












คำ�นำ�
	 จากอดีตสู่ปัจจุบัน	 เป็นระยะเวลากว่า	 ๓๐	 ปีที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริได้ก่อตั้งขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค

ของแผ่นดินไทย	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชดำาเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 และได้ประจักษ์ถึงความ 

เดือดร้อน	ปัญหาของราษฎรไทย	ด้วยพระปรีชาสามารถในทุกศาสตร์	 

ทุกแขนง	 ทำาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ	 

เพื่อทำาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคต่างๆ	 ให้แก่ราษฎร 

ด้วยการสร้างแหล่งความรู้อันทรงคุณค่า	 ที่รวบรวมทุกสรรพวิชา 

อันเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่	 ประชาชน	 ในรูปแบบของ 

การศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	ทดลอง	ฯลฯ	ผลสำาเร็จต่างๆ	จึงเกิดขึ้น	และ 

ขยายผลสู่ราษฎร	สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 ทุกภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

แต่ละแห่งต่างมุ่งหน้าไปสู่การสร้างผลสำาเร็จจากการฟื้นฟู	 พัฒนา	 

รวมถึงริเริ่มเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์รวมของแผ่นดินไทยทั้งสิ้น		 

ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่ดีขึ้น	 ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้น	 ผืนป่าที่ 

กลบัคนืสูค่วามเขยีวขจ	ีสภาพดนิดเีพาะปลกูได	้สตัวน์้ำา	สตัวป์า่มชีวีติ 

ที่ดี	 ตลอดจนองค์ความรู้ที่พร้อมแปรรูปไปสู่การสร้างอาชีพและ 

การใช้ชีวิตที่พออยู่	 พอกิน	 และพอเพียง	 ฯลฯ	 เหล่านี้คือรากฐาน 

สำาคัญของแนวพระราชดำาริที่พระราชทานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความสุขที่แท้จริงของปวงชน

	 หนังสือ	 “ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ”	 เล่มนี้	 เป็นเสมือนตัวแทน 

ในการบอกเล่าเรื่องราวและภารกิจส่วนหนึ่งของผลสำาเร็จจากศูนย์- 

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง	๖	แห่ง	ผ่านภาพถ่าย 

ที่สะท้อนเรื่องราวและกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ	 ที่ต้องการสื่อให้เห็นผลสำาเร็จอันเป็นรูปธรรม	 

ที่จะสามารถถ่ายทอดไปยังประชาชนได้อย่างง่าย	 อีกทั้งได้จัดทำา 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	และเชื่อมโยงเรื่องราวพอสังเขปของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง	 ๖	 แห่ง	 ซึ่งการพัฒนา 

และฟื้นฟูในหลายสิ่งอาจเริ่มต้นจากศูนย์	ซึ่งในที่นี้หมายถึงว่างเปล่า 

ไร้ประโยชน์	แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงาน	องค์กรภาครัฐ

และเอกชน	 ที่สำาคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ชุมชนท้องถิ่น 

โดยได้ รับการสนับสนุนจากสำ านักงานคณะกรรมการพิ เศษ 

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร	ิ(สำานกังาน	กปร.) 

ในการสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดผล

สำาเร็จเป็นรูปธรรม	 ผลแห่งการพัฒนาจึงแผ่ขยายความสุขสู่ราษฎร

อย่างยั่งยืน

	 สำานกังาน	กปร.	จดัทำาหนงัสอื	“ชวีติทีเ่ริม่ตน้จากศนูยฯ์”	เลม่นีข้ึน้ 

โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นดั่งบทเรียนที่บันทึก

เรื่องราวด้วยภาพถ่ายอันสวยงาม เพื่อเป็นประวัติศาสตร์การสืบสาน

พระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั อกีทัง้เปน็แรงบนัดาลใจ 

สำาหรับคนรุ่นใหม่ในทุกสาขาอาชีพ ที่จะได้เห็นการบันทึกภาพความ 

สำาเร็จแห่งความพอเพียงที่เริ่มต้นจากการพัฒนาความยากไร้สู่ความ 

สำาเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริท่ีกระจายอยู่ 

ทั่วประเทศ เป็นเครื่องชี้นำาให้สาธารณชนได้ตระหนัก และร่วมกัน 

สานต่อพระราชดำาริให้บังเกิดความมั่นคงของประเทศต่อไป

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)



เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ศูนย์ฯ 

ส�รบัญ  

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อน
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดฉะเชิงเทร�

๑๖

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่

๑๓๖
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร 

๑๐๖



ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทอง
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส 

๗๖

หลังภ�พ...มีเรื่องร�ว  

๑๙๖

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบน
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดจันทบุรี

๔๖

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเพชรบุรี

๑๖๖



วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส



๗สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ

		 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม	 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้พื้นที่ทำาการเกษตรไม่สามารถสร้าง
ผลผลิตที่ดีได้	 สิ่งเหล่านี้คือประเด็นสำาคัญที่ต้องเร่งฟื้นฟู	 	 ซึ่งเวลากว่า	 ๓๔	 ปีที่ผ่านมา	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง	 ๖	 แห่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ก่อให้เกิดผลสำาเร็จอันเป็นรูปธรรมมากมาย	 โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการสร้างและฟื้นฟูทุกทรัพยากรแห่งชีวิต	 
ทั้งแหล่งน้ำา	ดิน	ป่า	รวมถึงวิถีแห่งอาชีพและชีวิตที่พอเพียง	
 
	 องค์ความรู้ต่างๆ	 เข้มแข็งขึ้นตามกาลเวลาที่สะสม	 ทุกทฤษฎีและวิธีปฏิบัติผ่านการศึกษา	 วิเคราะห์	 ทดลอง 
จนเหน็ผล	ซึง่นอกจากเผยแพรผ่ลสำาเรจ็ไปสูร่าษฎรแลว้	ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	แตล่ะแหง่ยงัรวบรวมอาวธุทางปญัญา
เหลา่นีต้ามสภาพภมูสิงัคมของแตล่ะพืน้ที่	เพือ่ใหเ้กษตรกรและประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาศกึษาและนำาไปใช	้นอกจากนี	้ 
ผลสำาเร็จดังกล่าวยังได้สร้างเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำาเร็จและมีความสุขจากการน้อมนำาแนวพระราชดำาริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไปใชใ้นอาชพีและชวีติ	เกดิเปน็แรงบนัดาลใจแกเ่กษตรกรผูอ้ืน่สบืเนือ่งเปน็วงกวา้ง	

	 จากผลสำาเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริแต่ละแห่ง	แสดงให้เห็นว่า	แนวพระราชดำาร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสมบัติทางปัญญาอันล้ำาค่าของแผ่นดิน	 และทำาให้แผ่นดินไทยเกิดคำาว่า	 
“ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว” อย่างแท้จริง

บทนำ�



ชีวิตที่เร่ิมต้นจากศูนย์ฯ 8

	 ปญัหาของเกษตรกรไทยในแตล่ะภมูภิาคมคีวามแตกตา่งกนั 
ตามสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่	อาทิ	ปัญหาขาดแคลนน้ำา	 
ปญัหาเรือ่งทีท่ำากนิ	ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม	เชน่	ดนิเสือ่ม	 
หรือป่าไม้ถูกทำาลาย	ฯลฯ	ซึ่งทั้งหมดล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิต 
อย่างปฏิเสธไม่ได้
 “ความรู้และภูมิปัญญา”	 จึงเป็นดั่ งกุญแจสำาคัญที่จะ 
พลิกฟื้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน	และด้วยพระปรีชา
สามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ประกอบกับการ
เสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทุกหมู่ เหล่าใน 
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 จากเหนือจรดใต้	 จากตะวันออกสู่
ตะวันตก	 ทุกสภาพปัญหาที่เกิดในแต่ละพื้นที่	 ทรงรับรู้และเข้า 
พระราชหฤทัยถึงแก่นแท้ของปัญหาของราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค 
ของประเทศ	ซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัญหาและสภาพภูมิสังคมที่ต่างกัน 
ดังนั้น	 จึงได้พระราชทานพระราชดำาริให้จัดตั้ง	 “ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นแหล่ง 
รวบรวมความรู	้	การคน้ควา้	ทดลอง	และสาธติงานดา้นเกษตรกรรม	 
ด้วยองค์ความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง	เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่ 
มีกิจกรรมด้านการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และขยายผล 
ความสำาเร็จต่างๆ	ไปสู่เกษตรกร	ชาวบ้าน	และชุมชนในภูมิภาค 
นั้นๆ	เป็นเสมือนดั่ง	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	ซึ่งเป็นหัวใจ 
ของการพัฒนาและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน		

หัวใจของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา 

ภาพมุมสูงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส





ชีวิตที่เร่ิมต้นจากศูนย์ฯ ๑๐

 ปั จจุบั น 	 ศูนย์ ศึ กษาการพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชดำาริมีที่ตั้งครอบคลุมภูมิภาคสำาคัญของประเทศไทย
จำานวนทั้งสิ้น	๖	แห่ง	โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทั้งหมดนี้
ถือเป็นต้นแบบสำาคัญในการบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
เหตุ เพราะไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ	 แต่ เป็นการ 
บูรณาการการทำางานร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	และ 
มีหน่วยงานกลางท่ีเป็นศูนย์รวมของการประสานการดำาเนินงาน 
นั่นคือ	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	หรือสำานักงาน	กปร.	

สร้างการพัฒนา 
ครอบคลุมทุกภูมิภาค



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี

ก่อตั้งวันที่	๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๖

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อำาเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อตั้งวันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อำาเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

ก่อตั้งวันที่	๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอเมืองฯ	จังหวัดนราธิวาส

ก่อตั้งวันที่	๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๕

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อำาเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

ก่อตั้งวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๕

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่

ก่อตั้งวันที่	๑๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕		

๕

๑๖

๔

๒
๓

หมายเหตุ :	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง	๖	แห่ง	เรียงตามลำาดับการก่อตั้ง



ชีวิตที่เร่ิมต้นจากศูนย์ฯ ๑2

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการ
พัฒนาโดยมีเป้าหมายที่สำาคัญยิ่งคือ	 ความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้นของราษฎร	 ซึ่งก่อนที่ความเป็นอยู่จะดีขึ้นได้นั้น 
ราษฎรต้องรู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน	 เมื่อทุกคน 
พึ่ งพาตนเองได้ 	 ชุ มชนก็ จ ะ เกิ ดความเข้มแข็ ง
และสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ	 ได้	 ซึ่งจะต้องมี
ความสอดคล้องและต่อยอดไปถึงจิตสำานึกในการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ	 หวงแหนและพัฒนาทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า	 ทั้งยังรวมไปถึงการส่งเสริม 
ความรู้	เทคนิค	แนวคิด	และวิชาการที่ทันสมัย	ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ	 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
และสังคมวิทยาของแต่ละพื้นที่	 ดังพระราชดำาริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 
พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ความตอนหนึ่งสรุปว่า

 เปน็การสาธติการพฒันาเบด็เสรจ็ หมายถงึวา่ ทกุสิง่ 
ทุกอย่าง ทุกด้านของประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่
จะทำาอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ที่จะสามารถ
หาดูวิธีการจะทำามาหากินให้มีประสิทธิภาพ
 ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ศูนย์ศึกษาฯ ก็เป็นสถาน
ที่สำาหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่ 
สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ กัน  
ก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน

สร้างชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการพึ่งพาตนเอง

๑

๑. กิจกรรมในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

๒. เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๒



๑๓สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ

 “ต้นแบบของความสำาเร็จ”	 คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย 
จนเกดิผลสำาเรจ็	ซึง่แนวพระราชดำาร	ิศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	ทกุแหง่ไดถ้า่ยทอดไปสูเ่กษตรกร	 
ชาวบา้นในชมุชน	และผูท้ีส่นใจ	เพือ่องคค์วามรูท้ีเ่ปน็ประโยชน	์สามารถนำาไปใชเ้พือ่การพึง่พา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน		โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทั้ง	๖	แห่งได้วางแนวทางการดำาเนินงาน
ไว้ดังนี้

แนวทางดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สร้างต้นแบบแห่งความสำาเร็จที่ยั่งยืน
พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่แผ่นดินและราษฎร

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 สะสมองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ราษฎร
	 		 ทั้งเพื่อการศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	วิจัย	เพื่อนำา 

ไปสู่แนวทางและวิธีพัฒนาที่เหมาะสม	 สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	เป็น 
เสมือน	“ต้นแบบ”	ของความสำาเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆ

 
• สร้างระบบสื่อสารให้องค์ความรู้หมุนเวียนอย่าง
  มีศักยภาพ 
	 		 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทุกแห่งจะเป็นตัวกลาง

ในการผสมผสานวิชาการเข้ากับงานปฏิบัติ	 โดย
สื่อสารระหว่างนักวิชาการ	นักปฏิบัติ	และประชาชน	
เพื่อนำาไปสู่การศึกษา	วิจัย	รวมถึงค้นคว้า	ทดลอง	
เพื่อผลสำาเร็จที่เผยแพร่สู่ราษฎรได้อย่างแท้จริง	 
เน้นการพัฒนาและแก้ปัญหาผ่าน	 ๓	 กลุ่มหลักคือ	
นักวิชาการ	เจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริม	และราษฎร

• เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างผสมผสาน  
	 		 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 แต่ละแห่งจะ 

ทำาหน้าที่ เสมือนต้นแบบของการพัฒนา 
ในสภาพพื้นที่ที่ต่างกัน	 โดยประยุกต์ ใช้ 
ความรู้จากหลากสาขาให้สอดคล้องกันอย่าง 
เป็นระบบ	 ทั้งความรู้	 วิธีดำาเนินงาน	 และ 
การบริหารจัดการ

• สอดประสานทุกหน่วยงานอย่างมืออาชีพ 
	 		 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	จะมีการประสาน

งานระหว่างส่วนราชการในรายละเอียดต่างๆ	 
ทั้งประสานงานแผนการดำาเนินงาน	 และการ 
จดัการระหวา่งกรม	กอง	และสว่นราชการอืน่ๆ	 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ทุกบริการเพื่อความยั่งยืน ครบเบ็ดเสร็จ 
ในจุดเดียว (One Stop Service) 

	 		 ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	ทกุแหง่จะทำาหนา้ที ่
รวบรวมและเผยแพร่ทุกความรู้	 การศึกษา 
ทดลอง	 และการสาธิตที่ ได้ รับผลสำา เร็จ	 
ทั้งการเกษตร	 แหล่งน้ำา	 ปศุสัตว์	 ป่าไม้	 ดิน	 
พลังงาน	ประมง	รวมทั้งการพัฒนาด้านสังคม 
และศิลปาชีพ	 ในลักษณะของ	 “พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต”	 โดยดำาเนินสิ่งต่างๆ	 ให้ 
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคม	 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับผู้ที่สนใจเข้ามา 
ศกึษา	ไมว่า่จะเปน็ชาวบา้น	ราษฎร	และเกษตรกร 
ในพื้นที่	 โดยแต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 
จะเป็นตัวแทนของสภาพภูมิสังคมในแต่ละ
พื้นที่ของประเทศไทย	



ชีวิตที่เร่ิมต้นจากศูนย์ฯ ๑๔

การขยายผลสำาเร็จด้านการเพาะเห็ด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การศึกษาดูงานของนักเรียน-นักศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การขยายผลความสำาเร็จด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



๑5สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ

 เมื่อความสำาเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม	 ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ	ทุกแห่งจะขยายผลแห่งความสำาเร็จนั้นไปยังหมู่บ้าน
ที่ตั้งอยู่รอบๆ	 หรือเรียกว่า	 “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” เป็นเป้าหมาย
แรก	 โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดความสำาเร็จในแต่ละด้าน 
อยา่งครอบคลมุ	อาท	ิการเพาะปลกู	การขยายพนัธุพ์ชื	การเลีย้งสตัว ์
และการประมง	 ฯลฯ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 จะจัดให้เกษตรกร	
ชาวบ้าน	หรือผู้ที่สนใจมาเข้ารับการอบรม	ทั้งยังจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
ออกไปให้คำาแนะนำาแก่เกษตรกรเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมด 
แปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิผลอย่างแท้จริง	 โดยเมื่อส่งเสริม 
ให้กับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 จนได้รับผลสำาเร็จ 
ในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ		
	 นอกจากนี้	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	แต่ละแห่งยังได้ขยายผล 
ดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้วไปสู่พื้นที่อื่นในลักษณะของ	 
“ศูนย์สาขา” เพื่อทำาการศึกษาเฉพาะในเรื่องของพื้นที่นั้นๆ	 
ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่เหมือนกันคือ	ศึกษา	ทดลองเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพตามสภาพพื้นที่	จากนั้นจึงนำาผลสำาเร็จไปถ่ายทอด 
ส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป
 วนันี ้ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ ยงัคงดำาเนนิรอยตามพระราชดำาริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอยา่งไมเ่คยหยดุนิง่ มกีารเริม่ตน้ 
พัฒนาและแก้ปัญหาเกิดขึ้นในทุกวัน เช่นเดียวกับทุกผลสำาเร็จ 
ที่ได้ถ่ายทอดไปสู่ชีวิตที่อาจเริ่มต้นจากศูนย์ เคยถอยไปเป็นศูนย์ 
จนได้หลุดพ้นจากคำาว่าศูนย์ที่หมายถึง “ไม่มี” ไปสู่การ “พอมี” 
ด้วยองค์ความรู้และการส่งเสริมพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง

ขยายผลและถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม

แผ่วงกว้างของทุกความสำาเร็จ 

กบบูลฟร็อกซ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การส่งเสริมด้านปศุสัตว์

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ





ชีวิตที่เริ่มต้นจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ป่าหาย น้ำาแห้ง
ดินเลว ก็พัฒนาได้

www.khaohinsorn.com

อ่างเก็บน้ำาห้วยเจ็กยามพระอาทิตย์ตกดิน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
Focal Length 24 mm/ Exposure 1/25 sec., f/8/ ISO 400

www.khaohinsorn.com


วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เสด็จพระราชดำาเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 



	 	“...ประวัติมีว่า	ตอนแรกมีที่ดิน	๒๖๔	ไร่	ที่ผู้ ใหญ่บ้านให้เพื่อสร้างตำาหนักในปี	๒๕๒๒ 
ที่เชิงเขาหินซ้อนใกล้วัดเขาหินซ้อน	 ตอนแรกก็ต้องค้นคว้าว่าที่ตรงนั้นคือตรงไหน 
ก็พยายามสืบถาม	 ก็ได้พบบนแผนที่พอดีอยู่มุมบนของระวางของแผนที่	 จึงต้องต่อ 
แผนที่	๔	ระวาง	สำาหรับให้ ได้ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน	ก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ	 
ถ้าหากไม่สร้างตำาหนัก	แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม	 
เขาก็บอกยินดี	ก็เลยเริ่มทำาในที่นั้น...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานประวัติเบื้องต้นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

แก่ประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑



20 ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ 

	 แต่เดิมพื้นที่บริเวณเขาหินซ้อนเป็นป่าดงดิบที่อุดม 

สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศ	 แต่การบุกรุกถางป่าที่ 

รนุแรง	ปลกูพชืชนดิเดยีวตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน	พืน้ทีจ่งึ 

เสื่อมโทรมลง	ระยะเวลา	๒๐	ปี	จากพื้นที่ป่ากลายสภาพ 

เป็นทะเลทรายแห้งแล้ง		แม้แต่มันสำาปะหลังซึ่งเป็นพืช 

ทนแล้งก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้	ราษฎรหมู่ที่	๒	ตำาบล 

เขาหินซ้อน	 อำาเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 

จึงน้อมเกล้าฯ	ถวายที่ดินจำานวน	๒๖๔	 ไร่	 เมื่อคราวที ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิด 

ศาลพระบวรราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 ณ	 ตำาบลเขาหินซ้อน	 อำาเภอพนมสารคาม	 

จังหวัดฉะเชิงเทรา	วันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	ต่อมา	 

ปฐมบท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
แห่งแรกบนแผ่นดินไทย

พระองค์เห็นว่า	 พื้นที่มีน้อยเกินไป	 จึงทรงซื้อ 

ที่ดินติดกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 

เพิ่มเติม	 และราษฎรได้น้อมเกล้าฯ	 ถวายที่ดิน 

เพิม่เตมิอกี	เนือ้ทีข่องศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	จงึ 

เพิ่มเป็น	๑,๘๙๕	ไร่จนปัจจุบัน

	 จากสภาพพื้นที่ที่ดูแล้วแทบไม่น่า เชื่อ 

ว่าจะพัฒนาได้	 มีผู้กราบบังคมทูลรายงานว่า	 

การลงทุนพัฒนาในพื้นที่นี้อาจไม่คุ้มทุน	 ทรง

คัดค้าน	และพระราชทานพระราชดำารัส	ความว่า

 “...ถ้าหากบอกว่าที่นี่ดินไม่ดี ไม่ช่วยกันทำา
ลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็น 
ทะเลทรายหมด”

๑



21ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์ปัญหา 

เมื่อทอดพระเนตรผืนดินแห่งนี้ 	 และพระราชทาน 

พระราชดำาริหลักการสำาคัญในเบื้องต้น	ความว่า	

 “...การพัฒนาท่ีดินเลวหรือท่ีดินเส่ือมโทรมให้ได้รับ 
การฟื้นฟูจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์”

	 แนวต้นไม้สูงใหญ่ร่มรื่น	 คือหลักฐานยืนยันผลจาก

การศึกษาพัฒนาที่ผ่านมากว่า	 ๓๕	 ปี	 สภาพแวดล้อม

และระบบนเิวศบรเิวณศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นฯ	

เปลี่ยนแปลงจากเดิม	พื้นที่แห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ	์

สภาพป่าคืนสู่ความเขียวขจี	 ดินดี	 พร้อมต่อการเพาะ

ปลูก	 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

แห่งแรกในประเทศไทย	ดังที่พระราชทานพระราชดำารัส

กับผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 เมื่อวันที่	 ๒๓	

เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๐	ใจความว่า	

 “...ที่เขาหินซ้อน หลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา ๑๕ ป ี 
ทีน่ีจ่งึเปน็แมแ่บบชว่ยชาวบา้นได ้ทีอ่ืน่เลยทำางา่ยขึน้  
ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ ชาวบ้าน 
มีความสุขเราก็สุข ที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำาปะหลัง 
ยงัไม่ขึน้เลย เดีย๋วนีด้ขีึน้ แตก็่เยน็สบายด ีเปลีย่นแปลง 
ไปมาก...”

