ ๙๙๙/๒๒ ถนนคลองชลประทาน ต�าบลชะอ�า 

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 ประกอบอาชพีท�านาบนเน้ือท่ี ๒๐ ไร่ รับราชการทหารเรอื และได้ลาออกจากราชการ

มาประกอบอาชีพค้าขาย ปี ๒๕๓๔ แต่ยังไม่ประสบความส�าเร็จ จนกระทั้ง ปี ๒๕๔๓ 

เจ้าหน้าทีง่านขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิได้เข้าไป

แนะน�าส่งเสรมิการประกอบอาชพี จงึได้สมคัรใจเข้าเป็นสมาชกิและร่วมโครงการกบัศนูย์ฯ 

และได้น้อมน�าเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร

ผสมผสาน และวนเกษตร การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั มาปรบัใช้ในพืน้ทีข่องตนเอง และได้รบัพจิารณาคดัเลือกให้เป็นเกษตรกร

ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๔๙ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการด�าเนินการและกิจกรรมภายในแปลง

 บ่อน�า้ และร่องสวน พ้ืนท่ี ๓ ไร่ นาข้าว ๕ ไร่ ปลกูไม้ผล ไม้ยนืต้น และพชืผกัสมนุไพร

ต่างๆ พื้นที่ ๑๐ ไร่ และที่อยู่อาศัยอีกประมาณ ๒ ไร่

รายได้จากผลผลิต 

 รายได้รายวัน ได้แก่การจ�าหน่าย พืชผักสวนครัว มะพร้าวแก่ 

 รายได้รายสัปดาห์และรายเดือน ได้แก่การจ�าหน่าย กล้วย มะละกอ ปลานิล 

ท�าหญ้าแฝก ประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

  รายได้รายปี ได้จากการท�านาข้าว และจ�าหน่ายไม้ผลในฤดูกาลต่างๆ ประมาณ

เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นางอารย์ี ยนิด ีอยูบ้่านเลขที ่๑๖/๑ หมูท่ี ่๔ ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี

 เดิมประกอบอาชีพ ท�านา ไร่สับปะรด มันส�าปะหลัง บนพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่   

ซึ่งเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวท�าให้ประสบปัญหาขาดทุนมาตลอด จนกระทั่ง ปี ๒๕๕๒ 

ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้รับการฝึกอบรมด้าน

การด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ท�าให้ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามล�าดับ มีรายได้พออยู่

พอกนิและเป็นต้นแบบของการด�าเนนิชวีติและเป็นศนูย์เรยีนรูเ้ครอืข่ายของศนูย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยทรายฯ ในการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นท่ีให้ประชาชนท่ัวไป

ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กิจกรรมที่ด�าเนินการในพื้นที่ 

 • พื้นที่ขุดสระน�้า จ�านวน ๑.๒๕ ไร่ เลี้ยงปลา 

 • ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ฟักทอง กล้วย มะพร้าว มะรุม ฯลฯ

 • ผักสวนครัว เช่น บวบ ผักหวานบ้าน ข่า ตะไคร้ เป็นต้น

 • ไผ่หวาน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ เป็ด สุกร และไก่พื้นเมือง