แม่แบบ
แห่งการเปลี่ยนแปลง

๒

๑.	สภาพพื้นที่อันแห้งแล้งของเขาหินซ้อนเมื่อครั้งอดีต

๒.	ภาพมุมสูงบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	

	 ในปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)



๑



23ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 คือหนึ่ ง 

ในตัวอย่างความสำาเร็จที่สามารถแก้ปัญหาดินทราย 

มีแร่ธาตุน้อย	ไม่อุ้มน้ำา	ขาดความอุดมสมบูรณ์	ซึ่งการ 

ฟื้นฟูคุณภาพของดินกลับมานั้นต้องเพิ่มความชื้น 

และปริมาณอินทรียวัตถุซึ่งเปรียบเหมือนกันชนให้แก่ดิน	

ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	จงึสง่เสรมิและขยายผลองคค์วามรู ้

ให้เกษตรกรบำารุงดินในหลายวิธี	เช่น	การทำาปุ๋ยอินทรีย ์

ที่ไร้สารเคมีเพื่อปรับปรุงบำารุงดิน	 ใช้หญ้าแฝกปลูก 

เปน็แนวระดบับนพืน้ทีล่าดชนัเพือ่ยดึหนา้ดนิและปอ้งกนั 

การชะลา้งพงัทลาย	เกบ็กกัความชืน้	จากดนิทีเ่คยแหง้แลง้ 

เริ่มมีอินทรียวัตถุและคืนสู่ความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆ	 

พืชต่างๆ	 สามารถเติบโตได้ดี	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

จึงขยายผลจากองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรและประชาชน 

ทีส่นใจในรูปของการจัดต้ังพืน้ท่ีสาธติ	จัดอบรมท้ังระยะสัน้ 

และระยะยาว	 อีกทั้งได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินที่รวบรวม 

องค์ความรู้เกี่ยวกับดินในพื้นที่และแนวทางการพัฒนา 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าต่อไป

รวบรวมทุกองค์ความรู้
เพื่อฟื้นฟูสภาพดินทราย

๓

๒

๑.	หญ้าแฝกที่ปลูกเป็นระดับขั้นก�าลังได้รับการดูแล

๒.	หนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการท�าน�้าหมักชีวภาพเพื่อฟื้นฟูดิน

๓.	อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน	ศูนย์รวมองค์ความรู้เรื่องดินในพื้นที่ของ

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ



24 ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ 

	 สภาพแห้งแล้งและขาดความชุ่มช้ืนในพ้ืนท่ีเขาหินซ้อน	 

เป็นสาเหตุที่ทำาให้ต้นไม้	พืชพันธุ์	รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 

ไม่อาจดำารงอยู่ได้	การพัฒนาแหล่งน้ำาจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ 

ความสำาคัญอย่างยิ่ง	

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 น้อมนำาแนว 

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช ้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ทฤษฎี	 “อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก”  
คือหนึ่งในหลักการพัฒนาแหล่งน้ำาที่สำาคัญ	 โดยให้ 

อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่	(อ่างเก็บน้ำา 

ลุ่มน้ำาโจนแห่งที่	๒)	ส่งน้ำาให้อ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กซึ่งอยู่ 

ตอนล่างด้วยระบบท่อส่งน้ำาและคลองส่งน้ำา	จากนั้นสร้าง 

อ่างเก็บน้ำาสามระดับลดหลั่นตามสภาพพื้นท่ี	 พร้อมทั้ง 

จัดสร้างคลองส่งน้ำา	ฝายทดน้ำา	อาคารอัดน้ำา	สระเก็บน้ำา	 

และจัดหาแหล่งน้ำาสำารองรอบพื้นที่	 รวมถึงโครงการ 

จัดหาแหล่งน้ำาสำารองลุ่มน้ำาโจนซึ่งเป็นลำาน้ำาสายหลัก	 

เพื่อให้มีปริมาณน้ำาเพียงพอในพื้นที่	จากเมื่อก่อนที่มีน้ำา 

แค่บางฤดู	ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำาทั้ง	๙	แห่ง	สามารถนำามา 

ใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 และหมู่บ้าน 

ในพื้นที่กว่า	๕,๐๐๐	ไร่

อ่างใหญ่...เติมอ่างเล็ก
การเกื้อกูลสามระดับ 
ของระบบจัดการน้ำา

ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นอ่างเก็บน�้าสามระดับ





26 ชีวิตที่เร่ิมต้นจากศูนย์ฯ 

	 นับเวลาย้อนไปเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 บริษัทซาตาเกะ	 

เอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	 ประเทศญี่ปุ่น	 ได้น้อมเกล้าฯ	 

ถวายเครื่องสีข้าวยี่ห้อซาตาเกะ	 รุ่น	 ๑๐๗๐	 โดย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

ให้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 เพื่อ 

ใหบ้รกิารสขีา้วแกเ่กษตรกรทัว่ไป	คดิคา่บรกิารในราคาถกู	 

สามารถชว่ยเหลอืชาวนาในภาวะทีข่า้วเปลอืกราคาตกต่ำา	 

แบ่งเบาภาระและช่วยผ่อนหนักเป็นเบา	 คุณภาพของ 

ข้าวสารมีคุณภาพดี		

	 แม้โรงสีข้าวแห่งนี้จะมีอายุใช้งานล่วงเลยมานาน 

กว่า	๓๐	ปีแล้ว	ทว่าในปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทาน	ณ	 

ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	ยงัคงให้บรกิารสขีา้วแกเ่กษตรกร 

ทั่วไปได้ตามปกติ	 ทั้งนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ีไดม้พีระราชดำาริใหจ้ดัหาเครือ่งสขีา้ว 

เพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเมล็ดพันธ์ุแห่งชีวิตที่พอเพียง 

ต่อไป

โรงสีข้าวพระราชทาน
แรงขับเคลื่อนชีวิตของชาวนา

๑
๑.	เจ้าหน้าที่ก�าลังเทข้าวเปลือกเพื่อส่งต่อให้เครื่องสีข้าว

๒.	ผลผลิตอันงดงามและรอยยิ้มเปี่ยมสุขจากโรงสีข้าวพระราชทาน



๒



28 ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ 

	 พืน้ทีส่่วนหนึง่ของศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นฯ 

ถูกจัดสรรไว้สำาหรับแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตามแนวพระราชดำาริ	 ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการ 

บริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

เหมาะสำาหรับเกษตรกรที่ยังชีพด้วยการทำาเกษตร 

ในพื้นที่ขนาดเล็ก	สนับสนุนการปลูกพืชแบบผสมผสาน	 

เน้นให้มีน้ำาใช้เพียงพอ	เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา 

สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน	 ใช้พื้นที่ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลากหลายการสาธิต

ในพื้นที่เดียว

อยา่งคุม้คา่	เพราะมทีัง้การขดุสระเลีย้งปลา	เลีย้งเปด็	ไก	่ 

หม	ูปลกูพชืน้ำา	ปลกูขา้ว	พชืไร	่และพชืสวนในพืน้ทีเ่ดยีว	 

ทำาให้เกษตรกรมีรายได้จากหลายผลผลิตที่ปลูกในพื้นที ่

ของตน	 สามารถพึ่งพาตนเองได้	 ดังพระราชดำารัสที่ว่า	 

“...ทฤษฎีใหม่นี้มีไว้ป้องกันความขาดแคลน ในยามปกต ิ

ก็จะทำาให้ร่ำารวยขึ้น ในยามที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะ 
ฟื้นตัวได้เร็ว ให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองอย่าง 
ยั่งยืน...”

พื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ทำาการศึกษา 

ทดลองการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่เสมอ	 หนึ่งใน 

แนวพระราชดำาริที่น้อมนำามาใช้คือ	 การจัดการพื้นที่ 

ที่จำากัดให้สามารถเพาะปลูกและทำาการเกษตรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด	งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 

ได้ขยายผลองค์ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวนอกฤดู 

ในบ่อซีเมนต์	เพื่อบังคับให้ต้นมะนาวออกดอก	ติดผลได ้

ในช่วงเวลาที่ต้องการ	 เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้ 

เกษตรกรขยายผลในหลายรูปแบบ	 ทั้งแปลงทดลอง	 

มะนาวในบ่อซีเมนต์ 
และหลุมพอเพียง

พื้นที่เล็ก ๆ ของ
ความพออยู่พอกิน

จัดตั้งกลุ่มอบรม	 ฯลฯ	 เช่นเดียวกับหลุมพอเพียง	 

ซึ่งเน้นความหลากหลายด้วยการปลูกไม้	๔-๕	ประเภท 

ในหลุมเดียวกัน	 ใช้หลักการให้พืชเกื้อกูลกันเอง	 

ดังเช่นตัวอย่างในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

มีการทำาหลุมพอเพียง	 ซึ่งมีทั้งหลุมลาบ	 หลุมส้มตำา	 

หลุมอาหารว่าง	หลุมสมุนไพร	กล่าวง่ายๆ	คือ	ในหลุม 

ก็จะมีพืชที่ใช้ในการทำาลาบและส้มตำาได้	 หรือมีผลไม้ 

และพชืทำาน้ำาสมนุไพร	ถอืเปน็ผลสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้บนพืน้ที ่

อันจำากัดได้เป็นอย่างด	ี

ขั้นตอนการตอนกิ่งมะนาวส�าหรับปลูกในบ่อซีเมนต์ของเกษตรกร
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	 การขยายผลความสำาเร็จด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ถือเป็นอีกหน่ึงภารกิจสำาคัญ 

ท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้ของเกษตรกร	 โดยจะเน้น 

สัตว์ท่ีสามารถเล้ียงได้ดีและทนต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี		 

หน่ึงในน้ันคือ	 “เป็ดไข่ปากน้ำา”	 เป็ดพันธ์ุด้ังเดิมเพศเมียท่ี 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ส่งเสริมและขยายผลไปสู่เกษตรกร 

สามารถเล้ียงได้ในหลายสภาพพ้ืนท่ี	แข็งแรงและทนต่อโรค

ลำาตัวสีดำา	มีขนสีขาวโดดเด่นตรงหน้าอก	ออกไข่ได้ปริมาณ

ท่ีน่าพอใจ	 เหมาะแก่เกษตรกรรายย่อย	 ซ่ึงวิธีเพาะเล้ียง 

และการแก้ปัญหาต่างๆ	 ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ได้จัดทำาองค์ความรู้ไว้สำาหรับขยายผลหลายรูปแบบ	 เช่น	 

อบรม	 สาธิต	 ลงพ้ืนท่ีพบเกษตรกร	 เพ่ือการนำาไปปรับใช้ 

ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกวิธีและย่ังยืน	 ปัจจุบันสามารถ 

สร้างรายได้จากการเล้ียงเป็ดและจำาหน่ายไข่ของเกษตรกร 

ได้หลายรายอีกด้วย

เป็ดไข่ปากน้ำา 
เลี้ยงง่าย ได้ใจเกษตรกร

ชีวิตของเป็ดไข่ปากน�้าในโรงเพาะเลี้ยงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
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๑
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ยึดถือแนวทาง 

ในการสรา้งอาชพีผา่นการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำาเพือ่ใชบ้รโิภค 

อยา่งถกูวธิ	ีซึง่เมือ่เลีย้งอยา่งถกูวธิแีลว้กส็ามารถตอ่ยอด 

ไปสู่การจำาหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงชีพของเกษตรกร	

 “การเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์”	 คือหนึ่งในกิจกรรม 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ที่พยายามทดลองและ 

พัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้รับความสนใจ 

จากกลุ่มเกษตรกร	 เพราะความต้องการของตลาด 

ยังมีมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สวนทางกับ 

ปริมาณของกบนาในปัจจุบันที่ลดน้อยลงเพราะแหล่ง 

อยู่อาศัยของกบนากลายเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 

ไปเสียส่วนใหญ่	 เมื่อจำานวนมีไม่มาก	 ราคาจำาหน่าย 

จึงค่อนข้างดี	

	 จดุเดน่ของกบทีศ่นูยศ์กึษาการพฒันาฯ	ทดลองเลีย้ง 

และพฒันาสายพนัธุค์อื	ขนาดใหญ	่สเีขยีวออ่นกวา่กบนา 

ทั่วไป	 เลี้ยงได้ง่ายในบ่อซีเมนต์	 เกษตรกรสามารถนำา 

องค์ความรู้ในการเลี้ยงกบนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

ไปต่อยอดและปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

กบนาในบ่อซีเมนต์
ผลสำาเร็จตัวอ้วน ราคาดี

๓

๒

๑.	กบนาตัวอ้วนใหญ่จากการเพาะเลี้ยงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

๒.	-	๓.	บรรยากาศการศึกษาดูงานในโรงเพาะเลี้ยงจากหน่วยงานต่างๆ
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๑



	 อีกหนึ่งเป้าหมายสำาคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนฯ	 คือภารกิจค้นหาพันธุ์พืชและเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เพื่อผลิตและขยายพันธุ์ 

เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่		 

อย่าง “การเพาะเห็ด”	นั้นถือว่ามีคุณประโยชน์นานัปการ	 

ทั้งบริโภคในครัวเรือน	และจำาหน่ายเป็นอาชีพ	ประโยชน ์

ดังกล่าวทำาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 เล็งเห็นถึง 

การขยายผลที่คุ้มค่า	 จึงทดลองเพาะเห็ดหลากชนิด	 

ทั้งเห็ดนางรม	 เห็ดกระด้าง	 เห็ดฟาง	 เห็ดขอนขาว	 

รวมทั้งเห็ดหลินจือ	ครบวงจรตั้งแต่การเพาะเชื้อ	เลี้ยงดู	 

เก็บเกี่ยว	ภายใต้ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก	สามารถทำาเองได้	 

โดยใช้ต้นทุนต่ำา	 สร้างความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้ามา 

อบรมและศึกษาดูงาน	 ทั้งยังมีโครงการที่ให้เกษตรกร 

สามารถนำาผลผลติมาจำาหนา่ยกบัศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	 

ไดอ้กีด้วย	ทัง้หมดน้ีเพ่ือสนบัสนนุแนวทางการสรา้งรายได ้

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำาดับ

สารพัดเห็ด
เส้นทางเลี้ยงชีพ 
บนวิถีพอเพียง

๒
๑.	เกษตรกรขณะก�าลังเก็บเห็ดหลินจือเพื่อน�าไปเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง

๒.	จากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งของการเพาะเลี้ยงเห็ด
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	 การส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำาริ	 เป็นการ 

ช่วยเหลือให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้	 สามารถนำาความรู้ 

ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัว	 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีพด้วยแนวคิดที่คำานึงถึงการนำาวัตถุดิบเหลือใช้จาก 

การเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์	 อาทิ	 นำาพืชที่อยู่ 

ในชุมชนมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใย	 เช่น	 

เส้นใยจากใบหญ้าแฝก	 ทางมะพร้าว	 นำามาแปรรูป 

เป็นผลิตภัณฑ์	 อาทิ	 เสื่อ	 ตะกร้า	 หรือวัสดุอย่างแหนบ

รถยนต์ที่ไม่ใช้การแล้ว	 แทนที่จะขายเป็นเศษเหล็กก็นำา 

มาตีเพื่อแปรรูปเป็นมีดโต้	มีดขอ	หรืออุปกรณ์การเกษตร 

อืน่ๆ	โดยศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	จดัใหม้ทีัง้การสาธติและ 

ฝึกหัดเบ็ดเสร็จ	 ซึ่งแนวทางในการพัฒนาอาชีพจะเน้น 

ที่พื้นฐานสำาหรับใช้ในครัวเรือน	 อันเป็นการลดรายจ่าย 

เมื่อทำาจนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถต่อยอดความคิด 

สร้างสรรค์	 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำาหรับจำาหน่ายเองได้

ต่อไป

เติมเต็มการสร้างอาชีพ
ด้วยสิ่งเหลือใช้

๑

๒

๑.	-	๒.	การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการทอผ้าและการแปรรูปสิ่งเหลือใช้

	 เป็นผลิตภัณฑ์

๓.	เปลวไฟจากขั้นตอนแปรรูปแหนบรถยนต์เป็นมีดโต้และอื่นๆ	



วัสดุอย่างแหนบรถยนต์
ที่ไม่ใช้การแล้ว 
แทนที่จะขายเป็นเศษเหล็ก 
ก็นำามาตีเพื่อแปรรูป

๓



๑
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สวนป่าสมุนไพร 
กระจายความรู้และรายได้สู่ชุมชน 

 ร้านพวงคราม ร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บริเวณ 

ด้านหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 คือหนึ่ง 

ในการดำาเนินงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ร่วมมือกับ 

ชุมชนโดยรอบ	 มีสินค้าหลากหลาย	 อาทิ	 ว่านสาวหลง 

ขมิ้นไพลสกัดเป็นน้ำามันหอมระเหย	 สบู่สมุนไพร	 ฯลฯ	 

สิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในปลายทางความสำาเร็จที่เกิดจาก 

การวิจัย	 ทดลอง	 และพัฒนาสมุนไพรจาก	 “สวนป่า 
สมุนไพรเขาหินซ้อน” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 

พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ	 เผยแพร ่

ความรู้และการนำาไปใช้ประโยชน์	 โดยปัจจุบันมีพืช 

สมุนไพรกว่า	๑,๐๐๐	ชนิด		

	 ทางเดินศึกษาของสวนป่าสมุนไพรฯ	 แห่งนี้ยินดี 

ต้อนรับให้ทุกคนเข้ามาหาความรู้ท่ามกลางบรรยากาศ 

อันร่มรื่น	 ทั้งยังมีการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรในแปลง 

เพาะปลูก	 เพื่อแจกจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 

โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและนำาผลผลิตมาจำาหน่าย	

นอกจากนี้ยังมีอาคารอบสมุนไพรพร้อมบริการ	 ซึ่ง

ประชาชนทีส่นใจสามารถใชบ้รกิารไดท้กุวนัเสาร-์อาทติย์	

๒ ๓

๑.	บรรยากาศภายในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน

๒.	บริการนวดประคบสมุนไพรส�าหรับผู้ที่สนใจและต้องการความผ่อนคลาย

๓.	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	ภายในร้านพวงคราม
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	 พื้นที่กว่า	 ๑,๘๙๕	 ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนฯ	 ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

บรหิารจดัการโดยยดึถอืประโยชนข์องประชาชนเปน็ทีต่ัง้ 

ดังนั้น	 นอกเหนือจากการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ 

มากมายแล้ว	 ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ 	 ประชาชน

หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อศึกษา 

ชมงานในส่วนงานต่างๆ	 นอกจากนี้	 พื้นที่ในบริเวณ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ยังเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามา 

พักผ่อนหรือออกกำาลังกายได้อย่างรื่นรมย์	 ท่ามกลาง 

บรรยากาศอนัแสนผอ่นคลาย	นบัเปน็ศนูยส์รรพวทิยาการ 

อันมีประโยชน์	 และสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนได้ 

ในคราวเดียวกัน

แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพัฒนา 
อีกหนึ่งบริบทเพื่อประชาชน

๑

๒

๑.	ประชาชนเข้ามาใช้พืน้ทีภ่ายในศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ	เพือ่การพกัผ่อน

๒.	นกและสายน�้า	หนึ่งในสัญลักษณ์ของธรรมชาติและความผ่อนคลาย

๓.	ปั่นจักรยานชมวิวและแปลงทดลองภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
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๓



ดีใจมากที่ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  
เข้ามาช่วยเหลือ 
ทำาให้ป้ายืนหยัด
ขึ้นมาได้อีกครั้ง
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ทำาน้อยกว่าเดิม...
แต่ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม
สมคิด  เพ็งบุปผา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองว่านเหลือง	

อำาเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สมคิด เพ็งบุปผา	ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการดิ้นรน 
หาเงนิมาจนุเจอืครอบครวั	ฝา่ฟนัมรสมุจากปญัหาขาดทนุ 

ในการเช่าที่ทำานานับร้อยไร่	ทั้งยังมีไร่มันสำาปะหลังและ 

ไร่ข้าวโพดเป็นสิบไร่	 เลี้ยงหมูอีกกว่าร้อยตัว	ซ้ำายังต้อง 

หาเงินรักษาสามีที่เจ็บป่วยและหมดลมหายใจลงในที่สุด	 

ความเสยีใจยงัไมท่นัจางหายกต็อ้งขายทีด่นิเพือ่ใชห้นีส้นิ	 

ทำาให้เหลือเงินเพียงไม่กี่บาทกับที่ดิน	 ๖	 ไร่	 สำาหรับ 

เป็นทุนรอนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้ง	

 “แต่ก่อนทำาอะไรก็ขาดทุน คืนทุนไม่ได้เลย อย่างดี
ก็เสมอตัว จนต้องตั้งหลักชีวิตใหม่”
		 พ.ศ.	๒๕๕๕	สมคดิตัง้ตน้ชวีติใหมด่ว้ยการเขา้อบรม 

เรื่องมะนาวในวงบ่อซีเมนต์	 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหนิซอ้นฯ	นำาความรูแ้ละพนัธุม์ะนาวที่ไดร้บัมา ๒๐ ตน้	 

รวมกบัทีซ่ือ้เพิม่อกี ๑๐ ตน้มาปลกูดว้ยความดแูลเอาใจใส	่ 

จนมะนาวออกผลจำานวนมากหลังจากปลูกเพียง	๔	เดือน	

ดว้ยใจใฝเ่รยีนรู	้สมคดิจงึศกึษาการตอนกิง่มะนาวเพิม่เตมิ	 

จนสรา้งรายไดด้ทีัง้จากการขายผลมะนาวและขายกิง่พนัธุ	์

 “ดีใจมากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  
เข้ามาช่วยเหลือ ทำาให้ป้ายืนหยัดขึ้นมาได้อีกครั้ง”
	 สิ่งที่สมคิดได้ตระหนักคือ	 การเกษตรกว่าร้อยไร่ 

ที่เคยทำานั้นเกินกำาลังมาก	 ทำาให้การใส่ใจดูแลไม่เต็มที่ 

ไม่ทั่วถึง	ผลลัพธ์จึงไม่ดีดังหวัง	จุดสำาคัญที่เปลี่ยนวิธีคิด 

และแนวทางดำาเนินชีวิตคือ	 “ป้ารู้แล้วว่าที่พระองค์ท่าน 
สอนใหพ้อเพยีงคอื ใหพ้อประมาณ แลว้ใสใ่จ ตัง้ใจ รูใ้หจ้รงิ 

ไม่ว่าจะทำาอะไรก็จะไปรอด”
	 สมคิดจึงถือเป็นตัวอย่างของการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ที่อาจมีบางสิ่งน้อยกว่าเดิม	 ทว่าก็สร้าง “ความสุข”  
ได้มากกว่าเดิม
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จากเมืองใหญ่
หวนคืนสู่บ้านเกิด
ปราณี  สังอ่อนดี
สมโชค  เบ้าทอง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรผสมผสาน

	 หลังจากเรียนจบปริญญาตรี	ปราณี สังอ่อนดี	และ	
สมโชค เบ้าทอง	 ใช้ชีวิตเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
อยู่เมืองใหญ่นานกว่า	 ๕	 ปี	 ซึมซับวิถีคนเมืองลึกซึ้ง 

จนรู้สึกอิ่มตัว	ครั้นพอมีลูกจึงตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิด 

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 “เราเบื่อเมืองกรุง รายได้ดีแต่ไม่มี 
ความสุขเลย พอดีที่บ้านมีที่ดินเล็กๆ ผืนหนึ่ง เลยอยาก 
กลับมาอยู่กับธรรมชาติ มีที่กว้างๆ ให้ลูกวิ่งเล่น”

	 จากที่เคยทำางานในห้องแอร์	 	ต้องออกมาตากแดด 

วันละ	๘	-	๑๐	ชั่วโมง	แต่ปราณีก็ค่อยๆ	เรียนรู้	ปรับตัว		 

ค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตและเข้ามาขอคำาแนะนำา 

จากศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นฯ	ซึง่ตัง้อยู่ใกลบ้า้น 

ได้รับการสนับสนุนหญ้าแฝก	พืชพันธุ์ต่างๆ	เพื่อมาปลูก 

ในแปลง	ปราณีจึงปลูกทุกอย่างที่กิน	กินทุกอย่างที่ปลูก	 

ทีละเล็กทีละน้อย	จนพื้นที่	๖	ไร่กลายเป็นแปลงเกษตร 

ผสมผสานที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่		มีทั้งนาข้าว	พืชผัก	 

และยังมีเป็ด	ไก่	วัว	ปลา		

 “อยู่กรุงเทพฯ พริกเม็ดหนึ่ง กะเพรากำาหนึ่ง หรือ 
ไข่สักฟองเราก็ต้องซื้อ แต่อยู่ที่นี่เรามีทุกอย่าง และยัง 
สร้างรายได้ได้ด้วย” 

	 แม้จะเหนื่อย	 แต่ความสุขในหัวใจกลับเพิ่มมากขึ้น	

ทุกวันนี้ปราณีบอกต่อความพอเพียงและความรู้ที่มีให้

เกษตรกรคนอื่นๆ	ที่สนใจ	และมีหน่วยงานต่างๆ	เข้ามา

ศึกษาดูงานไม่ว่างเว้นในแต่ละวัน	



อยู่กรุงเทพฯ
พริกเม็ดหนึ่ง

กะเพรากำาหนึ่ง 
หรือไข่สักฟอง

เราก็ต้องซื้อ แต่อยู่ที่นี่
เรามีทุกอย่าง และ 

ยังสร้างรายได้ได้ด้วย 
 





www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen

การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล

ชีวิตที่เริ่มต้นจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จังหวัดจันทบุรี

ทิวทัศน์จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
Focal Length 16 mm/ Exposure 1/15 sec., f/8/ ISO 200

www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen


วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



	 	 “ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำาโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตร
ในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระราชดำาริกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
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	 ปัจจุบัน	 ผลสำาเร็จแห่งการพัฒนาโดยศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 

ซึ่งได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวได้ปรากฏอย่างชัดเจนในรูปของความ 

อดุมสมบรูณแ์ละความสวยงามของทรพัยากรปา่ชายเลน 

ป่าบก	รวมถึงทรัพยากรชายฝั่งบริเวณโดยรอบของพื้นที่ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 แห่งนี้	 ภาพแห่งการเป็นแหล่ง 

ภาพรวม
แห่งความสำาเร็จ

ศกึษาเรยีนรูก้ารอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิความงดงาม 

ของแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันเป็นที่ยอมรับ	อีกทั้ง 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นที่ ได้ 

อิงอาศัยทรัพยากรท้องถ่ินอันอุดมสมบูรณ์	ได้ก่อเกิดรอยย้ิม 

และการดำาเนินชีวิตด้วยความผาสุก	 นี่คือน้ำาพระทัย 

ที่ยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ 

พสกนิกรของพระองค์เสมอมา	

พื้นที่นากุ้งยามอาทิตย์คล้อยต�่า
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	 “ศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดำาร”ิ	กอ่ตัง้ตามพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็- 

พระเจ้าอยู่หัว	 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี	 เมื่อ 

วันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 เพื่อเป็นศูนย์รวม 

ในการอนรุกัษ	์พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

บริเวณชายฝั่ง	เสมือนเป็นพื้นที่ทดลองงานพัฒนาอาชีพ 

ประตูจากยอดเขา
สู่การพัฒนาชายฝั่งทะเล

และคณุภาพชวีติใหย้ัง่ยนื	มพีืน้ทีด่ำาเนนิการ	๘๕,๒๓๕	ไร ่

ครอบคลุมพื้นที่	 ๓๓	 หมู่บ้านใน	 ๒	 อำาเภอ	 ๔	 ตำาบล	 

คือ	 ตำาบลกระแจะ	 ตำาบลสนามไชย	 อำาเภอนายายอาม	 

และตำาบลรำาพัน	ตำาบลคลองขุด	อำาเภอท่าใหม่	จังหวัด 

จันทบุรี	ดำาเนินงานพัฒนาตั้งแต่การศึกษาทดลอง	วิจัย	 

สาธิตและขยายผลสำาเร็จต่างๆ	 อย่างเป็นระบบและเป็น 

รูปธรรม

ความเขียวขจีบนยอดเขาบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
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	 นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริในการ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนมา 

ดำาเนินการจนสามารถขยายพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ 

อ่าวคุ้งกระเบนได้เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันกว่า	 ๑,๓๐๐	 ไร่	 

ทำาให้ระบบนิเวศกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง	เป็นแหล่งอาศัย 

และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำา	รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ชาวประมงในพืน้ที่ใหด้ขีึน้อกีดว้ย	พรอ้มทัง้สรา้งทางเดนิ 

ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีความยาว	 

๑,๗๙๓	 เมตร	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 เพื่อเป็นแหล่ง 

เรยีนรูท้างธรรมชาตขิองปา่ชายเลนแกน่กัเรยีน	นกัศกึษา	 

และนักท่องเที่ยวที่สนใจ	 อีกทั้งยังขยายผลการอนุรักษ์

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนไปสู่พื้นที่ต่างๆ

พิทักษ์ป่าชายเลน
คืนชีวิตแก่ระบบนิเวศชายฝั่ง

การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนของนักเรียนและประชาชนที่มีอย่างต่อเนื่อง
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๑



	 นอกจากจะสามารถฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรม 

จนเกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อ่าวคุ้งกระเบนฯ	ยังได้จัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการเพาะเล้ียง

สัตว์น้ำาชายฝ่ังอย่างย่ังยืน	 โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการเล้ียง

กุ้งด้วยระบบชลประทานน้ำาเค็ม	ซ่ึงมีการนำาน้ำาทะเล	(น้ำาดี)	 

มาใช้เล้ียงกุ้งและปล่อยน้ำาจากบ่อเล้ียงผ่านบ่อพักและ 

ป่าชายเลน	 เพ่ือให้เกิดการกรองสารอินทรีย์โดยธรรมชาติ	

ส่งผลดีต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	

	 ปัจจุบันการดำาเนินงานอันเป็นรูปธรรมน้ีต้ังอยู่บน

เน้ือท่ีกว่า	 ๑,๐๗๙	 ไร่	 มีสมาชิกเกษตรกรผู้เพาะเล้ียง

สัตว์น้ำาชายฝ่ังจำานวนกว่า	 ๒๐๐	 ราย	 ท่ีได้รับบริการ

ด้านวิชาการ	 ซ่ึงทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ได้ส่งเสริม

และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรทุกคนสามารถ 

เพาะเล้ียงสัตว์น้ำาชายฝ่ังได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

ระบบชลประทานน้ำาเค็ม
เข็มทิศชีวิตของเกษตรกร

๒

๓

๑. เกษตรกรดูแลการเพาะเลี้ยงกุ้งในช่วงเวลาเย็น

๒. - ๓. หนึ่งในระบบชลประทานน�้าเค็ม น�าน�้าทะเลเข้าสู่พื้นที่อย่างสมดุล
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		 “ของเสีย”	 ย่อมต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี	 

และคงดียิ่งกว่าหากของเสียนั้นจะสามารถนำามาใช้ 

ประโยชน์ต่อได้	 ซึ่ง “ปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง”	 คือ 
ของเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเลที่นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด	 โดยการนำาเอาตะกอนดินจากบ่อเลี้ยงกุ้งมาผ่าน 

กระบวนการหมักรว่มกบัเศษพชืผลจากการเกษตร	เกดิเป็น 

ธาตุอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช	 

อกีทัง้ยังเปน็การสรา้งจติสำานกึของเกษตรกรในการรกัษา 

สมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่ทุกคนร่วมกันเป็น 

เจ้าของอีกด้วย

ปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง
แปรของเสีย...
สู่การสร้างมูลค่า 

๑

๒

๑. คลุกเคล้าให้เข้าที่เพื่อปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพ

๒. ผลผลิตจากดินเลนนากุ้ง สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า

๓. นากุ้งอันเป็นต้นก�าเนิดของดินเลนที่น�ามาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์



๓
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	 ในภารกิจการอนุรักษ์สัตว์ทะเล	 สิ่งสำาคัญที่สุดคือ 

การดูแลอาหารและแหล่งอาหารในพ้ืนท่ีให้คงอยู่ตลอดไป 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 จึงทำาการศึกษา 

ค้นคว้า	 และวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา	เกี่ยวกับการขยายพันธุ์	“หญ้าทะเล” 
ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ทะเลหลายชนิด	 อนุรักษ์และ 

จัดการหญ้าทะเลที่มีอยู่ ในอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อให้มี 

ความอุดมสมบูรณ์	พร้อมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล 

วยัออ่น	เสรมิสรา้งความสมบรูณข์องระบบนเิวศสบืตอ่ไป

หญ้าทะเล
หล่อเลี้ยงนานาชีวิตแห่งท้องทะเล

๒

๑

๑. หญ้าทะเลในวัยอ่อนก่อนออกสู่โลกแห่งท้องทะเล

๒. หนึ่งในกระบวนการวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 และมหาวิทยาลัยบูรพา
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	 พื้นที่กว่า	 ๑๐๐	 ไร่	 ของส่วนงานส่งเสริมการเกษตร	 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ถูกจัดสรรขึ้น 

เพื่อสาธิตและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรเอาไว้ 

ในแห่งเดียว	 โดยมีการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดต่างๆ	 

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 ทั้งในด้านการเลี้ยงต้นหม่อน 

สำาหรับกินผล	(Mulberry)	การทำาเกษตรอินทรีย	์รวมถึง 

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ		

	 ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	ไดส้าธิตตัง้แตเ่ริม่กระบวนการ

จนกระท่ังเกบ็เกีย่ว	พร้อมท้ังจัดอบรม	สง่เสริมการปลกูพชื 

ชนิดต่างๆ	 อย่างถูกวิธี	 เพื่อให้เกษตรกรนำาองค์ความรู้ 

ไปใช้สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป	

100 ไร่แห่งองค์ความรู้
พื้นที่ส่งเสริมการเกษตร
ครบวงจร

๑

๑. พื้นที่เพาะเลี้ยงหม่อนส�าหรับกินผล

๒. เห็ด ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวที่ีมีมูลค่า

๓. การเกษตรอินทรีย์ หนึ่งในวิถีบนพื้นที่ ๑๐๐ ไร่



๒

๓
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ได้ศึกษา 

เทคนิคและวธิกีารปลูกขา้วโดยการโยนกลา้หรอื	“การปลกู 

ข้าวนาโยน”	

	 ข้อดีของการปลูกข้าวนาโยนคือ	 ใช้แรงงานคน 

น้อยกว่าวิธีการดำานา	 ต้นข้าวเติบโตและแตกกอได้ดี 

เนือ่งจากการกระทบกระเทอืนมีไม่มาก	ลดปญัหาการเขา้ 

ทำาลายของหอยเชอร์ร่ีในระยะกล้า	สามารถควบคมุวชัพชื 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้าวนาโยน
แรงเหวี่ยงแห่งความหวัง
ของชาวนา

๑
๑. เตรียมกล้าข้าวให้พร้อม

๒. เกษตรกรขณะก�าลังโยนกล้าข้าวลงบนพื้นที่



๒
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	 กระชังเลี้ยงสัตว์ทะเลของหน่วยสาธิตการเลี้ยง 

สัตว์น้ำาภายในอ่าวคุ้งกระเบนไม่ได้มีเพียงบรรยากาศที่ 

งดงามยามเย็นเท่านั้น	แต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำาคัญ 

ที่เปิดให้นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไปเข้ามา 

เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำาในขั้นตอนต่างๆ	

	 การเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	 เช่น	 การ 

ทำาบ้านหอยนางรม	 หรืออีแปะ	 ตลอดจนการจัดตั้ง 

ธนาคารปูม้าภายใต้การแนะนำาของเจ้าหน้าที่ที่พร้อม 

ตอบทุกข้อสงสัย

กระชังเพาะเลี้ยง
องค์ความรู้บนผืนน้ำา
แห่งอ่าวคุ้งกระเบน

หอยนางรมบริเวณกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง



๑
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	 ศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนฯ	ไดม้กีารศกึษา 

วิจัย	 และขยายพันธุ์สัตว์น้ำาเศรษฐกิจ	 เช่น	 ปลากะพง 

หอยหวาน	 จนเป็นผลสำาเร็จและสามารถเผยแพร่ 

องค์ความรู้ดังกล่าวสู่เกษตรกร	

	 นอกจากนี้ยังแจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที ่

สนใจนำาไปตอ่ยอดสรา้งอาชพีใหแ้กต่นเอง	เชน่	“ปลานโีม” 

ปลาทะเลหน้าตาน่ารัก	 ซึ่งกำาลังได้รับความนิยมในการ 

เลี้ยงเป็นปลาสวยงามและเลี้ยงเพื่อจำาหน่าย	 โดยศูนย์ 

ศึกษาการพัฒนาฯ	 จะปล่อยคืนสู่ท้องทะเลธรรมชาติ 

อันเป็นบ้านเกิดจำานวนหนึ่งด้วยเมื่อลูกปลาแข็งแรงพอ 

ขณะเดียวกันก็จำาหน่ายให้ผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา	 

ช่วยลดปริมาณการจับจากแหล่งธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

สัตว์น้ำาเศรษฐกิจ
เติมชีวิต สร้างรายได้

๒

๓

๑. ความร่าเรงิของปลาการ์ตนูในบ่อเพาะเลีย้งของศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ

๒. ปลากะพงจ�านวนมหาศาลในวัยแรกเกิด

๓. หอยหวานในบ่อเพาะเลี้ยง



๑
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 “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำาเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ  
พระชนมพรรษา”	 หรือ	 คุ้งกระเบนอะควาเรียม	 คือ 
แหล่งรวมพันธุ์สัตว์น้ำาทะเลในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง 

มาจดัแสดง	รวมถงึจำาลองระบบนเิวศ	วงจรความเชือ่มโยง 

ของสัตว์น้ำาและสิ่งมีชีวิตในทะเลประเภทต่างๆ	 เพื่อให้ 

นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม	 

ศกึษา	เพือ่สรา้งความรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิ

อันทรงคุณค่า	

ท่องโลกใต้ท้องทะเล
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำาเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา

คุ้งกระเบนอะควาเรียมมีผู้ที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างสม�่าเสมอ
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	 แหล่งประมงในพื้นที่ได้รับการพัฒนาให้มีความ

อุดมสมบูรณ์	และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 

ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากร 

ประมงพื้นบ้าน	 โดยส่งเสริมให้มีการแปรรูปสัตว์น้ำา 

ชนิดต่างๆ	 ไปเป็นสินค้าที่สามารถเสริมสร้างรายได้ 

ขึ้นอีกระดับ	เช่น	การแปรรูปหอยนางรมเป็นข้าวเกรียบ	 

น้ำาพริกเผา	 ตลอดจนการผลิตกะปิจาก	 “เคย”	 ลักษณะ 

คล้ายกุ้งแต่มีขนาดเล็ก	 ด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน	 

บรรจุในภาชนะสวยงาม	 พร้อมเป็นของฝากคุณภาพดี 

จากจังหวัดจันทบุรีที่น่าภาคภูมิใจ

ผลผลิตจากการประมง 
แปรรูปด้วยภูมิปัญญา
สร้างมูลค่าระดับจังหวัด

กะปิ หนึ่งในผลผลิตจากการแปรรูปสัตว์น�้า
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เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
ด้วยเกษตรอินทรีย์
ฉลวย  จันทแสง
ประธานกลุ่มผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

 ฉลวย จันทแสง	 เกิดในครอบครัวเกษตรกร	 ได้ยึด 
อาชีพเกษตรกรอยู่ที่อำาเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี 

มาตั้งแต่เขาจำาความได้	 ด้วยเลือดชาวสวนพันธุ์แท้ 

ฉลวยรับช่วงต่อจากทางบ้านด้วยการทำาเกษตรเชิงเดี่ยว 

ปลูกทุเรียนเป็นอาชีพหลัก	ทว่าใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 

เมื่อเวลาผ่านไป	 วงจรธรรมชาติก็ถูกสารเคมีทำาลาย 

ดินเสื่อม	 ผลผลิตจึงลดลงพร้อมกับโรคพืชที่รุมเร้า 

สร้างความเสียหาย		

	 กระทั่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ฉลวยมีโอกาสเข้ารับการ 

อบรมจากศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนฯ	เกีย่วกบั 

การทำาปุ๋ยหมักและน้ำาหมักชีวภาพ	การแก้ปัญหาโรคพืช	

เมือ่ลองนำามาปรบัใชใ้นพืน้ที	่ผลผลติจงึคอ่ยกลบัมาดขีึน้	 

พร้อมกับสภาพดินที่สามารถเพาะปลูกได้อีกครั้ง	

	 ปัจจุบัน	ฉลวยเป็นเจ้าของสวนทุเรียน	เงาะ	มังคุด	

พริกไทย	 และพืชผักสวนครัวอื่นๆ	 ที่นำามาปลูกแทรก 

อาศัยร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่	น้อมนำาแนวพระราชดำาริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เรื่องการปลูกป่า	 ๓	

อยา่ง	ประโยชน	์๔	อยา่ง	ซึง่ฉลวยพสิจูนแ์ลว้วา่ทำาไดจ้รงิ

 “เกษตรทฤษฎีใหม่นั้นใครก็ทำาได้ ที่ไหนก็ทำาได้  
เพียงแค่เราตั้งใจ มุ่งมั่น หมั่นเพียร หลังจากได้รับ 

คำาแนะนำาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
ผมก็ใช้เรื่อยมาจนทุกวันนี้ ค่อยๆ ทำาไปทีละแปลง เมื่อ 
เห็นผลก็ขยายเพิ่มไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่เคยประสบปัญหา 
ใดๆ เลย”
	 จากหนีส้นิหลกัแสนบาททีเ่กดิจากการเกษตรแบบเดมิ 

ท่ีเคยทำา	 ทุกวันน้ีฉลวยปลอดหน้ีมากว่า	 ๑๐	 ปีแล้ว 

ด้วยทฤษฎีของพ่อหลวงที่ให้อยู่ให้ทำาอย่างพอประมาณ 

ทัง้ยงัเปดิบา้นเปน็ศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงและ 

ปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย



เกษตรทฤษฎีใหม่นั้น
ใครก็ทำ�ได้ ที่ไหนก็ทำ�ได้ 
เพียงแค่เร�ตั้งใจ
มุ่งมั่น หมั่นเพียร
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ชันโรง
มหัศจรรย์แห่งรายได้
จักรชัย  เสมสฤษดิ์ี
เกษตรกรต้นแบบ	ซึ่งเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงชันโรง

	 ช่วงใกล้ศึกษาจบชั้นมัธยมฯ	 จักรชัย เสมสฤษดิ์  
มีโอกาสรับฟังคำาแนะนำาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อา่วคุง้กระเบนฯ	เรือ่งการเกษตร	จนเกดิแรงบนัดาลใจทีว่า่ 

“การเกษตร...คือทางรอดที่ดีที่สุด”

	 ด้วยความที่เกิดและโตในครอบครัวที่ทำาการเกษตร	 

บวกกับความมุ่งมั่น	 จักรชัยจึงแบ่งที่ดินของครอบครัว 

มาใช้เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรด้วยตัวเอง	 นำาองค์ความรู้ 

มาปรับใช้	 ก่อนจะได้รู้จักกับ	 “ชันโรง”	 ผึ้งมหัศจรรย์ 

ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนสำาคัญ	

 “สมัยก่อนมีแต่คนใช้สารเคมี พอนานไปวงจร 
ธรรมชาติก็เสียหาย แมลงที่ช่วยให้พืชออกดอกติดผลก็ 
หมดไป ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต  
พอทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรม 

เรือ่งการเลีย้งชนัโรง ผมจงึเขา้รว่ม ทำาใหท้ราบวา่ ชนัโรง 
มีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตเงาะ เพราะธรรมชาติของชันโรง 

จะมาตอมดอกเงาะ ทำาให้ติดผลดี พอนำามาทดลองตาม 
คำาแนะนำา เพียงปีแรกก็เห็นผลเลย

	 “ผมเลี้ยงชันโรง	 พอรังหนึ่งเต็มก็ต้องแยกอีกรัง	 

แต่ละปีเพิ่มประมาณ	 ๒๐-๓๐	 รัง	 ทุกรังจะมีน้ำาหวาน	 

ผมก็นำาน้ำาหวานไปขาย	 เพราะมีสรรพคุณทางยาที่ให้ 

ประโยชน์ต่อร่างกาย	ส่วนที่มีลักษณะคล้ายยางที่เรียกว่า 

‘ชัน’	 ก็สามารถขายได้	 เท่ากับว่าเลี้ยงชันโรงเราได้ 

ผลผลิตเงาะที่เพิ่มขึ้น	 ได้ขายน้ำาหวานและได้ขายชัน	 

เมื่อมีเกษตรกรรายอื่นอยากลองเลี้ยงบ้าง	 ผมก็ขาย 

พ่อแม่พันธุ์ชันโรงได้อีกด้วย”

	 มากไปกว่านั้น	 ละแวกหมู่บ้านนี้ยังมีต้นตำาลึง 

ขึ้นมากมายเกินความต้องการ	 จักรชัยและเพื่อน 

เกษตรกรในพื้นที่จึงรวมกลุ่มกันเลี้ยงจิ้งหรีดที่สามารถ 

กินต้นตำาลึงได้	เพื่อจำาหน่ายเป็นรายได้เสริม	เมื่อจิ้งหรีด 

ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ	เกษตรกรก็จับขายได้ทันที	 

นับเป็นการแปลงส่วนเกินในท้องถิ่นให้เป็นรายได้เสริม 

ที่งดงาม



พอท�งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
อ่�วคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมเรื่อง
ก�รเลี้ยงชันโรง ผมจึงเข�้ร่วม
ทำ�ให้ทร�บว่� ชันโรงมีส่วนช่วย
เพิ่มผลผลิตเง�ะ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จังหวัดนราธิวาส

ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว 
แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน

www.pikunthong.com

ภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์ 
บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
Focal Length 24 mm/ Exposure 1/5000 sec., f/4/ ISO 640

www.pikunthong.com


วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
เสด็จพระราชดำาเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



  “...ดว้ยพืน้ทีจ่ำานวนมากในจงัหวดันราธวิาสเป็นทีลุ่ม่ต่ำา มนี้ำาขงัตลอดปี ดนิมคีณุภาพต่ำา 
ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจำานวนมากไม่มีที่ทำากิน แม้เมื่อระบายน้ำา 
ออกจากพื้นที่หมดแล้ว ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดิน 
มีสารประกอบไพไรต์ ทำาให้เกิดกรดกำามะถัน เมื่อดินแห้งทำาให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดิน 
ให้ดีขึ้น  ดังนั้น เห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามาดำาเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำาผลสำาเร็จของ 
โครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุในโอกาสต่อไป...”

พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
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 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ  
ในจงัหวดันราธวิาส ทรงศกึษาสภาพภมิูประเทศและปญัหา 
ทุกด้านที่มีผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ ก่อนจะพบว่า 

ปญัหาสำาคญัของราษฎรในพืน้ทีค่อืทีด่นิทำากนิ ซึง่ส่วนใหญ ่
เป็นที่ลุ่มน้ำาขังเกือบตลอดทั้งปี หรือเรียกว่า “พรุ” อีกทั้ง 
สภาพดินที่เปรี้ยวจัดยังเป็นสาเหตุที่ทำาให้ได้ผลผลิตต่ำา

พื้นที่พรุ
ความหวังที่รอการฟื้นฟู

 ด้วยเหตุน้ีเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
เล็งเหน็ปญัหา และพระราชทานพระราชดำาริใหศ้นูยศ์กึษา 
การพัฒนาพิกุลทองฯ ดำาเนินการศึกษา ทดลอง และ 
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุ เพื่อนำาผลการศึกษา 
ทดลองท่ีประสบผลสำาเร็จไปขยายผลสู่ราษฎรในพ้ืนท่ีต่อไป

ทุกชีวิตของเกษตรกรล้วนมีความหวังบนพื้นที่ของตนเอง

  ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
ดำาเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 

ความเป็นกรดของน้ำาในบริเวณพื้นที่นี้
หนึ่งในพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙
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	 	 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร”ิ	กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที่	๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๕ 

บนพื้นที่	๑,๗๔๐	ไร่	ณ	บ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยา 

เทศบาลต�าบลกะลวุอเหนอื	อ�าเภอเมอืงฯ	จงัหวดันราธวิาส	 

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

จุดเริ่มต้น
แห่งโอกาส

พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ในแปลงทดลองปลูกข้าวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวของประเทศ	แก้ไขและบรรเทา 

ปญัหาความยากจน	รวมถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกจิในพืน้ที ่

เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งพาตนเอง	 

อันจะน�าไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ 

ราษฎร
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	 นบัตัง้แต	่พ.ศ.	๒๕๓๒	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 

มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการศึกษาวิธีปรับปรุงดินท่ีเปร้ียวจัด	 

ไม่สามารถปลูกพืชได้	 ให้ฟื้นคืนกลับมาใช้ประโยชน์	 

ดว้ยกรรมวธิทีีเ่รยีกวา่	“การแกลง้ดนิ” พระองคท์รงเรยีกวา่ 
“การท�าให้ดินโกรธ”	ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 

ไดน้อ้มน�าแนวพระราชด�ารดิงักลา่วมาปรบัใชแ้ละขยายผล 

ไปสู่ เกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง 

อย่างต่อเนื่อง

	 การท�าให้ดินโกรธหรือแกล้งดิน	 ใช้กรรมวิธีต่างๆ	 

สลับกันไปมาเพื่อท�าลายค่าความเป็นกรดของดิน	 เช่น	 

ใช้น้�าชะล้างโดยปล่อยให้น้�าท่วมขัง	 จากนั้นระบายออก	 

และปล่อยให้ท่วมขังใหม่	 สลับกันไป	 หรือใช้ปูนผสม 

คลุกเคล้ากับหน้าดินเพื่อลดความเป็นกรด	 หรืออาจใช้ 

ทั้งปูนและน้�าชะล้างควบคู่กัน	เป็นต้น

	 ผลจากการศกึษาทดลองตามแนวพระราชด�าร	ิพบวา่	 

หากมีการจัดการน้�าและดินอย่างเหมาะสม	ดินเปรี้ยวจัด 

กส็ามารถฟืน้คนืสภาพส�าหรบัใชใ้นการปลกูพชืเศรษฐกจิ 

ต่างๆ	 ได้ไม่ต่างจากดินปกติ	 ซึ่งผลส�าเร็จดังกล่าว 

ได้ถูกน�าไปใช้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวในภาคต่างๆ	 

ทั่วประเทศ	

แกล้งดิน
เม่ือดินหายโกรธ...ผลผลิตก็งดงาม

๑. ขั้นตอนการแกล้งดินโดยใช้ปูนผสมโปรยลงหน้าดินเพื่อลดความเป็นกรด

๒. สภาพดินที่พลิกฟื้นกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์๑ ๒
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	 การเก็บเก่ียวข้าวในแปลงทดลองซ่ึงถือเป็นกิจกรรม 

ต่อเนื่องอันเป็นรูปธรรมชัดเจนจากโครงการแกล้งดิน	 

หลังจากการแก้ไขฟื้นฟูปัญหาดินเปรี้ยวเกิดผลส�าเร็จ	 

และสามารถน�ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่น	 ข้าว	 

ได้อย่างสมบูรณ์

	 มากไปกว่านั้น	 ในพื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	ยังมีแปลงทดลองปลูกพืชผัก	ไม้ผล	โดยการ 

ขุดยกร่อง	 เสริมหน้าดิน	 และรักษาระดับน้�าในท้องร่อง 

ใหอ้ยูเ่หนอืชัน้ดนิทีม่สีารไพไรต	์	(สารประกอบจ�าพวกเหลก็ 

และก�ามะถัน)	 การทดลองด้วยวิธีดังกล่าวสร้างผลผลิต 

อันเป็นที่น่าพอใจและน�าไปสู่การขยายผลไปยังพื้นที่ 

การเกษตรของราษฎร	 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ 

เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลผลิต
บนผืนดินเปรี้ยว
ดอกผลของการพัฒนา

แปลงทดลองปลูกข้าวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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	 ระบบชลประทาน	 ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการท�า 

เกษตรกรรม	 เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือแสดง 

ความส�าคัญของ	 “อ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน”	 ที่สร้างขึ้น 
บนพื้นที่ดินพรุ	มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง	๑,๐๓๐	ไร่	 

พร้อมด้วยศักยภาพในการกักเก็บน้�าเพ่ือการเกษตรมากถึง	 

๒	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 เป็นแหล่งน้�าส�าคัญที่หล่อเลี้ยง 

ศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ในภารกจิตา่งๆ	ตลอดจน 

พืน้ทีท่�าการเกษตรของชาวบา้นในละแวกใกลเ้คยีง	โดยม ี

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	 ปรับปรุงดูแลความตื้นเขินของ 

อา่งเกบ็น้�าอยูเ่ปน็ระยะ	นอกจากนีย้งัมกีารปรับทัศนยีภาพ 

ใหม้คีวามงดงามส�าหรบัเปน็สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจของ 

ประชาชนทุกเพศทุกวัย

อ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน
ระบบชลประทานเพื่อชีวิต

๑. เจ้าหน้าที่ขณะก�าลังปรับปรุงและดูแลพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน�้าใกล้บ้าน

๒. หนึ่งในการใช้ประโยชน์จากน�้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต

๓. ความสวยงามของอ่างเก็บน�้ายามเย็น

๑

๒



๓



๑
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	 พ้ืนที่ป่าพรุจ�าลองภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พกิลุทองฯ	สรา้งขึน้จากแนวพระราชด�ารติัง้แต	่พ.ศ.	๒๕๓๒	 

ให้มีการจ�าลองธรรมชาติของป่าพรุมารวมไว้นอกเหนือ 

จากแปลงทดลองในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง	 เพื่อให้นักเรียน	 

นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้มาศกึษาเรยีนรู้	 

สัมผัสระบบนิเวศที่สวยงามของป่าพรุ	 ที่ส�าคัญยังเป็น 

การสรา้งความหวงแหนใหท้กุคนไดต้ระหนกัถงึประโยชน ์

ของปา่พรอุกีดว้ย	ตลอดทางเดนิอนัสวยงามกวา่	๔๐๐	เมตร	 

มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความรู้	ตอบข้อสงสัยต่างๆ	ได้อย่าง 

ครบถ้วน	 นอกจากนี้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ยังมี 

ส่วนงานเพาะช�ากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและ 

ประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ป่าพรุ
แหล่งกำาเนิดของทุกสรรพสิ่ง

๑. พื้นที่ป่าพรุจ�าลองภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๒. ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าพรุโต๊ะแดง ๒
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	 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริที่พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มแนะน�าให้เกษตรกรแบ่ง 

พื้นที่ของตัวเองเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ทั้งการ 

ใชด้นิ	น้�า	รวมถงึดแูลผลผลติตา่งๆ	ทีป่ลกูอยา่งหลากหลาย 

บนพื่นที่เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียง

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้น้อมน�า 

แนวพระราชด�าริดังกล่าวมาปรับใช้	 และขยายผลไปสู่ 

เกษตรกร	 นักเรียน	 นักศึกษา	 รวมถึงประชาชนทั่วไป 

ที่ไดเ้ขา้มาศกึษาเยีย่มชมวถิกีารเกษตรทฤษฎีใหมภ่ายใน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ทั้งเรื่องการจัดการดินเปรี้ยว 

การปลูกพืชชนิดต่างๆ	 การจัดการแหล่งน้�า	 เพื่อที่จะ 

สามารถน�าองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

แบ่งสัดส่วน
บนพื้นที่การเกษตร
กลยุทธ์แห่งความพอเพียง

๑. พื้นที่สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๒. การขยายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ของเกษตรกร

๓. เกษตรกรขณะจัดการดินในพื้นที่

๑

๒



๓



๑

๓

๒
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ให้ความส�าคัญ 

กับงานด้านปศุสัตว์ไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ 

โดยจัดสรรพื้นที่กว่า	 ๔๐	 ไร่	 ส�าหรับการศึกษาวิจัย	 

พัฒนาความรู้ด้านปศุสัตว์	 สาธิตการเลี้ยงสัตว์	 และ 

ปลูกพืชส�าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์	 ทั้งหมดนี้เพื่อเป็น 