 • เพาะเห็ดนางฟ้า ครั้งละ ๘,๐๐๐ ก้อน

รายได้ ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

กิจกรรมเสริม เปิดร้านขายของช�า

380380 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายจรูญ นวลพลอย อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔ ต�าบลห้วยทรายเหนอื อ�าเภอชะอ�า 
จังหวัดเพชรบุรี (หมู่บ้านบ่อหลวง)
 เดมิมอีาชพีท�านา เน้ือท่ีนา ๗ ไร่ รายได้ท่ีได้จากการท�านา ประมาณ ๓ เกวยีนต่อปี 
คิดเป็นเงินประมาณ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี
 ได้เริม่เข้าโครงการของศนูย์ฯ เมือ่ปี ๒๕๔๑ และศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทายฯ 
ได้เข้ามาให้ค�าแนะให้ปรบัปรงุดนิ และการใช้ปุย๋หมกัและได้มีการแจกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน 
ส้มโอ กระท้อน และได้เริ่มมีการแนะน�าให้ใช้หญ้าแฝกในการป้องกันดินพังทลายและ
การชะล้างหน้าดนิ
 เมื่อศูนย์ฯ มาแนะน�าก็มีการท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ และการใช้หญ้าแฝก
ในการปรบัปรงุดนิ มกีารปลกูชะอมตามแนวร้ัวบ้าน ปลกูพชืผกัผสมผสานหลากหลายชนดิ 
ปัจจบุนัพชืคอื ไร่อ้อย ๒๐ ไร่ เป็นพืน้ทีเ่ช่า ๑๐ ไร่ ได้ผลผลติ ๒๐๐ ตนั รายได้เฉลีย่ประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี มะม่วง มปีระมาณ ๒๐๐ ต้น รายได้เฉลีย่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
ข้าวโพดเหลยีง ๕ ไร่ จะท�าการปลกู ๒ คร้ังต่อปี รายได้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ส้มโอ 
๒๐ ต้น, ส้มเขียวหวาน ๘๐ ต้น, มะนาว ๘๐ ต้น และขนุน ๑๕๐ ต้น กิจกรรมปลูก
ข้าวโพด เลี้ยงวัว ท�าไร่สบัปะรด เลีย้งไก่ เลีย้งปลา ปลกูอ้อย ปลกูมะม่วง ปลกูกล้วยไข่ 
จ�านวน ๒ ไร่ ปลกูกล้วยน�า้ว้า จ�านวน ๒๐๐ หน่อ นาข้าว จ�านวน ๒ ไร่ มะพร้าว จ�านวน ๒ ไร่ 
มะม่วง จ�านวน ๓ ไร่ ขนนุ จ�านวน ๖ ต้น กระท้อน จ�านวน ๑๐ ต้น ส้มโอ จ�านวน ๖ ต้น อ้อย 
จ�านวน ๑๐ ต้น เลีย้งวยั จ�านวน ๕ ตัว ปลกูผักช ีผักบุ้ง พริก และ มะละกอ จ�านวน ๑ 
ไร่ ปลูกกล้วยหักมุก จ�านวน ๒๐ หน่อ รายได้สุทธิของปีประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี
 หลงัจากทีศ่นูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้แนะน�าตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปัจจุบันมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีผลผลิตหมุนเวียนจ�าหน่ายได้
ทัง้ปี มรีายได้ส่งลูกเรยีน ปลกูบ้านและซือ้ยานพาหนะ ซึง่ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายช้วน บัวสด อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๘ บ้านโป่งเก้งพัฒนา ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
 ในปี ๒๕๒๕ ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กับศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ จากส�านักงาน กปร.
ผลการด�าเนินการและกิจกรรมภายในแปลง
 เริ่มขุดสระ และมีการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ฟัก คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง และไม้ผล
ชนิดต่างๆ เลี้ยงไก่บนบ่อปลา ขุดสระเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
 ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯในการปลูกผักปลอดภัย
จากสารพษิ โดยปลกูผกัในมุ้ง และท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลกูข้าว ๕ ไร่ ฝรัง่ ๕ ไร่ 
และกล้วยผสมผสานเลีย้งปลาในร่องสวน ท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ ในเนือ้ที ่๑๒ ไร่ ปลกูข้าว ๕ ไร่ 
ปลกูมะม่วง กล้วยผสมผสาน ปลกูพชือายุสัน้ เช่น ถัว่ฝักยาว แตงกวา มะเขอืเทศ เลีย้งกบ 
เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ เลี้ยงปลาตะเพียนและปลาดุก
รายได้จากผลผลิต
 รายได้จากการจ�าหน่ายพชืผกัปลอดภยัจากสารพษิ รายวนั ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท
 รายได้จากการจ�าหน่าย กล้วย และฝรั่ง ในรายสัปดาห์ ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
 รายได้จากการจ�าหน่ายไก่ ปลา กบ และเป็ด ในรายเดือน ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท
 รายได้จากการปลูกข้าว และไม้ผลชนิดต่างๆ ในรายปี ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

381381  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายเชิด เหมือนจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อหลวง ต�าบลห้วยทรายเหนอื 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 เดมิประกอบอาชพีปลกูข้าวโพด ปลกูเผอืก ปลกูข้าวไว้กนิเอง และปลกูอ้อย ในปี 

๒๕๔๔ ได้เข้าร่วมโครงการโดยเข้ารับอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิในหลกัสตูร “การเกษตรผสมผสาน” หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วได้รับ

แจกจ่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ปุ๋ยหมัก และในปี ๒๕๔๕ ได้เข้าร่วมกลุ่มจัดตั้งการท�าน�้า

หมักชีวภาพไว้ใช้ในกลุ่มเพื่อลดสารเคมี ลดต้นทุนการผลิตท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการด�าเนินการและกิจกรรมภายในแปลง

 ขุดสระน�้า ๒.๒ ไร่ ท�าการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ เช่น ตะเพียน ปลาสวาย ปลาดุก 

ปลาจาระเม็ดน�า้จืด ปลูกพืชไร่จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูกไม้ผล ๓ ไร่ ประกอบด้วย มะพร้าว 

ขนุน กระท้อน มะม่วง มะกอก กล้วยไข่ กล้วยหอมทอง ที่อยู่อาศัย และคอกสัตว์

ประเภทต่างๆ ๑ ไร่

รายได้จากผลผลิต 

 รายได้เสริมจากการกองหญ้าคาขายและพืชผักชนิดต่างๆ รายวัน ๓๕๐ บาท

 รายได้จากการจ�าหน่ายกล้วย และมะละกอ รายสัปดาห์  ประมาณ ๕๐๐ บาท

 รายได้จากการจ�าหน่ายปลา เป็ด ไก่ ในรายเดือนประมาณ ๒,๐๐๐ บาท

 รายได้จากการจ�าหน่ายพืชไร่ และไม้ผลในฤดกูาลต่างๆ เช่น มะม่วง กระท้อน ขนนุ 

รายปี ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท   

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายสว่าง พันธ์วงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อหลวง ต�าบลห้วยทรายเหนอื 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
 นายสว่าง พนัธุว์งศ์ ประกอบอาชพี ท�าตาลมะพร้าว รายได้ไม่ค่อยดนีกั จงึมาท�างาน
เป็นช่างก่อสร้างกบักรมชลประทาน เดมิมีเนือ้ท่ีประมาณ ๒๕ ไร่ ได้ท�าการปลูกเผือก 
ประมาณ ๕ ไร่ และปลูกข้าวโพดได้ ผลผลิตของเผือกและข้าวโพดค่อนข้างราคาถูก
และได้ปลูกกล้วยแซมกลางในไร่เผือก จากนั้นในปี ๒๕๔๔ ได้เข้าร่วมโครงการกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในปัจจุบันมีการด�าเนินการดังนี้
 • พื้นที่ขุดสระน�้า จ�านวน ๑ ไร่ ท�าการเลี้ยงปลานิล และปลาตะเพียน พื้นที่
ปลูกไม้ผล จ�านวน ๑๐ ไร่ พื้นที่ท�านา ๒ ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ ๒ ไร่ ได้แก่ข้าวโพด 
และพื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน ๒ ไร่ ภายในบริเวณที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย วัวเนื้อ 