แหล่งรวบรวมความรู้	 แก้ไขปัญหา	 แนะแนวอาชีพ 

ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง	 โดยแบ่ง

ประเภทสัตว์ออกเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 เช่น	 แพะ	 แกะ	 

และสัตว์ปีกจ�าพวกไก่	ไก่งวง	และเป็ด	ขณะเดียวกันก็ได ้

พัฒนางานปศุสัตว์
จัดการองค์ความรู้

แบบเบ็ดเสร็จ

มีการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรที่สนใจเพื่อเป็นแนวทาง 

ปฏบิตัิในการประกอบอาชพีดา้นปศสุตัวข์องตนเองตอ่ไป

๑. การส่งเสริมการเลี้ยงกวางภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๒. การล�าเลียงพืชส�าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

๓. ไก่ สัตว์ปีกยอดนิยมของเกษตรกร

๔. การเลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นที่นิยมของราษฎรในเขตภาคใต้

๔



๑
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	 สภาพพ้ืนที่ดินเปรี้ยวไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะการ 

ปลูกพืชเท่านั้น	หากแต่ยังส่งผลถึงการท�าประมงในพื้นที ่

ด้วยเช่นกัน	 อีกหนึ่งภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	 ยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าการเพาะเลี้ยงและ 

ขยายพันธ์ุปลาที่ทนทานต่อแหล่งน้�าในพื้นที่ดินเปรี้ยว	 

ทั้งปลาเศรษฐกิจ	ปลาสวยงาม	กบ	ฯลฯ	

	 ทั้งนี้	 ประมงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ได้มีการ 

แจกจ่ายลูกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร	 ตลอดจนเผยแพร่ 

ความรู้ส�าหรับการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว	 เพื่อให้ 

เกษตรกรน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ประมงน้ำาเปรี้ยว 
อยู่รอด...อย่างมีชั้นเชิง

๑. เกษตรกรก�าลังให้อาหารปลาในบ่อเพาะเลี้ยง

๒. ลูกพันธุ์ปลานิลเตรียมพร้อมสู่การเติบโตและขยายพันธุ์ ๒



๑
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	 พื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน	ต�าบลพร่อน	อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส		เกษตรกรส่วนใหญ่ยึดอาชีพท�านาเป็นหลัก	 

โดยมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่าง	 “ข้าวหอมกระดังงา”  
ซึ่งมีคุณค่าถึงสองประการ	ประการแรกคือเรื่องสรรพคุณ 

ทางยา	 สามารถรักษาอาการเหน็บชา	 มีประโยชน์ต่อ 

ร่างกาย	ลักษณะของข้าวหอมกระดังงามีความคล้ายคลึง 

กับข้าวสังข์หยด	 เม็ดทรงยาวรี	 สีน้�าตาลเข้ม	 และ 

มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์

	 ประการถัดมาคือการแปรรูป	 ซึ่งศูนย์ศึกษาการ- 

พัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มชาวบ้าน 

ในการแปรรูปผลผลิตเป็น	 “ข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา”	 

ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม	 เพิ่มมูลค่าแก่สินค้า	 ต่อยอด 

วิถีชีวิต	 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ 

จังหวัดนราธิวาสไปพร้อมกัน

ข้าวหอมกระดังงา
สองคุณค่าในหนึ่งเดียว

๑. ความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวที่อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. วิถีชีวิตชาวนา กับกล้าข้าวแห่งชีวิต

๓. ชาวบ้านขณะแปรรูปข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา

๒

๓
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 “ตน้กระจดู” เปน็วชัพชืในพืน้ทีพ่รซุึง่พบเหน็ไดท้ัว่ไป 
ในภาคใต้ตอนล่าง	 แต่เม่ือต้นกระจูดถูกน�ามาเพิ่มมูลค่า 

โดยผ่านภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มพัฒนาอาชีพ 

บ้านค่าย	 ที่ต�าบลกะลุวอเหนือ	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัด 

นราธิวาส	 ต้นกระจูดจึงกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

เครื่องใช้ในครัวเรือนมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า	 

กล่องใส่กระดาษทิชชู	หมอน	เป็นต้น	

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้เข้ามาต่อยอด	 

ส่งเสริม	 อบรม	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา 

ชาวบ้านเหล่านี้สามารถน�าออกจ�าหน่ายเป็นสินค้า 

ท้องถิ่นได้	 ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่สมาชิกในกลุ่ม	 

ซึ่งรวมตัวกันอย่างจริงจังมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เมื่อ 

พวกเขามีเวลาว่างเว้นจากการท�าสวน	ท�าไร่	ผลิตภัณฑ์ 

จากต้นกระจูดเหล่านี้ก็จะสามารถเป็นรายได้จุนเจือชีวิต 

และครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

กระจูด 
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า...
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่ายและผลผลิตสร้างรายได้เสริม
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๑
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	 ย้อนเวลาไปเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๑	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	 ได้มีการจัดตั้งโรงงานสกัดและแปรรูป 

น้�ามันปาล์มขึ้น	เพื่อน�าผลผลิตปาล์มน้�ามันที่ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ	 ได้ทดลองปลูกไว้ในดินพรุมาสกัดและ 

แปรรูปแบบครบวงจร	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกษตรกร 

สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้	 นอกจากนั้นยังได้มี 

การขยายผลการศึกษา	 น�าไปสู่การผลิตน้�ามันปาล์ม 

โอเลอินบริสุทธิ์บรรจุขวด	 สามารถน�ามาแปรรูปเป็น 

สบู่หอม	 ฯลฯ	 ก่อนจะให้มีการน�าน้�ามันปาล์มมา

ผลิตเป็นเชื้ อ เพลิงไบโอดี เซล	 เพื่อทดลองใช้กับ 

รถหกล้อ	 รถแทรกเตอร์ลากพ่วง	 รถไถเดินตาม	 และ 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร	 ตามพระราชด�าริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่ งทางศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ	 ได้ร่วมค้นคว้ากับส�านักวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ผลปรากฏว่า	 สามารถ 

ใช้ ง านได้ ดี 	 ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดปัญหาต่ อ เครื่ อ งยนต์ 	 

ทั้งยังเป็นการลดปริมาณการใช้น้�ามันเชื้อเพลิงและ 

ลดมลภาวะได้อีกทางหนึ่งด้วย

พลังงานทางเลือก
จากพระราชดำาริ
สู่ประชาชน

๑. เกษตรกรและผลปาล์มก่อนถูกน�าไปแปรรูป

๒. เข้าสู่กระบวนการแปรรูปน�้ามันไบโอดีเซล

๓. สามารถใช้เติมน�้ามันได้จริง ไร้ปัญหากวนใจ

๒

๓



เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
การทำาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก  
และน้ำาหมักชีวภาพใช้เอง 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองฯ อบรมอย่าง
เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง 
ต้นทุนต่ำา เป็นมิตรกับดิน 
ทำาให้ผลผลิตดี เกิดความ
มั่นคงในครอบครัว
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ฟื้นชีวิต
ตามรอยพ่อ
สุรัตร  ธรรมขันทา
เกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกผักหมุนเวียน

รางวัลชมเชยเกษตรกรคลื่นลูกใหม่

	 ย้อนหลังไปเมื่อ	 ๒๐	 ปีก่อน	 สุรัตร ธรรมขันทา 
ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดเชียงรายมายังจังหวัดนราธิวาส 

โดยการชักชวนของเพื่อน	 เขาเริ่มต้นชีวิตที่ปลาย 

ด้ามขวานด้วยอาชีพรับจ้างทั่วไป	 ซึ่งเขากล่าวว่า	 

“ท�าเต็มที่ก็ได้ไม่เกินร้อยสองร้อย”	 ก่อนจะได้รับความรู้ 

ด้านเกษตรกรรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 

ซึ่งน�าไปสู่การพลิกชีวิตของเขาและครอบครัวเช่นกัน

	 จากแรงงานหาเช้ากินค่�า	 เขาได้เกิดความคิด 

ที่จะปลูกผักขายหลังกลับจากตลาดในเย็นวันหนึ่งเมื่อ 

๑๐	กว่าปีก่อน	เขาจึงเปลี่ยนพื้นที่หลังบ้านให้เป็นแปลง 

ผักสวนครัวขนาดกะทัดรัด	 แม้จะสร้างผลผลิตขายได้	 

แต่ก็ไม่มาก	เพราะการท�างานกับดินฟ้าอากาศนั้นไม่ง่าย	 

ประสบการณ์จากอาชีพรับจ้างใช้ไม่ได้กับการปลูกผัก 

จนเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 เข้ามาแนะน�า	 

ช่วยปรับปรุงแปลงผัก	 ดิน	 และให้ความรู้ เรื่องปุ๋ย	 

“เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก  
และน้ำาหมักชีวภาพใช้เอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
อบรมอย่างเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง ต้นทุนต่ำา เป็นมิตร 
กับดิน ทำาให้ผลผลิตดี เกิดความมั่นคงในครอบครัว”
	 ทุกวันนี้	 นอกจากแปลงผักสวนครัวอย่างแตงกวา	 

ถั่วฝักยาว	พริก	ฯลฯ	เขายังเพิ่มเติมพืชชนิดอื่น	รวมถึง 

ปศุสัตว์	 ทั้งแพะ	 วัว	 ไก่	 ตลอดจนปลาดุก	 ปลานิล 

ปลาตะเพียน	สุรัตรเล่าว่า	หลักการท่ีแท้จริงคือการถนอมดิน	 

ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อพืชและดิน	ผู้บริโภค 

ได้กินผักสด	แถมยังช่วยลดต้นทุนได้

 “ผมนำาหลักพอเพียงของในหลวงมาใช้ ซึ่งก็ได้ผล 
แท้จริง เพียงแค่เราทำางานสุจริตและทำาอย่างเต็มที่  
ก็สร้างความสุขให้ชีวิตและครอบครัวได้อย่างง่ายดาย”  
สุรัตรกล่าวทิ้งท้าย



104 ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ 

จัดการพื้นที่
การเกษตร
อย่างคุ้มค่า
ประเวศ  ประพันธ์วงศ์
จิรปรียา  ประพันธ์วงศ์
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด

 ประเวศ ประพันธ์วงศ์ และ จิรปรียา ประพันธ์วงศ ์

มีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดนครปฐม	 จากนั้นย้ายมา 

สร้างครอบครัวที่จังหวัดนราธิวาส	โดยยึดอาชีพปลูกผัก 

และรับจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั่วไป

	 กระทั่งเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๔	มีโอกาสเข้ากลุ่มฝึกอบรม

เรื่องการเพาะเห็ดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ก่อนจะน�าองค์ความรู้ที่ได้รับมาทดลองใช้	 ด้วยการ 

เปลี่ยนพื้นที่บ้านเป็นโรงเพาะเห็ดครบวงจรตามกรรมวิธี 

ที่อบรมมา	สามารถเก็บผลผลิตขาย	มีรายได้	ยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของครอบครัวขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อเข้าใจเรื่อง 

การเพาะเลีย้งเหด็อยา่งดแีลว้จงึลองท�าเชือ้เหด็เองและสง่ 

จ�าหนา่ยเพือ่สร้างอาชพี  อกีทัง้ยงัจดัตัง้เปน็ศนูยก์ารเรียนรู ้

ด้านการเพาะเห็ด	 โดยสาธิตวิธีการให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 

ทุกขั้นตอนด้วยตัวเองอย่างละเอียด	

 “เราใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทุกวันนี้ธุรกิจเข้าที่ สร้างรายได้แก่ครอบครัว เมื่อนำา
มาหักลบต้นทุนต่างๆ แล้วก็มีรายได้เหลือเป็นเงินเก็บ
อย่างพอเพียง”

	 กว่า	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 ประเวศและจิรปรียา	 ลงทุน

ลงแรงในการเพาะเลี้ยงเห็ดนานาชนิด	 ทั้งเห็ดภูฏานด�า 

เห็ดภูฏานครีม	 เห็ดฮังการี	 ฯลฯ	 พื้นที่ท�ากินทั้งหมด

ราว	 ๘	 ไร่	 ถูกแบ่งออกเป็นบ้านพัก	 โรงเรือนส�าหรับ

บ่มเชื้อเห็ด	 โรงเปิดดอกเห็ด	 และโรงผลิตก้อนเชื้อ 

และนึ่งเชื้อ	 พร้อมทั้งแปลงพืชผักสวนครัวและไม้ผล 

หลากชนดิเปน็พชืแซม	ทัง้ยงัจดัสรรพืน้ทีส่รา้งบอ่ซเีมนต ์

ส�าหรับเลี้ยงปลาดุก	นี่จึงถือเป็นตัวอย่างของการจัดสรร 

พื้นที่การเกษตรอย่างคุ้มค่า	 อันจะน�าไปสู่การสร้าง 

ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด



เราใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้ว 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทุกวันนี้ธุรกิจเข้าที่
สร้างรายได้แก่ครอบครัว
เมื่อนำามาหักลบต้นทุน
ต่างๆ แล้วก็มีรายได้เหลือ
เป็นเงินเก็บอย่างพอเพียง





ชีวิตที่เริ่มต้นจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดสกลนคร

สร้างน�้า เพิ่มป่า
พัฒนาชีวิตที่พอเพียง

www.royal.rid.go.th/phuphan

ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวและชีวิตที่ภูพาน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
Focal Length 24 mm/ Exposure 1/4000 sec., f/2.2/ ISO 100

http://royal.rid.go.th/phuphan/


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
เสด็จพระราชดำาเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 



  “ศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูานฯ จะตอ้งเป็นทีร่วบรวมงานดา้นตา่งๆ ตัง้แตก่ารพฒันาดา้น 
การผลิต การซื้อและการจำาหน่าย รวมทั้งงานวิชาการต่างๆ ให้ครบวงจรด้วย นอกจากนี้ 
หากหน่วยงานราชการใดสนใจจะเข้ามาดำาเนินการศึกษาในเรื่องต่างๆ ก็ย่อมจะกระทำาได ้
ถ้ามีวัตถุประสงค์ร่วมในการมุ่งส่งเสริมให้ประโยชน์ต่อราษฎรให้มากที่สุด”

พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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พลิกฟื้นความแห้งแล้ง
คืนผืนป่า สู่การพัฒนาชีวิต

	 เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๘	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ 

พระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดสกลนครเป็นครั้ งแรก	 

ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่อันแห้งแล้ง	 ผืนป่าที่ถูกทำาลาย	 การเกษตรกรรม 

ไม่ประสบผลสำาเร็จ	ราษฎรยากจน	ขาดแคลนทรัพยากร	จึงได้มีพระราชดำาร ิ

ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องดิน	แหล่งน้ำา	และป่าไม้ให้แก่ราษฎร

๑
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 การฟื้นฟูเริ่มต้นจากคืนชีวิตให้แก่ผืนป่าเทือกเขา 

ภูพานและสร้างแหล่งน้ำาให้เกิดขึ้น	 ควบคู่ไปกับการ 

ให้องค์ความรู้ด้ านเกษตรกรรมและพัฒนาอาชีพ 

แก่ประชาชน	 โดยจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 อันเป็นแบบจำาลองของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพื้นที่ส่วนย่อที่ 

สอดคล้องกับการแก้ปัญหามาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๕

	 ปัจจุบัน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ตั้งอยู่ที่ 

บา้นนานกเคา้	ตำาบลหว้ยยาง	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัสกลนคร	 

มีพื้นที่ดำาเนินการทั้งหมด	 ๑๓,๓๐๐	 ไร่	 เป็นพื้นที่ 

พัฒนาการเกษตรประมาณ	 ๒,๓๐๐	 ไร่	 และพื้นที่ 

เขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ	๑๑,๐๐๐	ไร	่ 

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ป่าภูล้อมข้าว-ป่าภูเพ็ก	 

และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน-ป่าดงกระเฌอ	 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าใหญ่บนเทือกเขาภูพาน

๒
๑. สภาพผืนป่าที่ถูกทำาลายเมื่อครั้งอดีตของภูพาน

๒. ภาพถ่ายจากมุมสูงบริเวณทางเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาภูพานฯ
สร้างชีวิตคน คืนชีวิตธรรมชาติ
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	 สภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งยาวนาน	 

ปริมาณน้ำาฝนนอ้ย	การฟืน้ฟแูหลง่น้ำาจงึนบัเปน็เรือ่งสำาคญั 

อันดับแรกที่จะต่อลมหายใจให้ทุกสรรพสิ่ง	 แหล่งน้ำา 

จึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 อ่างเก็บน้ำาตาดไฮใหญ่	 เป็นแหล่งน้ำา 

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 นำามาใช้ในการบริหาร 

จัดการกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 และ 

มีแหล่งน้ำาอื่นๆ	 อีกประมาณ	 ๑๕	 อ่างที่ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ	 ร่วมกับกรมชลประทานบริหารจัดการ 

และส่งต่อน้ำาให้กับภาคเกษตรกรรม	 โดยให้เกษตรกร 

ในพื้ นที่ มี ส่ วนร่ วม ในการบริ หารจั ดการและ ใช้ 

ประโยชน์จากแหล่งน้ำาผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำา	 ช่วยกันดูแล 

แบ่งปันน้ำาถึงมือประชาชนโดยถ้วนทั่ว	อีกทั้ง	“ฝายพ่อ”  
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดำาเนนิเขา้ไป 

ในป่าลึก	ก่อให้เกิดการสร้างฝายต้นน้ำาเพื่อชะลอน้ำาและ 

กักเก็บความชุ่มชื้นในฤดูแล้งตามมาอีกกว่า	๑,๐๐๐	ฝาย	 

กระจายทั่วผืนป่า	 ๑๑,๐๐๐	 ไร่ที่อยู่ในความดูแลของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ฝายพ่อ
คืนชีวิตและความชุ่มชื้น

ฝายพ่อ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จุดเริ่มต้นของระบบชลประทาน



๑
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	 กวา่	๓๐	ปกีอ่น	ปา่เตง็รงัมสีภาพแคระแกรน็	หนา้ดนิ 

หายจนเห็นหินโผล่เต็มไปทั่วบริเวณ	 ปัจจุบันกลับกลาย 

เปน็ผืนปา่กวา้งใหญสุ่ดลูกหลููกตานบัหม่ืนไร่ทีศ่นูยศ์กึษา 

การพัฒนาภูพานฯ	เกิดจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นแนวร่วม 

สำาคัญในการปกป้องและรักษาป่า	จากท่ีเคยตัดไม้ในป่าขาย 

วันนี้กลายเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

	 มากกว่าน้ัน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ยังปลูกเสริมป่าตาม 

แนวพระราชดำาริ	ท้ังการปลูกป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง 

เพาะชำากล้าไม้เพ่ือปลูกป่า	 และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก 

ในพ้ืนท่ีของตนเอง	 รวมถึงเติมเต็มระบบนิเวศด้วยการ 

คืนชีวิตสัตว์ป่าอย่างนกยูง	 ไก่ป่า	 ในโครงการอนุรักษ์ 

ภารกิจพิทักษ์ผืนป่า 
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยชีวิต

พันธุกรรมสัตว์ป่า	ซ่ึงเปิดให้มีการศึกษาดูงานพร้อมเส้นทาง 

เดินศึกษาธรรมชาติอันร่มร่ืน	 หลากหลายไปด้วยพันธ์ุไม้ 

ท่ีจะช่วยปลูกจิตสำานึกให้ทุกคนเกิดความรักและหวงแหน	 

เพราะพันธ์ุไม้ป่าหลายชนิดเกิดข้ึนได้จากป่าท่ีสมบูรณ์		 

ไม่สามารถเพาะพันธ์ุเองได้	น่ีจึงนับเป็นการปลูกป่าในใจคน 

ท่ีได้ผลอย่างย่ังยืน

๒

๑. เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่บริเวณป่าไม้

๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ส่งมอบกล้าไม้แก่ประชาชน

 รวมถึงนักเรียน เพื่อนำาไปเพาะปลูกต่อไป



๑
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	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพพื้นที่เป็นดินลูกรัง