วัวพื้นเมือง และไก่

ผลการด�าเนินงาน

 • ปลูกข้าวโพดเป็นรุ่นๆ หลายรุ่นให้มีรายได้ตลอดทุกๆ เดือน และเมื่อเก็บ
ข้าวโพดแล้วน�าต้นข้าวโพดมาสับเป็นท่อนๆ เป็นอาหารหยาบเพื่อเลี้ยงสัตว์เพื่อลด
ต้นทุน โดยเลี้ยงรุ่นละ ๗-๘ ตัว เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ปลูกไม้ผลเมื่อโตได้
ผลผลิตตามฤดูกาลแล้วจึงเก็บไม้ผลแต่ละชนิดขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
 • ปลูกมะพร้าว ๑๐๐ ต้น ปาล์ม ๒๐๐ ต้น กล้วยน�้าว้า จ�านวน ๒๐๐ ต้น 
ข้าวโพด ๑ ไร่ มะพร้าว ๑๒๐ ต้น ขนุน ๖๐ ต้น ชมพู่ ๑๒ ต้น กระท้อน ๒๐ ต้น ละมุด 
๒๐ ต้น ล�าไย ลิ้นจี่ และเงาะ จ�านวน ๔๐ ต้น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จ�านวน ๒ ไร่ เลี้ยง
วัวขุน จ�านวน ๒๓ ต้น เลี้ยงปลานิล ๒ งาน 

382382 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายส�ารอง แตงพลับ อยูบ้่านเลขที ่๖๙/๑ หมุท่ี ่๔ บ้านหนองเขือ่น ต�าบลไร่ใหม่พฒันา 
อ�าเภอชะอ�า จงัหวัดเพชรบรีุ 

 มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพประมาณ ๒๔ ไร่ ท�านา ท�าไร่ มาโดยตลอด แต่ไม่

ประสบความส�าเร็จ จนกระทั่งปี ๒๕๔๐ ได้หันกลับมาท�าไร่นาสวนผสมและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ตามค�าแนะน�าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

ต่อมาได้สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมโครงการ มีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดไว้

บรโิภคในครวัเรอืน ทีเ่หลอืกจ็�าหน่าย จนกระทัง่ส�านกังานเกษตรอ�าเภอชะอ�าและสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลงานการประกอบอาชีพด้านไร่นา สวนผสมเข้าประกวด

ในระดับอ�าเภอ จังหวัด และได้รับรางวัลมากมายจนถึงระดับประเทศ

ผลการด�าเนินการ

 ลงุส�ารองได้ปลกูไม้ผลควบคูก่บัการเลีย้งสตัว์ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นล�าดบั 

ปัจจบุนัเป็นผูน้�าในการจดัต้ังธนาคารหมูบ้่าน กลุม่ออมทรพัย์ สมาชกิจ�านวน ๒๓๐ ราย มี

เงินทุนหมุนเวียนประมาณ ๗ แสนกว่าบาท กลุ่มฯ สามารถบริหารงานกันเองได้โดย

มีประสิทธิภาพ 

 ลงุส�ารองฯ เริม่มกีารจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนเพือ่ให้ทราบรายรบั รายจ่ายของครอบครวั 

ทั้งรายวัน ที่เกิดจากการขายพืชผักชนิดต่างๆ และรายเดือน ได้จากไม้ผล เช่น กล้วย 

มะพร้าว กระท้อน ส้มโอ ฝรัง่ ในแต่ละเดอืนกป็ระมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท และเงนิได้

รายปีถือว่าเป็นโบนัสจากผลไม้หลายๆชนิดที่ให้ผลผลิตเป็นไปตามฤดูกาล ควบคู่กับ

การท�านาข้าว 

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายส�าราญ ศาสตร์เสงี่ยม อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๘ บ้านโป่งเก้งพัฒนา  

ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 ปี ๒๕๓๕ มพีืน้ที ่๑๑ ไร่ ๒ งาน ท�านาข้าว ๘ ไร่ และข้าวโพด มรีายได้พออยูพ่อกนิ 

โดยจะท�าการเกษตรเฉพาะหน้าฝน ส่วนหน้าแล้งออกไปรับจ้าง ได้เริ่มเข้าโครงการ

กบัศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ เมือ่ปี ๒๕๓๘ โดยได้รบัการสนบัสนนุด้านนกัวชิาการ 

และเข้ามาขุดสระน�้า จ�านวน ๑ ลูก เนื้อที่ ๒ งาน เข้ารับการอบรม ที่ศูนย์ฯ เมื่อปี 

๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ในเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน

 กิจกรรมที่ด�าเนินการ พืน้ทีป่ลกูไม้ผล จ�านวน ๓ ไร่ พืน้ทีข่ดุสระน�า้ จ�านวน ๒ 

งาน ท�าการเล้ียงปลานลิและปลาตะเพยีน ได้ท�าการปลกูมะพร้าวไว้รอบสระน�า้ พืน้ทีป่ลกู

นาข้าว จ�านวน ๑ ไร่ ๔๙ ตารางวา ปลกูฝรัง่ จ�านวน ๕ ไร่ ปลกูผกับุง้ ผกักวางตุง้ ผักคะน้า 

และถั่วฝักยาว เลี้ยงปลาในสระน�า้

 รายได้ รายได้จากการจ�าหน่ายฝรั่ง ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี รายได้จาก

การจ�าหน่ายมะม่วง ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี รายได้จากการจ�าหน่ายมะพร้าว 

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อ ปี รายได้จากการจ�าหน่ายปลานลิและปลาตะเพยีน ประมาณ 

๖๐๐ บาทต่อปี ส่วนใหญ่จะเกบ็ไว้กนิเอง รายได้จากการจ�าหน่ายข้าวและเกบ็ไว้กนิเองด้วย

 กิจกรรมเสริม เตาเผ่าถ่านน�า้ส้มควันไม้ ปลูกไผ่หวาน เนื้อที่ ๑ งาน ปลูกข้าว

เนื้อที่ ๑ ไร่ ปลูกถั่วเขียวในนาข้าว มะม่วง ๒ ไร่ ปลูกผักหมุนเวียนในร่องมะม่วง 

สระน�้า ๒ งาน เลี้ยงปลากินพืช และโรงผลิตเห็ดนางฟ้า ๑ โรง อบพื้นที่ปลูกกล้วยน�้า

และมะพร้าว

383383  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
นายอุ๋ย นวมนิ่ม อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๘ บ้านโป่งเก้งพัฒนา 

 นายอุย๋ นวมนิม่ เดมิเป็นคนบ้านลาด ต.ห้วยขง อ�าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรุี 

ประกอบอาชีพขึ้นตาล และท�านา ต่อมาปี ๒๕๒๘ ได้ย้ายมาอยู่หมู่บ้านหนองยายอ่วม 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ มาประกอบอาชีพท�าไร่สับปะรด จ�านวน ๑๕ ไร ่

ปลกูมะนาว จ�านวน ๑๐ ท�าที่โครงการ ๑๕ ไร่ ทีต่วัเอง ๑๐ ไร่ ซือ้ทีดิ่นทีบ้่านโป่งก้งพัฒนา 

จ�านวน ๑๑ ไร่ ได้ท�านา และไร่กล้วย และได้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี ๒๕๓๗ เข้ารับ

การอบรมการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อปี ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ ได้รับ

การสนับสนุนกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากศูนย์ฯ ปุ๋ยหมักและเข้าร่วมกลุ่มท�าน�้าหมักชีวภาพ

 พ้ืนท่ีท�านา จ�านวน ๓ ไร่ ได้ข้าวประมาณ ๑๕๐ ถงั พืน้ทีป่ลูกกล้วย จ�านวน ๗ ไร่ 

มีกล้วยไข่ และกล้วยน�้าว้า ซึ่งมีแม่ค้ามารับซื้อ ปลูกมะม่วง มะพร้าว และหมาก 

จ�านวน ๗ ไร่ ซึง่มพ่ีอค้ามารบัซือ้ พืน้ทีข่ดุสระน�า้ จ�านวน ๒ งาน ๑ ลกู โดยการขดุเอง 

ต่อมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มาท�าการขุดขยายให้กว้างขึ้น ปลูกกล้วยไข่ 

จ�านวน ๑ ไร่ ปลูกกล้วยหอม จ�านวน ๑ ไร่ ปลูกถั่วฝักยาวและผักล้มลุก จ�านวน ๒ ไร่ 

ปลูกมะนาวแซมในกล้วยไข่ และกล้วยหอม สระน�้า ๒ งาน เลี้ยงปลากินพืช ปลานิล 

ปลาตะเพียน โรงเพาะเห็ด ขนาด ๕๐๐ ก้อน เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงโคพื้นเมือง 

ผลติน�า้หมกัชวีภาพ พืน้ท่ีท�านา จ�านวน ๓ ไร่ ได้ข้าวประมาณ ๑๕๐ ถงั พืน้ทีป่ลกูกล้วย 

จ�านวน ๗ ไร่ มีกล้วยไข่ และกล้วยน�้าว้า ซึ่งมีแม่ค้ามารับซื้อ ปลูกมะม่วง มะพร้าว 

และหมาก จ�านวน ๗ ไร่ ซึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อ

ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ
ศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาป่าเด็ง

 ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบลป่าเด็ง อ�าเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีประชาชน 

มากกว่า ๕,๐๐๐ คน เนื่องจากมีบางกลุ่มไม่มีบัตรประชาชน มีจ�านวน ๑๐ หมู่บ้าน

ประชาชนกว่าครึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือปาเกอะญอที่มีความยากจน อาชีพหลักคือ

การท�าเกษตรกรรม เช่น การปลูกผัก พริก ข้าวโพด มะนาว กล้วย โดยเฉพาะ

กล้วยหอมกะเหรี่ยงที่มีความหวานแตกต่างจากกล้วยหอมอื่นๆ ข้าวไร่ซึ่งเป็นพันธุ์

เข็มทองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและก�าลังจะสูญพันธ์ุเป็นต้น แต่เนื่องจากผลผลิตที่ได้จาก