อยู่บริเวณกว้าง	 โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ 

ดินลูกรังกว่า	๑.๖	ล้านไร่	นอกจากนี้พบว่ายังมีดินทราย	

ดินกรด	 และดินเค็ม	 ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญที่ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาภูพานฯ	 ได้บริหารจัดการ	 ฟื้นฟูควบคู่ไปกับ

การให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรเช่นกัน	

	 แนวทางการปรับปรุงบำารุงดินมีทั้งการใช้ปุ๋ยพืชสด	

(โสน	 ปอเทือง	 ถั่วพุ่ม	 ถั่วพร้า)	 ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยหมัก	 

ปุ๋ยคอก)	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำา	 น้ำาหมักชีวภาพ	 ปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง	 ปุ๋ยสูตรพระราชทาน	 และปลูกหญ้าแฝกใน

พืน้ทีด่นิเสือ่มโทรม	นอกจากน้ียงัมอีงคค์วามรูแ้ละเทคนคิ 

อื่นๆ	 อีกมากมายที่ทำาทุกอย่างให้เหมาะสมกับสภาพดิน

นั้นๆ	เพื่อให้ดินมีสภาพดีขึ้น	สามารถทำาการเพาะปลูกได ้

และเป็นต้นแบบของการปรับปรุงบำารุงดินในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างยั่งยืน

โยงใยทุกองค์ความรู้
ฟื้นฟูสภาพดินเลว

๒

๓

๑. หนึ่งในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในรูปแบบอัดเมล็ด

๒. พื้นที่ “ดินของพ่อ” สำาหรับการศึกษาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสภาพดิน

๓. ปุ๋ยและนำ้าหมักชีวภาพเพื่อการฟื้นฟูสภาพดิน



๑
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	 เกษตรกรรมหลักในถิ่นที่ราบสูงคือ	 การทำานาข้าว	 

ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ได้ดำาเนินการอย่าง 

ครบวงจรตัง้แตพ่ฒันาสายพันธุ	์กระบวนการปลูก	ไปจนถงึ 

การแปรรูปอย่างมีคุณภาพ	 หนึ่งในผลสำาเร็จนั้นคือ 

“ข้าวพันธุ์สกลนคร”	 ข้าวเหนียวที่พัฒนาพันธุ์จนสำาเร็จ 

และขยายผลสู่เกษตรกรตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	ด้วยจุดเด่น 

ที่สามารถปลูกได้หลากหลายทั้งแบบข้าวไร่	 นาปรัง	 

ใช้น้ำาน้อย	 ระยะเวลาเพียง	 ๑๒๐	 วันก็สามารถเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตที่ให้เมล็ดเรียวสวยได้	 หอมนุ่มเวลาหุง	 ถูกใจ 

ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

	 เมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้น	ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	จะนำา 

ไปสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำาหน่าย	 

ซึ่งมีสมาชิกกว่า	๓๐๐	ราย	ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐาน 

เมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยกรมการข้าวก่อนจำาหน่ายเสมอ	 

มาตรฐานและคณุภาพจงึเป็นทีย่อมรับ	เมล็ดพนัธุส่์วนหน่ึง 

สามารถแปรรูปเป็นข้าวฮางหรือข้าวฮางงอก	 ซึ่งเป็น 

ภูมิปัญญาชาวบ้านมานับร้อยปี	 เพื่อให้มีสารอาหาร 

ในเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

ยังมีการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	 ๘๒	 สายพันธุ์จาก 

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่ออนุรักษ์ 

เป็นเชื้อพันธุ์ไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย

งานข้าวครบวงจร 
เกษตรกรรมหลักบ้านเฮา

๒
๑. กระบวนการนวดข้าวโดยใช้เครื่องจักรทุ่นแรง 

๒. วิถีชีวิตชาวนาขณะเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม
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 “สามดำามหัศจรรย์แห่งภูพาน” คือผลสำาเร็จของ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่เป็นจุดเด่นของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ประกอบไปด้วยโคเนื้อ	 

สุกร	 และไก่ดำา	 ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสม

กับพื้นที่	 เลี้ยงไม่ยาก	 หาอาหารได้ง่ายในท้องถิ่น	 

ใชเ้ทคโนโลยกีารเลีย้งที่ไมซ่บัซอ้น	ทนทานตอ่โรคระบาด

และสภาพอากาศ	สร้างเสริมเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกร	

 โคเนื้อภูพาน	 โคสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาจากโคเนื้อ

พันธุ์วากิว	 สายพันธุ์ทาจิมะของประเทศญี่ปุ่น	 ให้เนื้อ

สามดำามหัศจรรย์
แห่งภูพาน 

องค์ความรู้สู่การสร้างรายได้

คุณภาพดี	 นุ่ม	 ไขมันแทรกเกรดสูง	 มีสัดส่วนของกรด

ไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัวสูง	 ปลอดภัยต่อการ

บริโภค

 สุกรภูพาน	พัฒนาจากสุกร	๔	สายพันธุ์		เลี้ยงง่าย 

ลูกดก	 โตเร็ว	 ไขมันน้อย	 เนื้อแดงมาก	 สามารถนำาไป

เลีย้งเพือ่ผลติลกูสกุรจำาหนา่ย	หรอืนำาไปเลีย้งขนุ	ปจัจบุนั 

ม	ี๒	สายพนัธุ	์คอื	สกุรภพูาน	๑	มสีดีำา		และสกุรภพูาน	๒ 

มีสีขาว	

 ไก่ดำาภูพาน	เด่นที่กระดูกดำา	เนื้อดำา	หนังดำา	แข้งดำา	 

๑
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และจะงอยปากดำา	ปัจจุบันพัฒนา	๓	สายพันธุ์	แตกต่าง 

เพียงสีขน	คือ	ไก่ดำาภูพาน	๑	ขนสีดำา		ไก่ดำาภูพาน	๒	 

ขนสีขาว	และไก่ดำาภูพาน	๓	ขนสีเหลืองทอง

๒ ๓

๑. โคเนื้อสายพันธุ์ภูพาน ๑ มีราคาแพงที่สุดในโลก

๒. สุกรสายพันธุ์ภูพาน ๑ ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ทนต่อโรค ปริมาณเนื้อแดงมาก

 และไขมันตำ่า 

๓. ไกด่ำาสายพนัธุภ์พูาน ๑ ทนโรค เลีย้งงา่ย โตเรว็ สรา้งรายไดด้ีใหแ้กเ่กษตรกร
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	 หนึง่ในกจิกรรมของศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูานฯ	คอื 

อนุรักษข์องพืน้บา้นทีมี่คณุคา่	พร้อมกบัพฒันาภมิูปญัญา 

ดา้นอ่ืนๆ	ใหมี้คณุภาพ	กอ่เกิดเปน็รายไดเ้สริมแกเ่กษตรกร	 

อย่างการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

ได้พัฒนาพันธุ์หม่อนคือ	 “หม่อนพันธุ์สกลนคร”	 ซึ่ง 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง	 “หม่อนพันธุ์คุณไพ” กับ	 
“หม่อนพันธุ์ลุน”	 ทนต่อสภาวะแห้งแล้ง	 ต้านทานโรค 
รากเน่า	 ขยายพันธุ์ง่าย	 มีใบใหญ่	 ร่วงช้า	 ส่วนไหม 

พันธุ์นางตุ่ย	 พบว่าเป็นไหมพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงง่าย	 

ทนต่อความแห้งแล้ง	ให้ผลผลิตสูง	มีคุณภาพ

หม่อนไหมสกลนคร 
สานต่อภูมิปัญญา

ให้ยั่งยืน

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 อนุรักษ์และสนับสนุนให้ 

เกษตรกรเลี้ยง	 โดยแนะนำาวิธีการสร้างโรงเลี้ยงไหม 

ที่เกษตรกรสามารถนำาไปใช้ได้	 ราคาประหยัด	 ใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น	 ทั้งยังสนับสนุนการก่อต้ัง 

กลุ่มเลี้ยงไหม	ทำาให้ได้ประโยชน์ถึงสองด้านคือ	อนุรักษ ์

และเพิ่มการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

๑ ๒

๑. เกษตรกรเก็บใบหม่อนเพื่อนำาเข้าสู่กระบวนการต่อไป

๒. ชีวิตของหนอนไหมและใบหม่อนสีเขียว

๓. ไหมที่กำาลังรอการฟักตัวเพื่อนำาไปสร้างเส้นใย



๓



๑
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	 การคิดค้นแนวทางพัฒนาการเกษตรที่เกษตรกร

สามารถนำาไปใช้ได้จริง	ไม่ติดตำารา	เพื่อสร้างทางเลือก 

การทำาเกษตรกรรมให้มากขึ้น	 เป็นแนวทางตาม 

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์ 

ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 น้อมนำามาปฏิบัติ	 เพื่อให้ 

เอื้อกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย	 

หนึ่งในนั้นคือ	 การลดต้นทุนการผลิต	 ทว่าก็ยังได้ 

ผลผลิตดี	ปลอดภัย	มีคุณภาพ	อย่างการนำาไก่บ้านและ 

ห่านซึ่งเป็นสัตว์ปีกมาเลี้ยงในแปลงส้มโอ	 ถือเป็น 

อีกทางเลือกที่เกิดจากการคิดค้น	 ศึกษา	 และพัฒนา 

จนประสบความสำาเรจ็	และสามารถขยายผลไปสูเ่กษตรกร 

ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

	 ไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงในแปลงเพาะไม้ผลนั้นจะจิกกิน 

แมลงที่ซ่อนในพื้นดิน	 และขึ้นไปหากินแมลงบนต้นไม้		 

ผู้เลี้ยงจึงสามารถควบคุมหนอนและแมลงศัตรูไม้ผลได้	 

ส่วนห่านจะจิกกินต้นหญ้าจนถึงรากและเหยียบย่ำาวัชพืช 

ชนิดใบกว้างจนตาย	 ผลผลิตจึงปลอดภัยเพราะไม่ต้อง 

ใช้สารเคมีกำาจัด	 อีกทั้งพืชยังได้ปุ๋ยจากมูลของสัตว์ 

ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตอีกด้วย

ไก่และห่าน
ในแปลงไม้ผล  
เอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มรายได้

๒
๑. ห่านสุขภาพดีในบริเวณแปลงทดลอง

๒. ไก่สายพันธุ์ภูพานกำาลังโบยบินลงสู่แปลงทดลอง
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	 ทีศ่นูยศ์กึษาการพฒันาภพูานฯ		การผลติวุน้เสน้จาก 

ถั่วพุ่มดำาได้กลายเป็นเกษตรอุตสาหกรรมขนาดเล็กใน 

ครัวเรือนที่ส่งเสริมและฝึกอบรมมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙ 

โดยการผลิตวุ้นเส้นแต่เดิมนั้นใช้ถั่วเขียวในการแปรรูป 

แต่เมื่อถั่วเขียวได้ราคาดี	 ขณะที่ถั่วพุ่มดำาราคาตกต่ำา 

ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะจะมีมอดและแมลงเจาะ 

ทำาลายเมล็ด	 จึงมีการศึกษาและพัฒนาการผลิตวุ้นเส้น 

จากถั่วพุ่มดำา	 ซึ่งพบว่าวุ้นเส้นที่ได้จากแป้งถั่วพุ่มดำาน้ัน 

มีคุณภาพดี	 แม้ระยะเวลาการผลิตแป้งจะนานกว่า	 

เพราะเปลือกถั่วพุ่มดำาหนาและเมล็ดโตกว่า	 ทว่าให้เส้น 

เหนียวนุ่มเหมือนถ่ัวเขียว	 ไม่เป่ือยยุ่ย	 มีสีเทาอ่อนๆ	 

จากเปลือกถั่วพุ่มดำา	 แต่เมื่อแช่น้ำาก็เป็นสีวุ้นเส้นทั่วไป	 

เกษตรกรได้บริโภค	 เก็บไว้ได้นาน	 สามารถจำาหน่าย 

สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

วุ้นเส้น
ก้าวใหม่สู่เกษตรอุตสาหกรรม

วุ้นเส้นจากถั่วพุ่มดำาที่ใกล้แล้วเสร็จ พร้อมบรรจุส่งจำาหน่าย
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	 ผา้ย้อมคราม	เปน็ทีรู่จั้กและยอมรบัถงึความสวยงาม

พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ ดี	 สีไม่ตก	 กลิ่นครามอ่อนๆ	

ป้องกันยุงได้		สวมใส่สบาย	ยามอากาศหนาวใส่แล้วอุ่น	 

เมื่ออากาศร้อนใส่แล้วสบาย	 นี่คือผลผลิตจากธรรมชาติ 

ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง	 สำาหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานฯ	 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกระบวนการ 

ทำาผ้าทอย้อมครามแบบดั้งเดิมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 

นบัเปน็ภารกจิสำาคญัในการถา่ยทอดความรูท้ัง้ดา้นทฤษฎี 

และปฏบิตัิใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ	เพือ่อนรุกัษ์ใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

แสนล้ำาค่าน้ียังคงอยู่	โดยเนน้เรือ่งคณุภาพของผลติภณัฑ ์

เป็นหลกัอยูเ่สมอ	ซึง่กร็วมไปถงึผลติภณัฑอ์ืน่ๆ	ทีอ่ยู่ในการ

สง่เสรมิอตุสาหกรรมครวัเรอืนของศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ	 

อีกด้วย

ผ้าย้อมคราม 
สืบสานภูมิปัญญาไทย

๑

๒
๑. ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

๒. หนึ่งในขั้นตอนการหมักคราม (โคลนที่เกิดจากใบคราม)
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๑



129ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 สภาพความแหง้แลง้ในพืน้ทีร่าบสงู	น้ำาฝนปรมิาณนอ้ย 

จนไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 ผู้คนในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือจึงทำานาได้ฤดูกาลเดียวเท่านั้น	 ศูนย์ศึกษา 

การพฒันาภพูานฯ	ตระหนกัถงึความจรงิขอ้นี	้จงึพยายาม 

ค้นหาวิธีการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 

หนึง่ในนัน้คอื	สง่เสรมิใหใ้ช้ประโยชน์ทีดิ่นโดยการปลกูพชื 

หลังนาแทนการปล่อยทิ้งร้าง	เน้นส่งเสริมพืชที่ใช้น้ำาน้อย	 

ทนแล้ง	อย่างพืชไร่	เช่น	พืชตระกูลถั่ว	ถั่วลิสง	ถั่วพุ่มดำา	 

ขา้วโพดพันธ์ุตักหงาย	ขา้วโพดเทยีน	ซ่ึงเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง 

ทีข่ยายพันธุเ์องได	้เมือ่ไดผ้ลผลติกส็ามารถนำาไปจำาหน่าย	 

เกษตรกรมรีายไดเ้พิม่	ขณะทีพ่ชืหลงันากช็ว่ยลดคา่ใชจ้า่ย 

เรื่องต้นทุนการทำานา	 เพราะการไถกลบหลังเก็บเกี่ยว 

ผลผลติ	เม่ือถงึฤดทูำานาปกติก็ให้ประโยชน์เป็นปุ๋ยพชืสดได	้ 

ช่วยเรื่องสภาพดินที่ดีขึ้น	 ผลผลิตจากข้าวที่เป็นพืชหลัก 

จึงมีเพิ่มขึ้น	 ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี	 ลดต้นทุนการผลิตได้ 

อย่างมาก

ปลูกพืชหลังนา
เพิ่มศักยภาพให้พื้นที่

๒

๓

๑. พื้นที่แปลงเกษตรผสมผสานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

๒. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรขณะศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรผสมผสาน

๓. แปลงพืชไร่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยผลผลิตจะนำาไปแจกจ่ายให้แก่

 เกษตรกรเพื่อนำาไปปลูกต่อ



๑
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	 สภาพความแห้งแล้ง	ก่อให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนา 

แหล่งน้ำาขึ้นในจังหวัดสกลนครจำานวนมาก	 ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาภูพานฯ	 จึงศึกษาทดลองและพัฒนาการ 

ประมงน้ำาจืดให้เหมาะสมกับพื้นที่หลายวิธีการ	 และ 

หลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำา	 เพื่อให้ได้ผลสำาเร็จที่ดีที่สุดก่อน 

ขยายผลสู่เกษตรกร	 เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถ 

สร้างแหล่งโปรตีนราคาถูกด้วยตนเอง	 โดยพบว่า 

การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังทั้งในอ่าง 

เก็บน้ำาหรือในบ่อ	 รวมทั้งเลี้ยงกบ	 เป็นวิธีที่เหมาะสม 

เพราะใช้พื้นที่ไม่มาก	หากปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสม 

จะทำาให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น	ช่วยลดระยะเวลา 

การเลี้ยงให้สั้นลงได้	 นอกจากนี้ยังสะดวกในการดูแล 

จัดการการเคลื่อนย้าย	 รวมทั้ งการเก็บผลผลิตที่ 

สามารถใช้แรงงานในครัวเรือน	 มีการลงทุนต่ำากว่า 

รูปแบบการเลี้ยงอื่นๆ	 ในขณะที่ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง 

เกษตรกรท่ีมีบ่อน้ำาในพ้ืนท่ีทำานาสามารถแบ่งพ้ืนท่ีเล้ียงได้ 

ผู้ท่ีไม่มีท่ีดินทำากินก็สามารถเล้ียงได้ตามแหล่งน้ำาธรรมชาติ 

เช่น	ลำาห้วย	อ่างเก็บน้ำา	คลองชลประทาน	เป็นต้น

แหล่งโปรตีนแบบบ้านนา 
ในราคาที่เป็นมิตร

๑. กบนาตัวอ้วนใหญ่ พร้อมขยายพันธุ์เพื่อสร้างรายได้อันงดงาม

๒. เกษตรกรนำาไข่ออกจากปากปลานิลเพื่อนำาไปขยายพันธุ์ต่อ

๓. ผลผลิตแห่งชีวิตที่เพาะเลี้ยงในกระชัง

๒

๓



จากที่เคยเป็นหนี้ 
ตอนนี้หนี้ก็บ่มี ถือว่ามาถูกทาง  
ทุกวันนี้เฮาบ่รวย แต่ก็บ่มีหนี ้
ใช้ชีวิตพอเพียง มีเงินส่งกลับ
ให้ญาติ และเก็บในธนาคาร 
เท่านี้ก็มีความสุข
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องค์ความรู้จากศูนย์ฯ 
เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต
ละมัย  พังแสงสุ
เกษตรกรตัวอย่างของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำาริ

 ละมัย พังแสงสุ ในวัย	 ๖๑	 ปี	 เกิดในครอบครัว
ที่ยากจน	 เมื่อคร้ังวัยหนุ่มจึงไปรับจ้างในเมืองใหญ่	 

แตร่ายไดก้ลับไม่คุม้กบัรายจา่ย	เม่ือศนูยศ์กึษาการพฒันา 

ภูพานฯ	 เริ่มก่อตั้งใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ละมัยจึงกลับมา 

สมัครทำางานเป็นลูกจ้างรายวัน	 ทว่ารายจ่ายก็มีมาก	 

เพราะมีลูกวัยกำาลังโตถึง	 ๔	 คน	 ในขณะที่รายได้กลับมี 

ทางเดียว	หนี้สินจึงเพิ่มพูน	

	 กระทั่งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ประกาศหาเกษตรกรอาสาสมัครมาทำาการเกษตรในพืน้ที	่ 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร้ที่ดินทำากิน	 ละมัยจึงตัดสินใจ 