การเกษตรกรรมยังมีปัญหาอีกมากเพราะการบริหารจัดการระบบการเกษตรกรรมที่

ใช้สารเคมีจ�านวนมาก คุณภาพของดินที่ไม่เหมาะสม ท�าให้คุณภาพและปริมาณผลผลิต

ด้านเกษตรกรรมไม่ดีเป็นผลให้รายได้ตกต�่า

 ปัจจุบันมีชาวบ้านขายที่ท�ากินไปค่อนข้างมาก โดยเน้นการท�าเกษตรกรรม

เพื่อการอุตสาหกรรม เปลี่ยนมาเพาะปลูกเป็นพืชประเภทยางพารา ปาล์มน�้ามัน เป็นต้น 

ซึ่งการเพาะปลูกได้มีการใช้สารเคมีในการบ�ารุงต้นไม้อีกเช่นกัน ผลกระทบที่เกิดคือ

การชะล้างหน้าดินที่มีสารเคมีลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติคือห้วยสัตว์ใหญ่หรือต้นแม่น�้า

ปราณบุรี  

 จากปัญหาดังกล่าวศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ซึ่งมีองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้และมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จึงเข้าไปให้การ

แนะน�า และเข้าไป ท�าการศึกษาและทดลองในพื้นที่ต�าบลป่าเด็ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ในการพัฒนาท่ีดินและท�าการเกษตรกรรมให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต่อไป

384384 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



385385  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



386386 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



387387  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



388388 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



๓๒ ปีผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ เพื่อเป็น

แหล่งศึกษา ทดลอง สาธิต และเผยแพร่แนวพระราชด�าริ มากว่า ๓ ทศวรรษ ผลส�าเร็จต่างๆ ได้แสดงให้

เห็นถึงการน�าแนวพระราชด�าริไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง และจากการที่ส�านักงาน กปร. ได้ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านดิน ป่าไม้ 

และน�า้ ในพ้ืนทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิท�าให้สรปุได้ว่า การพฒันาตามแนวพระราชด�าริ

ที่ได้พระราชทานนัน้ ท�าให้พืน้ดนิมสีภาพทีด่ขีึน้ ป่าไม้มคีวามสมบรูณ์ พรรณไม้และสตัว์นานาชนดิมีปรมิาณ

เพิ่มขึ้น อีกทั้งน�้าฝนในพื้นที่ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้สามารถท�าการเกษตรกรรมได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

 จากความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง ทัว่ประเทศ 

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานพระราชด�าร ิมาตัง้แต่ ปี ๒๕๒๒ เป็นเวลากว่า ๓๒ ปี ทีก่ารพฒันา

ตามแนวพระราชด�าริได้สร้างความส�าเร็จให้แก่แผ่นดิน และก่อเกิดเป็นองค์ความรู้มากมาย ที่สามารถน�าไป

ปฏิบัติและขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในวันนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จึงเป็นแหล่งศึกษาและเผยแพร่ความรู้อย่างครบวงจร ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผืนแผ่นดินไทยและราษฎรได้

น�าไปปรับใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ในแต่ละปีมีนักวิชาการ นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป ได้เข้ามาเยีย่มชมและศกึษาหาความรูจ้ากศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง ถึงปีละกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน นับเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจาก

แนวพระราชด�าริ และการสนองพระราชด�าริ ที่ส่งผลประโยชน์ถึงราษฎรอย่างแท้จริง

 

389389  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



ผลส�ำเรจ็ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิแต่ละแห่ง สรปุได้ดงันี้

 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
 ก่อนการก่อตั้งศูนย์ศึกษาฯ เมื่อปี ๒๕๒๒ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างเป็นทราย มีสภาพเสื่อมโทรมมาก 

เนื่องจากใช้ปลูกมันส�าปะหลังมาโดยตลอด และไม่มีการบ�ารุงดินที่เหมาะสม แต่หลังจากมีพระราชด�าริให้

ก่อตั้งศูนย์ศึกษาฯ และให้พัฒนาแหล่งน�้าภายในศูนย์ฯ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าจ�านวน ๙ แห่ง บริเวณ

ลุ่มน�้าโจนและปลูกป่าไม้โตเร็วหรือไม้ใช้สอย จนเมื่อปี ๒๕๓๕ พบว่า สภาพดินในแปลงปลูกป่ามีหน้าดิน

หนาเพิ่มขึ้น มีความร่วนซุยดี และความชื้นเพิ่มขึ้น แต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินยังคงมีน้อย เป็นเหตุให้

ป่าที่ปลูกสามารถฟื้นฟูสภาพจากป่าปลูกเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าเบญจพรรณและมีความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่ง

ต้องใช้เวลาถึง ๑๕ ปี นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยรายปีของฝนที่ตกในศูนย์ศึกษาฯ มีมากกว่าฝนที่ตกนอกศูนย์ฯ 

ท�าให้อ่างเกบ็น�า้จ�านวน ๙ แห่ง ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิซ้อนฯ สามารถจดัสรรน�า้ได้อย่างเหมาะสม

และเพียงพอทั้งต่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร ปศุสัตว์และประมง 

 การปรับปรุงผืนดิน การรักษาปริมาณอินทรียวัตถุของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นตัวชี้วัดที่

ส�าคัญตัวหนึ่งในระบบการเกษตรที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงควรให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยหมัก 

ปุย๋คอก และปุย๋พชืสด เป็นต้น และให้ไถกลบตอซงัข้าวโดยไม่มกีารน�าฟางข้าวออกไปจากพ้ืนท่ี ท้ังนี ้เพ่ือเป็น 

การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินในระยะยาว

 ผลส�าเร็จจากการศึกษาทดลองภายในศูนย์ศึกษาฯ ได้น�าไปขยายผลในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ และ

หมู่บ้านขยายผล โดยการสนับสนุนสระเก็บน�า้ในไร่นา ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และสร้างสวนป่า 

โครงสร้างพื้นฐาน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ท�าให้สามารถพัฒนา

เกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถเป็นเครือข่ายการขยายผล ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรท�าให้มีกลุ่มอาชีพที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น

390390 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นศูนย์ศึกษาฯ เดียวที่ประสบผลส�าเร็จในการบริหารระบบ

ชลประทานน�า้เคม็ โดยในปี ๒๕๔๒ เริม่เปิดให้บรกิารระบบชลประทานฯ โดยสบูน�า้ทะเลจากนอกอ่าวคุง้กระเบน

และส่งน�้าทะเลเข้าสู่ระบบชลประทานน�้าเค็ม เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เมื่อเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแล้ว น�้าทิ้ง

จากการเลี้ยงกุ้งจะระบายผ่านกระบวนการบ�าบัดน�า้ด้วยวิธีกายภาพและชีวภาพ โดยมีขั้นตอนคือ ด�าเนินการ

เติมออกซิเจนด้วยเครื่องให้อากาศ และส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงหอยนางรมเพื่อกินแพลงก์ตอนที่เกิดจาก

การเลีย้งกุ้งในคลองบ�าบดัน�า้ เกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ทะเลมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานด้วยการจดัตัง้กลุม่ “เกษตรกรผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าด้วยระบบชลประทานน�้าเค็ม” มีพื้นที่เลี้ยงกุ้ง ๑,๐๒๔ ไร่ โดยฟาร์มเลี้ยงกุ้งทุกฟาร์มผ่าน

การประเมินมาตรฐาน GAP และคุณภาพน�า้เข้า-ออกจากฟาร์มผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพน�า้อีกด้วย 

 ด้านป่ายชายเลนได้ด�าเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนเดิมรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เหลืออยู่ ๖๑๐ ไร่ พร้อมกับ

ฟื้นฟูป่าชายเลนในอ่าวคุ้งกระเบน หลังแปลงนากุ้งและนากุ้งร้าง จ�านวน ๖๙๐ ไร่ สามารถฟื้นฟูป่าชายเลน

จนมีความสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ป่าชายเลนประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น�า้

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และท�าให้คุณภาพน�้าที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งมีคุณภาพน�้าดีขึ้น โดยพิจารณาได้จากการที่มี

ไม้หนุ่ม และกล้าไม้หนาแน่นมากขึ้น กล้าไม้เหล่านี้ จะเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่จนป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

มีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นสมบูรณ์ เป็นป่าชายเลนที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 

 ผลการด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากการก่อตั้งศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พบว่า ปริมาณสัตว์น�า้และความชุกชุมในกลุ่มหอย กุ้ง และปูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้าและเป็นที่อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน รวมทั้ง

เป็นอาหารของพะยูน ก็มีพื้นที่มากขึ้น จากผลส�าเร็จของการฟื้นฟูทรัพยากรอ่าวคุ้งกระเบนพบว่า พะยูน

ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบน โดยพบครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๓๒ และไม่พบในอ่าวคุ้งกระเบนอีกเลยเป็น

ระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปี ซึ่งพะยูนได้กลับคืนมาสู่อ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้งในปี ๒๕๔๙ 

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การเกษตรในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขาและหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ โดยส่งเสริมและพัฒนาไม้ผล

ในรูปแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวภูเขา จัดท�าเส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ อบรมเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

391391  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
 โครงการ “แกล้งดิน” เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการ

ศึกษาวิธีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัด ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงาน เมื่อปี ๒๕๒๗ มีพระราชด�าริสรุปความว่า

 ให้มีการทดลองท�าดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน�้าแห้ง และศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพื่อน�าผล

ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ท�าที่โครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ในก�าหนด ๒ ปี และพืชที่ท�าการทดลองปลูกควรเป็นข้าว

 ผลการด�าเนินงานสรุปได้ว่า น�า้สามารถใช้ชะล้างความเป็นกรดได้ การพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อให้สามารถ

ท�าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จ�าเป็นต้องมีระบบชลประทาน เพื่อควบคุมระดับน�้าใต้ดิน โดยใช้น�า้ชะล้าง

ความเป็นกรด และใช้รดพืช รวมทั้งการใส่หินปูนฝุ่น ท�าให้ข้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ซึ่งสามารถจัด

ท�าต�ารา “คู่มือปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด” และเป็นต้นแบบการพัฒนาดินเปรี้ยวในภาคใต้และภาคอื่น ๆ มีการ

ปรุงน�้าเปรี้ยว โดยปรับปรุงน�้าที่มีสภาพเป็นกรดจนสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ด�าเนินการ

คัดเลือกพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ข้าว เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยว ผลส�าเร็จจากการปรับปรุงดินเปรี้ยว ท�าให้

พื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง ๔๐ – ๕๐ ถังต่อไร่ 

 ส่วนดินเปรี้ยวจัดในสภาพที่ไม่ถูกรบกวน และมีน�้าขังหรือมีระดับน�้าใต้ดินอยู่ตื้นตลอดปีจะปรากฏ

พืชพรรณธรรมชาติที่ทนทานความเป็นกรดหลายชนิด อาทิ เสม็ด โครงเครง หญ้าหวายแดง ลิเภายุ่ง กันเกรา 

ส้านน�า้กล�่า ก้ามปู ล�าเท็ง จูดหนู หว้าหิน และเม่าไข่ปลา รวมถึงได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวและ

ในน�้าเปรี้ยว อีกทั้งได้พัฒนาพื้นที่พรุ โดยการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินพรุ การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพและเคมขีองพร ุ การจดัท�าแผนเตรยีมเพือ่ป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพร ุ มกีารพฒันา

หมู่บ้านรอบศูนย์ฯในด้านการเกษตร อาชีพ คุณภาพชีวิต โรงงานสกัดและแปรรูปน�า้มันปาล์ม มีการขยายผล

การพัฒนาในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น ส่งผลถึงราษฎรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

392392 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีการด�าเนินงานในการพัฒนาแหล่งน�า้ใน

พื้นที่ป่าไม้ และ พัฒนาแหล่งน�า้ในพื้นที่เขตชลประทาน รวมถึงการพัฒนาแหล่งน�้านอกพื้นที่เขตชลประทาน 

โดยการพัฒนาแหล่งน�า้ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ให้สามารถเก็บกักน�า้ได้มากขึ้น และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และ

ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งน�า้ขนาดเล็กในพื้นที่ของเกษตรกร เช่น การขุดสระ ทฤษฎีใหม่ มีการอนุรักษ์คุ้มครอง

และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพระราชด�าริในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการอนุรักษ์

ฟื้นฟูธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพ 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ด�าเนินการฟื้นฟูป่าไม้จนประสบผลส�าเร็จ โดยมีความหลากหลาย

ของพันธุ์ไม้ และมีไม้เด่น ได้แก่ ขี้เหล็ก ระฟ้า มะค่าแต้ กระบกและตะเคียนหิน เป็นต้น มีไม้ธรรมชาติ

เข้ามาทดแทนและพืชอาหารป่า เป็นที่น่าสังเกตว่าการดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดีท�าให้ไม่เกิดไฟป่า ไม้ที่ขึ้น

จึงมีความหนาแน่น หลากหลาย และการปกคลุมเรือนยอดมาก สรุปได้ว่า ขณะนี้มีการพัฒนาเป็น

ป่าเบญจพรรณแล้ว

 นอกจากนีก้ารศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ทั้งทางกายภาพและเคมี พบว่าความหนาของ

หน้าดิน ความหนาแน่นรวมหรือร่วนซุยของดิน มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส�าหรับความชื้นของดิน 

พบว่าดินมแีนวโน้มว่าจะชื้นเป็นระยะเวลานานขึ้น

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ ๑๑ อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน�้าตาดไฮใหญ ่

อ่างเก็บน�า้ภูไม้รวก อ่างเก็บน�้าห้วยเวียนไพร อ่างเก็บน�้าลาดกระเฌอ อ่างเก็บน�้าห้วยทรายตอนบน ๑ 

อ่างเก็บน�้าห้วยทรายตอนบน ๒ อ่างเก็บน�้าห้วยทรายตอนบน ๓ อ่างเก็บน�้าห้วยเคลิ้ม อ่างเก็บน�้าห้วยปุ๊ 

และอ่างเก็บน�า้ห้วยเรือ และได้มีการพัฒนาแหล่งน�า้ไปพร้อมๆ กับการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นใน

พ้ืนที่ป่าอ่างเก็บน�้าทั้งหมดได้มีการบริหารจัดการน�้าที่เหมาะสมท�าให้พื้นที่ของราษฎรผู้ใช้น�้ามีระบบส่งน�้า

และได้รับการจัดสรรน�้าเต็มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มผู้ใช้น�้าด�าเนินการดูแลบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการน�า้ให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อการท�าเกษตรรอบพื้นที่โครงการ 

 นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ยังประสบผลส�าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯเป็นอย่างยิ่ง คือ สัตว์สามด�า ได้แก่ ไก่ด�าภูพาน 

หมูด�าภูพาน และวัวด�าภูพาน ซึ่งทั้งหมดได้สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรเพิ่มขึ้น

393393  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

 ก่อนการก่อต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรงั บางพืน้ทีเ่ป็นไร่เลือ่นลอย

และมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�า เมื่อมีพระราชด�าริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าในระบบพวง จ�านวน ๘ แห่ง และมี

ฝายต้นน�้าล�าธารเป็นระยะๆ ท�าให้พื้นที่ป่าได้ปรับสภาพจากป่าเต็งรังหรือจากไร่เลื่อนลอยเป็นป่าเบญจพรรณ 

พันธุ์ไม้มีมากกว่า ๓๐ ชนิด ไม้เด่น ได้แก่ แดง สัก ประดู่ ตะแบก เต็ง รัง และพลวง มีความหนาแน่นของ

ต้นไม้ มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น เช่น สัตว์ป่ามีจ�านวนและชนิดมากขึ้น การพัฒนาแหล่งน�า้ 

โดยการสร้างอ่างเก็บน�้าระบบพวง จ�านวน ๘ อ่าง ได้ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ภายในศูนย์ฯ และเพิ่มความชุ่มชื้น

ให้พื้นที่ป่าอย่างเห็นได้ชัด สามารถลดปริมาณน�้าที่เคยผันมาจากอ่างเก็บน�้าแม่ลายที่อยู่นอกศูนย์ศึกษาฯ 

มาใช้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ การที่พื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ มีสภาพป่าไม้ที่ดีขึ้น ท�าให้ดินสามารถดูดซับน�้าได้มากขึ้น 

และมีการชะล้างพังทลายน้อยลง น�้าในล�าธารมีระยะเวลาการไหลยาวนานและมีความใสมากขึ้น นอกจากนี ้

ยังพบนกเป็ดน�้าเพิ่มจาก ๓๐๐ ตัวเป็น ๘๐๐ ตัว หมูป่าเพิ่มจาก ๑๗ ตัว เป็น ๒๒ ตัว และยังพบสุนัขป่า 

๓ ตัว งูจงอาง ๔ ตัว แสดงว่าความหลากหลายทางชีวภาพ เริ่มเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น (ข้อมูลปี ๒๕๕๓)

 การพฒันาแหล่งน�า้ได้ช่วยฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพ่ิมความชุม่ชืน้

ให้ผืนป่า โดยเฉพาะแนวพระราชด�าริในการสร้างฝายต้นน�้าล�าธารในพื้นป่าเป็นระยะของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ด�าเนินการจนประสบผลส�าเร็จ สามารถอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธาร โดยใช้ฝายต้นน�า้ล�าธาร 

เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาพืน้ที ่ ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพทางกายภาพจากสภาพพืน้ทีเ่สือ่มโทรมในอดตี 

จนมสีภาพท่ีสมบรูณ์ พืน้ดนิมศีกัยภาพทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาด้านเกษตรกรรมได้อย่างยัง่ยนื และชมุชน

รอบพื้นที่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท�าให้ผืนป่าต้นน�า้ล�าธารเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่อุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตน�า้ไปใช้ในส่วนพื้นที่ด้านล่างได ้

อีกทั้งปัญหาไฟไหม้ป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนายังลดลง ๑๐๐% นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการพัฒนา

พื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

394394 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
 ก่อนการก่อตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิพืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นดนิร่วนปนทราย

หยาบหรือดินปนเศษหิน มีความอุดมสมบูรณ์ต�า่ และมีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ดินส่วนใหญ่เป็นดินตื้น เกิดจาก

การสลายตัวผุพงัของหนิแกรนติ เมือ่ด�าเนนิการตามแนวพระราชด�าร ิตัง้แต่ปี ๒๕๒๕ โดยการฟ้ืนฟปู่า ๓ อย่าง 

ประโยชน์ ๔ อย่าง ป่ามคีวามสมบรูณ์ขึน้ มไีม้เด่น ได้แก่ รงั ประดู ่งิว้ป่า แต้ว แคหางด่าง ชงิชนั สมอตนีเป็ด แดง 

มะกอกป่า รกฟ้า ตะแบกเลือด มะกอกเกลื้อน อ้อยช้าง มะขามป้อม ไผ่รวก ประดู่ป่า มะม่วงหัวแมงวัน 

มะค่าแต้ มะเกลือ น�า้นอง แจง และสารภี เป็นต้น อีกทั้งมีความหลากหลายของสัตว์เพิ่มขึ้น โดยเป็นสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระแตเหนือ ค้างคาว กระรอก สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู กิ้งก่า สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 

เช่น กบ เขยีด อึง่ นกกว่า ๖๐ ชนดิ และแมลงมากกว่า ๔๐ ชนดิ และพบว่าปรมิาณของเหด็โคนมจี�านวนเพิม่ขึน้ 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ มกีารสร้างอ่างเกบ็น�า้ ๔ แห่ง และมพีระราชด�าริให้จดัหาแหล่งน�า้ทีม่ศีกัยภาพ

และมคีวามเหมาะสมมาเตมิอ่างเกบ็น�า้ในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาฯ ท�าให้เกดิระบบเครอืข่ายอ่างเกบ็น�า้หรอื “อ่างพวง” 

สามารถน�าน�้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาฯ และท�าให้เกษตรกรมีน�้าเพื่อการเพาะปลูก

ได้ตลอดทั้งปี

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริการใช้หญ้าแฝก

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าจนประสบผลส�าเร็จ การด�าเนินงานศึกษาการฟื้นฟูสภาพดิน จากสภาพพื้นดินที่

แห้งแล้งขาดความชุ่มชื้น คุณภาพของดินเสื่อมโทรม มีปัญหาดินดานที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ ก็สามารถ

แก้ไขได้โดยใช้หญ้าแฝกควบคู่กับการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงดินดาน

ให้สามารถน�ากลับมาปลูกพืชไม้ผล ได้ผลผลิตดีขึ้น ส่งผลให้เป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาดินดานให้แก่

พื้นที่อื่นๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการระเหยของน�า้ และท�าคันดิน

เบนน�้า (Diversion) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคันดินเก็บกักน�้า (Check Dam) กับคันดินกั้นน�า้ (Terracing) 

จนในปัจจุบันสภาพของดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น เห็นได้จากพืชพันธุ์ต่างๆ 

ที่หลากหลายสามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น 

395395  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



396396 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)



397397  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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