เลิกเป็นลูกจ้างมาใช้ชีวิตอยู่กับที่ดิน	 ๘	 ไร่	 นำาความรู้ 

จากที่ เคยทำาอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 มาเป็น 

แนวทางการพัฒนาพื้นที่	 ประกอบกับได้ความรู้เร่ือง 

ปลูกไม้ผลจำาพวกล้ินจี่	 ลำาไย	 มะม่วง	 กล้วย	 มะปราง	 

กระท้อน	 จึงนำามาปลูกในแปลง	 ใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ด้วยการเกษตรผสมผสาน	มีพืชหลักคือ	ทำานา	พืชเสริม 

มีทั้งไม้ผลที่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา	 พืชผักสวนครัวและ 

สมุนไพร	 ทั้งยังแบ่งพื้นที่เป็นบ่อน้ำาเพื่อให้มีน้ำาใช้ใน 

ฤดูแล้ง	พร้อมกับเลี้ยงปลา	ละมัยทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เรียนรู้และใส่ใจ	 บวกกับมีพี่เลี้ยง 

ที่ไม่ทอดทิ้งอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ที่ให้คำาแนะนำา	 

ช่วยเหลือ	

 “จากท่ีเคยเป็นหนี้ ตอนนี้หนี้ก็บ่มี ถือว่ามาถูกทาง  
ทุกวันนี้เฮาบ่รวย แต่ก็บ่มีหนี้ ใช้ชีวิตพอเพียง มีเงิน 
ส่งกลับให้ญาติและเก็บในธนาคาร เท่านี้ก็มีความสุข”
	 ส่ิงท่ีละมัยกล่าวถึงด้วยความท่ึงอยู่เสมอคือแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  “พระองค์ท่านมองไกลและให้โอกาสคน แนวทาง 
ของในหลวงให้ผลระยะยาว กินได้นาน ความอดทนนั้น 

มีรสฉ่ำาหวาน แนวทางของพระองค์ท่านจึงไม่มีอะไร 
เทียบได้” ละมัยกล่าวทิ้งท้าย
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ไล่ความจน
ด้วยความพอ
บังอร  ไชยเสนา
เกษตรกรดีเด่นจังหวัดสกลนคร

	 ชีวิตที่ต้องดิ้นรนของ	บังอร ไชยเสนา	ในวัย	๓๘	ปี	
เคยยากจนถึงขนาดต้องค้นถังขยะมาก่อน	และก็อาจเป็น

แบบนี้เรื่อยไป	 หากไม่ได้รู้จักกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานฯ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๓	

	 ฐานะทางบ้านที่ยากจนทำาให้บังอรสู้ชีวิตโดยเข้ามา 

รับจ้างในเมืองกรุง	 เก็บเงินได้ก็กลับไปเช่าที่ดินทำานา	 

ทำาเกษตรที่จังหวัดสกลนคร	 แต่ก็ล้มเหลวเสมอเพราะ 

ปลูกพืชชนิดเดียว	 ผลผลิตถูกกดราคา	 บ้างเป็นโรคตาย	 

ชีวิตยากลำาบาก	 อดมื้อกินมื้อและเป็นหนี้สินมาโดย 

ตลอด	 กระทั่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 บังอรมีโอกาสเข้าอบรม 

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 เมื่อเห็นผลสำาเร็จจากการ 

ปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตรัสไว้ว่า	 “ถ้าทำาแล้วจะมีอยู่กินอย่างพอเพียง”	 บังอร 
จึงตั้งใจน้อมนำาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 และ 

ทำาเกษตรผสมผสาน	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ	 คอยให้ความรู้และคำาแนะนำา	 “ที่ตรงนี้ให้ 
ชวิีตใหม่จริงๆ พ่ีก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่าน 

ที่หน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นึกภาวนาว่า ขอน้อมนำา 

แนวพระราชดำาริเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีงมาทำา และสร้างตัว 
ให้เห็นว่า แนวคิดนี้สร้างชีวิตใหม่ได้แน่นอน”

	 บงัอรกลา่ววา่	เมือ่เริม่ตน้จากความพออยูพ่อกนิตามที ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะ	 นอกจากจะ 

ไม่เครียดแล้ว	 ยังกลายเป็นมีเหลือไว้จำาหน่าย	 พืชผลที่ 

หลากหลาย	ทำาให้สามารถลืมตาอ้าปากและมีรายได้เข้ามา

	 วนันี	้บงัอรและครอบครวัมทีีด่นิ	๕	ไรเ่ปน็ของตนเอง	

ขุดแหล่งน้ำาเลี้ยงกบเป็นหลัก	 นอกจากน้ันยังมีปลาหมอ	

ปลาดุก	ปลานิล	ปลาตะเพียน	บริเวณรอบบ่อมีดาวเรือง	

เพกา	ผักบุ้ง	ชะอม	มะนาว	มะละกอ	นอกจากทำานาเป็น

หลกัในพืน้ทีท่ีเ่ชา่เพิม่อกี	๑๓	ไร	่บรเิวณใกลบ้า้นพกัอาศยั

ยังปลูกพืชสวนครัวไว้กินเอง	 ทำาทุกอย่างด้วยความขยัน	

อดทน	และประหยัดอดออม	

 “เมื่อเรามีองค์ความรู้ก็นำาความรู้ท่ีได้ไปสอนคนอื่น
ตอ่ ใครสนใจเขา้มาศกึษาเรยีนรูก้ย็นิดแีนะนำา รูส้กึมคีวาม
สุขทุกครั้งที่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้กลับมาบอกเราว่า 
เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”	บังอรกล่าวทิ้งท้าย



เมื่อเรามีองค์ความรู้ก็นำาความรู้ที่ได้
ไปสอนคนอื่นต่อ ใครสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้

ก็ยินดีแนะนำา รู้สึกมีความสุขทุกครั้ง
ที่เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้กลับมาบอกเราว่า 

เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น





ชีวิตที่เริ่มต้นจาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จังหวัดเชียงใหม่

ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง 
ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม

www.hongkhrai.com

หมอกยามเช้าบริเวณอ่างเก็บน้ำาที่ ๓ 
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Focal Length 140 mm/ Exposure 1/30 sec., f/5.6/ ISO 200

www.hongkhrai.com


วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เสด็จพระราชดำาเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 



  “เปา้หมายหลกัของโครงการฯ แหง่นีค้อื การฟืน้ฟแูละอนรุกัษบ์รเิวณตน้น้ำาหว้ยฮอ่งไคร ้ซึง่มสีภาพแหง้แลง้ 

โดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น การผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำาต่างๆ 

เพื่อช่วยให้ความชุ่นชื้นค่อยๆ แผ่ขยายตัวออกไป สำาหรับน้ำาส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำาในระดับต่ำา 

ลงไป เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไป...”

พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
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	 พื้นที่ลุ่มน้ำาห้วยฮ่องไคร้ไร้แม้เงาแห่งความอุดม 

สมบูรณ์	 เพราะป่าต้นน้ำาลำาธารตามยอดเขาถูกทำาลาย 

แผ้วถาง	ทั้งสภาพดินก็เป็นหินกรวด	ไม่เหมาะสมต่อการ 

ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม	 ทุกๆ	 ปีไฟป่าก็มาเยือน 

สร้างความเสียหาย	 บรรยากาศจึงแห้งแล้งและขาด 

ความชุ่มชื้น	 ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงงานในพื้นท่ีภาคเหนือและ 

ทอดพระเนตรปัญหาดังกล่าว	 จึงมีพระราชประสงค์ที่จะ 

พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์	 เพื่อ 

ปลุกป่าห้วยฮ่องไคร้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

น้ำ�พระทัย
สู่ห้วยฮ่องไคร้

๑
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ	 ต้ังอยู่ในเขตรอยต่อของตำาบลป่าเม่ียง	 และ

ตำาบลแม่โป่ง	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	กำาเนิด 

ขึ้นจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่	๑๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕	บนพื้นที่	๘,๕๐๐	ไร่ 

มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำาลำาธารที่สภาพ 

เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และเอื้อต่อการ

พัฒนา	 เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 อย่างยั่งยืน	 

ทั้งชุมชนสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อเกิดผล 

กระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ตามพระราชประสงค์ “การพัฒนาป่าต้นน้ำาลำาธาร  
เป็นหลักต้นทาง ปลายทางเป็นการศึกษาพัฒนาด้านการ
ประมง ระหว่างทางเป็นการศึกษาด้านการเกษตรกรรม 
การปศุสัตว์ การพัฒนาที่ดิน และด้านอื่นๆ”

ก�รพัฒน�จ�กต้นท�ง
สู่ปล�ยท�ง

๒
๑. พื้นที่ลุ่มน�้ำห้วยฮ่องไคร้ในอดีต

๒. ผิวน�้ำใสในอ่ำงเก็บน�้ำสะท้อนภำพป่ำห้วยฮ่องไคร้อันอุดมสมบูรณ์



๑
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	 ด้วยพื้นที่หิน	กรวด	ทราย	และดินลูกรัง	อีกทั้งสภาพ

ป่าเสื่อมโทรม	 ไร้น้ำาหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ได้น้อมนำาแนว 

พระราชดำารกิารพฒันาแหลง่น้ำามาใช	้โดยเชือ่มโยงลุม่น้ำา

ของระบบชลประทาน	ผันน้ำาจากลุ่มน้ำาแม่ลาย	ณ	บ้านโป่งกุ่ม 

หมูท่ี	่๔	ตำาบลปา่เมีย่ง	อำาเภอดอยสะเกด็	จงัหวดัเชยีงใหม ่

ด้วยฝายทดน้ำาที่ยกระดับ	แยกน้ำาเป็นสองสาย	สายหนึ่ง 

ไหลลงปลายทางอ่างเก็บน้ำาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ฟื้นคืนผืนป่าระหว่างทางพร้อมแหล่งน้ำาสำาหรับทุก

กิจกรรมแห่งชีวิต	 ส่วนอีกสายหนึ่งไหลผ่านชุมชน 

ให้เกษตรกรได้ใช้น้ำาในการทำานา	 รวมถึงการอุปโภค 

และบริโภค

	 น้ำาจากฝายทดน้ำาห้วยแม่ลายไหลผ่านระบบท่อ 

ราว	 ๘	 กิโลเมตรมาถึงพื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

โดยมีฝายรูปแบบต่างๆ	 ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่และ 

การใชง้าน	คอยกกัเกบ็น้ำา	ชว่ยชะลอความเร็วของกระแสน้ำา 

ก่อนไหลผ่านเหมืองไส้ไก่	 ลัดเลาะไปตามชายป่าเข้าสู่ 

ระบบทอ่น้ำาตามแนวระดบัธรรมชาต	ิเพ่ือไหลลงอา่งเกบ็น้ำา	 

๑	 ถึง	 ๗	 รวมถึงอ่างเก็บน้ำาเล็กๆ	 อีก	 ๕	 อ่าง	 สำาหรับ 

ใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งการประมง	 การเกษตรกรรม	 

การกสิกรรม	และการปศุสัตว	์

ส�ยน้ำ�ส�ยที่หนึ่ง
กักเก็บด้วยฝ�ย 
ก่อนจ่�ยลงอ่�งเก็บน้ำ�

๒

๑. ฝำยทดน�ำ้ห้วยแม่ลำย ณ บ้ำนโป่งกุม่ หมูท่ี ่๔ ต�ำบลป่ำเมีย่ง อ�ำเภอดอยสะเกด็

๒. ฝำยผสมผสำนแบบภมูปัิญญำชำวบ้ำน ณ บ้ำนโป่งกุ่ม หมูท่ี ่๔ ต�ำบลป่ำเมีย่ง  

อ�ำเภอดอยสะเก็ด



๑
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	 เพือ่ฟืน้คนืความชุม่ชืน้ใหก้ลับคนืสู่ผนืปา่หว้ยฮอ่งไคร้	

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดำาริ

การศกึษาพฒันาปา่ไม	้๓	อยา่งเพือ่ประโยชน	์๔	อยา่งคอื

•  ไม้ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจ	 ใช้ในการก่อสร้าง	 เช่น	
ไม้สัก	ไม้แดง	ไม้จำาปาป่า

•  ไม้ฟืน	ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและชุมชน	
•  ไม้กินได้ ไม้ที่สามารถนำาส่วนต่างๆ	มาเป็นอาหาร 

รวมทัง้พชืสมนุไพร	ไมด้อกไมป้ระดบั	เชน่	ไมส้ะเดา	

แค	ขี้เหล็ก	ไผ่

	 ในบริเวณร่องน้ำาท่ีมีความชุ่มช้ืน	 โดยปลูกต้นไม้ 

ในลักษณะท่ีไม่จับต้นไม้เข้าแถว	 และเน้นชนิดพันธ์ุไม้ 

ท้องถ่ินด้ังเดิมเป็นหลัก	เพราะเป็นต้นไม้ท่ีมีความเหมาะสม

กบัสภาพพืน้ที	่อกีทัง้คนในทอ้งถิน่รู้จกัคณุคา่และประโยชน ์

ที่จะได้รับเป็นอย่างดี	 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน 

และน้ำา	ตลอดจนคงความชุ่มชืน้เอาไว	้ซึง่ถอืเปน็ประโยชน์

อยา่งที	่๔	และคงพืน้ทีต่น้น้ำาลำาธารใหไ้ดผ้ลอยา่งสมบรูณ์

ปลูกป่� 3 อย่�ง
ประโยชน์ 4 อย่�ง
เปลี่ยนหิน กรวด ทร�ย
ให้กล�ยเป็นพื้นที่สีเขียว

๒

๓

๑. ทิวทัศน์อันงดงำม ณ มุมสูงของป่ำห้วยฮ่องไคร้จำกหอศึกษำเรือนยอดไม้

๒. ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ขณะพำคณะเย่ียมชมพ้ืนท่ีป่ำ

๓. ทำงเดินศึกษำธรรมชำติบนพื้นที่ป่ำอันชุ่มฉ�่ำ
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	 ทั้งสายน้ำาฝนที่โปรยปรายลงมาและสายน้ำาจากฝาย 

ต้นน้ำาลำาธารที่ไหลมาเป็นระยะ	 เหมืองไส้ไก่หรือคลอง 

ดินส่งน้ำาขนาดเล็กก็รับหน้าที่เป็นทางผ่านให้สายน้ำาได้ 

ไหลลงไปเรื่อยๆ	 ในระบบคูคลองก้างปลา	 ช่วยกระจาย 

ความชุ่มชื้นให้ผืนป่า	 พร้อมทั้งอาสาเป็นแนวป้องกัน 

ไฟปา่เปยีก	ลดความรนุแรงและการเกดิไฟปา่	โดยสายน้ำา 

จากกลางไพรจะไปถึงปลายทางอ่างเก็บน้ำาต่างๆ	ที่รออยู ่

เพื่อใช้น้ำาประกอบในทุกกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	ต่อไป

เหมืองไส้ไก่
ส่งน้ำ�กล�งไพรไปปล�ยท�ง

ควำมเขียวขจีของเหมืองไส้ไก่บริเวณอ่ำงเก็บน�้ำที่ ๕ 

ภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ
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	 ภาพปลาปุงหรือปลาพลวงตัวใหญ่พร้อมใจกัน

กระโจนขึ้นสายน้ำาแม่ลาน้อยที่ไหลผ่านหมู่บ้านปางจำาปี	

หมู่ที่	๗	ตำาบลห้วยแก้ว	อำาเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่	 

ถอืเปน็สญัลกัษณแ์หง่ความอดุมสมบรูณท์ีก่ลบัมาอกีครัง้	 

หลังจากป่าที่อุดมสมบูรณ์เสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็ว	

แห้งแล้ง	และเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง	เพราะคนบุกรุกแผ้วถาง 

ทำาไร่เลื่อนลอย	และตัดไม้ไปขาย	ภายหลังที่ผู้นำาชุมชน

น้อมนำาแนวพระราชดำาริในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	มาประยุกต์ใช้	โดยได้รับความร่วมมือจาก

คนในชุมชน	ป่า	น้ำา	และดินจึงฟื้นกลับมามีชีวิต	ทำาให้ใน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ที่นี่ได้กลายเป็น	 “กลุ่มอุทยานการเรียนรู ้

บ้านปางจำาปี”	นับตั้งแต่นั้นมา

ปล�พลวง
พร้อมใจกระโจน
สัญลักษณ์แห่ง
คว�มอุดมสมบูรณ์ของป�่

ปลำพลวงกระโดดทวนสำยน�้ำ







151ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 กว่าต้นกล้าข้าวเล็กๆ	 ของข้าวเจ้าและข้าวเหนียว 

จะเติบโตแปรเปลี่ยนสภาพเป็นรวงข้าวสีเหลืองทอง	 

ชาวนาบ้านห้วยแก้ว	 ตำาบลแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 

ต้องอาศัยน้ำาจากฝายทดน้ำาห้วยแม่ลายเพื่อใช้ทำานา 

ตลอดท้ังป	ีเพราะหากรอเพยีงน้ำาฝนกอ็าจไร้นาอยา่งท่ีเห็น	 

ดงันัน้เมือ่	“น้ำา”	หัวใจหลกัของการเกษตรกรรมมเีพยีงพอ	 

ถงึคราวทีช่ว่งเวลาเกบ็เกีย่วใกลเ้ขา้มา	เมลด็ข้าวเมด็เลก็ๆ	 

จากหยาดเหงือ่แรงงานกจ็ะเปลีย่นเปน็รายได้	สร้างรอยย้ิม 

ที่สดใสให้แก่ชาวนา

ส�ยน้ำ�ส�ยที่สอง
ห�กไร้น้ำ�ก็ไร้น�

นำข้ำวในฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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	 ภาพชินตาของกอหญ้าแฝกที่ปลูกเป็นแถบขวาง	

ความลาดชันของการเกษตรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ

ของประเทศไทย	 ล้วนน้อมนำาแนวพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้	ด้วยระบบรากที่ยาว

ประสานกันหนาแน่น	ช่วยยึดดินและสามารถอุ้มน้ำาได้ด ี

ของหญ้าแฝก	 จึงช่วยแก้ปัญหาการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดิน	 โดยงานศึกษาพัฒนาที่ดินของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 รับหน้าที่คัดเลือกสายพันธุ์

ของหญ้าแฝก	พร้อมขยายพันธุ์หญ้าแฝก	๔๒	สายพันธุ	์

เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรนำากลับไปปลูกในแปลงพืชผักหรือ

แปลงพืชผลของตน	 สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่

อย่างยั่งยืนต่อไป

หญ้�แฝก 
ดินหลงใหล
เกษตรกรหลงรัก

รดน�้ำเสริมควำมเจริญเติบโตให้หญ้ำแฝกเพ่ือฟื้นฟูดินต่อไป
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	 ดว้ยสภาพดินเดิมของพืน้ที่ไมเ่หมาะกบัการเพาะปลกู 

จนทำาให้ผลผลิตไม่เป็นที่น่าพอใจ	 เกษตรกรส่วนใหญ่ 

จึงต้องอาศัยสารเคมีเร่งการเจริญเติบโต	 ทำาให้ผลผลิต 

ได้รับสารปนเปื้อน	งานศึกษาพัฒนาที่ดินของศนูยศ์กึษา 

การพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้	จงึแนะนำาให้เกษตรกรใชปุ้ย๋หมกั 

จากเศษใบไม้	 ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรม 

จุลินทรีย์	 และน้ำาหมักชีวภาพจากผักผลไม้	 ตลอดจน 

สมุนไพรท้องถิ่นที่หมักกับน้ำาตาล	 ทำาให้เกิดจุลินทรีย์ 

ที่เป็นประโยชน์มาช่วยฟื้นฟูให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์	 

พร้อมกับเป็นสารเสริมการเจริญเติบโตที่ทำาได้ง่าย	ช่วย 

ลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย	และเพิม่ความปลอดภยัใหก้บัผลผลติ 

รวมถึงชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ใช้ธรรมช�ติ
บำ�บัดธรรมช�ติ
ปุ๋ยหมักใบไม้ 
และน้ำ�หมักชีวภ�พ

เศษใบไม้แห้ง หนึ่งในต้นทำงของกระบวนกำรผลิตปุ๋ยหมัก
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	 นับตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๖	ที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน 

เดินทางไกลมาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด 

ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 เพื่อนำามา 

ศกึษาและวจิยัเพิม่เตมิ	พบวา่มเีหด็หลากหลายสายพนัธุท์ี ่

สามารถเพาะเลีย้งไวบ้รโิภคไดต้ลอดทัง้ป	ีอาท	ิเหด็นางฟา้ 

เห็ดนางรม	เห็ดหอม	และอื่นๆ

	 แต่หากสายฝนเริ่มโปรยปรายเมื่อใดก็ถึงฤดูกาลของ

เห็ดหลินจือ
งอกร�ยได้ดอกใหญ ่

ให้เกษตรกร

การเพาะเห็ดหลินจือ	เห็ดสมุนไพรยอดนิยม	ด้วยความ

เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ	 อุณหภูมิ	 และความชื้น 

ที่ได้เปรียบทุกพื้นที่	แม้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกดอก 

นานกว่าเห็ดสายพันธุ์อื่น	 แต่เมื่อนำามาแปรรูปเป็น 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 กลับงอกรายได้ก้อนใหญ่นำามาพัฒนา 

ชวีติและความเปน็อยูข่องเกษตรกรทางภาคเหนอืใหด้ขีึน้ 

ในเวลาอันรวดเร็ว	

เจ้ำหน้ำที่ก�ำลังเก็บเห็ดหลินจือนับร้อยที่พร้อมเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูป
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	 ด้วยรสชาติหวานขมผสมกันกำาลังดี	 ผักเชียงดา	 

ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือจึงถูกนำาไปประกอบอยู่ 

ในหลากหลายเมนูอาหาร	 แต่มากกว่านั้นคือคุณค่าทาง 

โภชนาการที่กระจายอยู่ในส่วนของยอด	 ใบ	 และราก	 

ช่วยรักษาโรคเบาหวาน	 โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด	 

และโรคเกาต์ได้เป็นอย่างดี	 กลุ่มงานศึกษาและพัฒนา 

เกษตรกรรมแบบประณีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ผักเชียงด�
ร�ชินีแห่งพ�ยัพ

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 จึงรวบรวมผักเชียงดาเข้ามาปลูกและ

ศึกษาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	จนถึงปัจจุบัน	เพื่อสนับสนุน

ให้เกษตรกรร่วมกันอนุรักษ์สายพันธุ์แห่งคุณค่านี้ไว้ 

ตลอดไป

ผักเชียงดำในแปลงปลูก เติบโต เขียวขจี พร้อมต่อกำรเก็บเกี่ยว
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	 กระชังเพาะเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ในอ่างเก็บน้ำาที่	 ๒	 

คอืปลายทางทีแ่สดงผลสำาเรจ็จากรปูแบบการพฒันาตาม 

แนวพระราชดำาริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 

ที่ว่า	“ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทาง 
คือเกษตรกรรม”	ซึ่งใต้ผืนน้ำาที่มองไม่เห็นนั้นเต็มไปด้วย 
ปลานลิ	ปลากดหลวง	ปลาทบัทมิ	ปลาแรด	และปลาสายพนัธุ ์

อ่ืนๆ	ทีเ่หมาะสมกับการเลีย้งในกระชงั	โดยกลุม่งานศกึษา 

และพฒันาการประมงของศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ	ไดด้แูล 

รบัผดิชอบเรือ่งวธิสีาธติการเลีย้ง	การแจกจา่ยลกูพนัธุป์ลา	 

รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงแก่เกษตรกรเพื่อให้ 

นำาไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ปล�ยท�งคือประมง 
ปล�ตัวใหญ่ในกระชังกล�งน้ำ�

๑ ๒๑. - ๒. ใต้ผืนน�้ำบริเวณกระชังที่เต็มไปด้วยปลำนำนำชนิด
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	 เม่ือฤดูหนาวมาเยือนก็เป็นเวลาท่ีกบนาตามแหล่ง

ธรรมชาติต้องเข้าสู่ฤดูแห่งการจำาศีล	 ในขณะกบนาท่ี 

เพาะเล้ียงก็มีอัตราการรอดต่ำา	ทำาให้แหล่งอาหารด้านโปรตีน

ขาดแคลน

			 งานศกึษาและพฒันาการเพาะเลีย้งกบของศนูยศ์กึษา

การพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้	เลง็เห็นถงึปญัหานี	้จงึนำาพนัธุก์บ

จากตา่งประเทศอยา่ง	“กบบลูฟรอ็ก” (Rana Catesbeiana  

Chaw)	มาเลีย้งรว่มในฟารม์เลีย้งแบบครบวงจร	ผสมผสาน 

การอนุรักษ์	 ทำาให้พบว่ากบบูลฟร็อกมีลักษณะนิสัย 

เชือ่งกวา่กบนา	สามารถเลีย้งไดต้ลอดทัง้ป	ีและขยายพนัธุ ์

ได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็น	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 

จงึสง่มอบลกูพนัธุก์บบลูฟร็อกให้เกษตรกรนำาไปเพาะเลีย้ง 

เพื่อบริโภคและจำาหน่าย	 ได้ราคาสูงทั้งตลาดในประเทศ

และตลาดตา่งประเทศ	นบัเป็นการสรา้งอาชพีใหมท่่ยีัง่ยนื

ให้แก่เกษตรกร

กบบูลฟร็อก
เลี้ยงรอดตลอดปี

๑
๑. - ๒. ภำพระยะใกล้ของกบบูลฟร็อกตัวโตเต็มที่ที่ ได้รับกำรเพำะเลี้ยง 

 ภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ



๒



๑
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	 ทั่วทุกภูมิภาคล้วนมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อยังชีพ 

โดยศนูย์วิจยับำารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหมไ่ดป้รบัปรงุสายพนัธุ ์

ไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดำาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

ของภาคเหนือ	ก่อนส่งมอบให้กับงานปศุสัตว	์ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 นำาไปเลี้ยงและขยายพันธ์ุ

สำาหรับส่งมอบต่อให้เกษตรกร	 เพื่อช่วยลดขั้นตอน 

การกกไข่	เพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้มากขึ้น	และด้วยการ

เลี้ยงในรูปแบบ	Happy	Chicken	 ที่อิงอาศัยธรรมชาติ	 

มีพื้นที่ให้ไก่ได้เป็นอิสระ	 ทำาให้ไก่แสดงพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ	 สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในชนบท	 

เนื้อไก่จึงมีรสชาติดี	 เนื้อแน่น	 มันน้อย	 ทั้งยังราคาดี	

ถูกปากและถูกใจเกษตรกร

ไก่พื้นเมือง
พันธุ์ประดู่ห�งดำ�
อิสระ รสอร่อย

๒

๓

๑. ชีวิตและควำมสง่ำงำมของไก่พันธุ์ประดู่หำงด�ำ

๒. ควำมน่ำรักของไก่พันธุ์ประดู่หำงด�ำในวัยแรกเกิด

๓. นอกจำกไก่พันธุ์ประดู่หำงด�ำแล้ว ยังมีไก่สำยพันธุ์อื่นๆ เพำะเลี้ยงไว้ด้วย



162 ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ 

เห็ด...ปลูกชีวิต
วีร�  จินะใจ

	 บา้นเลขที	่๗๐	บา้นตลาดขีเ้หลก็	หมูท่ี	่๑	ตำาบลแมโ่ปง่	 

อำาเภอดอยสะเกด็	จงัหวดัเชยีงใหม	่ตัง้อยูท่า้ยศนูยศ์กึษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 สถานที่ที่ครั้งหนึ่งมีเพียง 

บ้านไม้หลังเล็กไว้พักอาศัย	 ก่อนขยับขยายกลายเป็น 

ฟาร์มเห็ดสารพัดชนิด	พลิกชีวิตของ	วีรา จินะใจ	อดีต 
ชาวสวนให้กลายเป็นเจ้าของฟาร์ม	 ผู้ผลิตและผู้ส่งออก 

ผลติภณัฑเ์หด็กระจายไปตามจงัหวดัตา่งๆ	ทัว่ประเทศไทย

	 ก่อน	พ.ศ.	๒๕๓๗	วีรายึดอาชีพชาวนาและชาวสวน 

ปลูกถั่วลิสง	 ปลูกหอม	 และปลูกกระเทียม	 แต่ผลผลิต 

เหล่านี้ ไม่มีค่าแรงมาจ่ายให้พอใช้ภายในครอบครัว 

“ล้มลุกคลุกคลาน”	จึงเป็นคำาจำากัดความในชีวิตของวีรา	 

ณ	 ขณะนั้น	 โดยสิ่งที่ฉุดให้วีรากลับมาลุกขึ้นเดินได้ 

อย่างมั่นคงคือ	 การตัดสินใจเข้าอบรมในกิจกรรมการ 

เพาะเห็ดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 วีราเล่าว่า	 “โชคดี 
ที่เฮาเป็นคนในพื้นที่จึงมีโอกาสได้ไปอบรม เฮากำาชับ 
เจ้าหน้าที่ว่าต้องไม่ทิ้งกัน เพราะเฮาทำาอะไรไม่เป็น  

เจ้าหน้าท่ีก็ใจดี คอยให้คำาปรึกษา ให้ยืมอุปกรณ์มาใช้ 
จนเฮาเริ่มทำาเองได้ เริ่มมีรายได้จากการเพาะเห็ดขาย  
เก็บเล็กผสมน้อย สามารถส่งลูกเรียนจนจบและชีวิต 

ก็ไม่เคยลำาบากอีกเลย” 
	 ความรู้ท่ีได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 และ 

การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อ	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมาได้ 

เปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่บริ เวณบ้านและชีวิตของวีรา 

ไปอย่างสิ้นเชิง	 ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ตามแนวพระราชดำาริด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	 วีรา 

ทิ้งท้ายว่า	 “เฮาบอกทุกคนเสมอ กว่าเฮาจะมีวันนี้  
เฮาเริ่มจากไม่มีอะไรเลย เฮาต้องขยัน ลองผิดลองถูก  

อยากทำาให้สำาเร็จก็บ่ต้องใจอ่อน บ่ต้องกลัว เพราะถึง 
อย่างไรเฮาก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่คอยสนับสนุน 
ให้อุ่นใจ ที่เหลือก็มีแค่ใจรักและใจสู้เท่านั้น”



เฮาบอกทุกคนเสมอ กว่าเฮาจะ
มีวันนี้ เฮาเริ่มจากไม่มีอะไรเลย 
เฮาต้องขยัน ลองผิดลองถูก 
อยากทำาให้สำาเร็จก็บ่ต้อง 
ใจอ่อน บ่ต้องกลัว เพราะถึง
อย่างไรเฮาก็มีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่คอย
สนับสนุนให้อุ่นใจ ที่เหลือก็มีแค่
ใจรักและใจสู้เท่านั้น



เฮาโชคดีที่มีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ มาช่วยแก้ไข 
เฮายึดแนวคิดพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันของ
ในหลวงมาปรับใช้ หนึ่งคือ  
พอประมาณด้วยสี่มือ 
สองแรง สองมีเหตุผล  
คือ ศึกษาสิ่งที่จะทำาให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และสามคือ
ภูมิคุ้มกัน
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คว�มเหลือเฟือ
ที่เกิดจ�ก
คว�มพอเพียง
อุ่นเรือน  เกิดสุข

	 เงาะผลสีแดงลูกกลมรีและลองกองพวงสวยใหญ่ 

วางอยู่เต็มตะกร้า	 รอต้อนรับผู้มาเยือนช่วงต้นเดือน 

พฤศจิกายนให้ล้ิมลองความสดและอร่อย	 ลำาต้นของมัน 

ยนืใหญอ่ยูไ่มไ่กลเกนิสายตาจะมองเหน็	ใกล้ๆ 	กนัมบีอ่น้ำา 

ขดุใหป้ลาดกุและปลาทบัทมิไดว้า่ยกนัอย่างสบายใจ	ถดัมา 

อีกนิดมีโรงเพาะเห็ดซึ่งตอนนี้เป็นคิวของเห็ดหลินจือ	 

ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่	 ๑๐	 ไร่ของ	 อุ่นเรือน เกิดสุข 
เกษตรกรแบบผสมผสานที่ มีวลีติดปากว่า	 “เต็มท่ี 

มีเหลือเฟือ”	

	 หลังประกอบหลากหลายอาชีพในหนึ่งปี	 ทั้งทำา 

เมี่ยงชา	 สวนกาแฟ	 หาของป่า	 และรับจ้างก่อสร้าง 

กับภรรยาคู่ชีวิต	 แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ	 จึงตัดสินใจ 

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทำาเกษตรผสมผสานกับ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 เพื่อนำาที่ดินของ 

ตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 อุ่นเรือนเล่าว่า	 

“เพราะไม่มีความรู้ เฮาเลยทำาเกษตรแบบตามมีตามเกิด 

แล้วพบปัญหามากมาย แต่เฮาโชคดีที่มีศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ มาช่วยแก้ไข เฮายึดแนวคิดพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันของในหลวงมาปรับใช้ หนึ่งคือ  
พอประมาณด้วยสี่มือสองแรง สองมีเหตุผล คือ ศึกษา 

สิ่งที่จะทำาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามคือ ภูมิคุ้มกัน  
เฮาเลอืกปลกูผกั ผลไม ้เลีย้งปลา เลีย้งไกไ่วก้นิในครวัเรอืน 
เหลือแล้วค่อยขาย แล้วเลือกการเพาะเห็ดเป็นรายได้

ประจำาเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดปี”
	 แต่ละเดือนมีผลไม้หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาต้อนรับ	 

เพราะที่นี่มีผลไม้กว่าห้าสิบชนิด	 มีเห็ดสารพัด	 มีผัก 

พื้นบ้านและผักสวนครัวมากมาย	 รวมถึงปลา	 ไก่	 กุ้ง 

ไม่เคยขาด	 และกำาลังจะพัฒนาพื้นที่ เป็นโฮมสเตย์ 

ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและได้พักผ่อนกับสถานที่ที่ 

ทุกอย่างสามารถรับประทานได้อย่างเต็มที่...เพราะมี

เหลือเฟือ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดเพชรบุรี

ฟื้นดิน คืนป่า
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ภาพมุมสูงบริเวณอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
Focal Length 28 mm/ Exposure 1/1200 sec., f/2.8/ ISO 100
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วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เสด็จพระราชดำาเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ



  “พื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลาย 
เป็นทะเลทรายในที่สุด ให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์  
และเกษตรกรรม ให้ราษฎรที่ทำากินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ ได้ประโยชน์ และ 
อาศัยผลผลิตจากป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำาลายป่าไม้อีกต่อไป”

พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
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	 จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้

และสัตว์ป่าหลากชนิดของ “ห้วยทราย” การย้ายถิ่นฐาน 

เข้ามาอาศัยทำากิน	 ประกอบกับการบุกรุกแผ้วถางป่า 

เพื่อใช้ทำาเกษตรกรรมของราษฎรโดยขาดหลักวิชาการ 

และรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ทำาให้ห้วยทรายใน	 ๔๐	 ปีให้หลัง 

เปลี่ยนจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง	ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	 

และลดปริมาณลงจนเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อับฝน	 ผืนดิน 

ขาดการบำารุงรักษาจนเกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาต	ิ 

รวมถึงใช้สารเคมีในการทำาการเกษตร	 ส่งผลให้ดิน 

เสยีหายในระยะยาว	กระทัง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

มีพระราชดำาริ ให้ พัฒนาพื้นที่บริ เวณดังกล่ าวขึ้น 

ดังพระราชดำารัสความตอนหนึ่งว่า

 “หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด”

“หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด”

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ	 ตั้งอยู่ที่ตำาบลสามพระยา	 อำาเภอชะอำา 

จั งหวัด เพชรบุ รี 	 กำาเนิดข้ึนจากพระราชดำา ริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เม่ือวันท่ี	 ๕	 เมษายน	 

พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 บนพื้นที่	 ๑๕,๘๘๐	 ไร่	 มีวัตถุประสงค์ 

ในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์	 สภาพ 

พ้ืนดินมีความเหมาะสมในการปลูกพืชอีกครั้ง	 เพื่อก่อ 

ให้เกิดความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพันธุ์พืชและ 

สัตว์ป่า	 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร 

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ด้วยการสร้างและขยาย 

องค์ความรู้ในด้านต่างๆ	 ตามพระราชประสงค์	 “ฟื้นดิน  
คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

๑

๑. ภาพภูเขาในเขตห้วยทรายอันแห้งแล้งในอดีต

๒. กว่า ๓๐ ปีของการพัฒนาจนกลับคืนสู่ความเขียวขจี



จากทะเลทราย…
กลายเป็นป่า



๑
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	 มีการอนุรักษ์ 

และบริหารจัดการน้ำาเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและ 

เพาะปลูกพืช	 ตลอดจนการใช้น้ำาเพื่ออุปโภค	 บริโภค	 

และเพื่อทำาการเกษตรของราษฎร	 เหล่านี้จึงเป็นที่มา 

ของการจัดทำาระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ	 หรือเรียกว่า “อ่างพวง” ซึ่งเป็นการสร้าง
อ่างเก็บน้ำาจำานวน	 ๔	 อ่างในพื้นที่	 ได้แก่	 อ่างเก็บน้ำา 

ห้วยตะแปด	อ่างเก็บน้ำาเขากระปุก	อ่างเก็บน้ำาห้วยทราย

และอ่างเก็บน้ำาหนองไทร	 โดยอ่างเก็บน้ำาทั้ง	 ๔	 แห่ง 

มขีนาด	ความจ	ุและระดบัความสงูของทีต่ัง้ตา่งกนัออกไป 

โดยมีการวางระบบท่อเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด	 ทำาให้

สามารถเติมน้ำาให้กันและกันได้อย่างสะดวก	เพื่อปริมาณ

น้ำาที่เพียงพอของทุกชีวิตในพื้นที	่

สร้างเครือข่าย
ให้แหล่งน้ำา…
เติมเต็มทุกระบบชีวิต

๑. ภาพมุมสูงของอ่างเก็บน�้าห้วยตะแปด 

๒. ภาพมุมสูงของอ่างเก็บน�้าเขากระปุก๒



๑



175ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 เมื่อน้ำาฝนมีปริมาณน้อย	 จึงต้องทำาอะไรสักอย่าง 

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พืชพันธุ์และธรรมชาติบน 

ภูเขา	 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	 ได้น้อมนำา 

แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๒๙	ความตอนหนึ่งว่า 

“การปลูกป่าบนภูเขาต่างๆ ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยทรายฯ ควรดำาเนินการโดยวิธีที่เรียกว่า  
‘ป่าเปียก’ หรืออาจเรียกว่า ‘ภูเขาป่า’ ก็ได้ แต่ในปัจจุบัน 

ฝนตกน้อย จึงจำาเป็นต้องจัดสร้างระบบส่งน้ำาด้วยวิธี 
สบูน้ำาขึน้ไปบนบอ่พกัน้ำาบนภเูขา แลว้ทำาระบบกระจายน้ำา 
ช่วยการปลูกป่าแบบกึ่งถาวร”

		 ระบบภูเขาป่า	หรือป่าเปียก	จะมีการสร้างท่อส่งน้ำา 

ไปยังบ่อพักบนภูเขา	 จากนั้นจะทำาการปล่อยน้ำาไปยัง 

ส่วนต่างๆ	ของภูเขาด้วยสปริงเกลอร์	มอบความชุ่มชื้น 

ใหก้ลา้ไมอ้อ่นทีป่ลกูทดแทนไว	้ซึง่ชว่ยไดอ้ยา่งมากในฤดู

ที่น้ำาน้อย	ใช้ระยะเวลา	๓-๔	ปีโดยประมาณ	เมื่อต้นไม้

บนภูเขาป่าเติบโตในระดับหนึ่ง	ความชุ่มชื้นก็จะเกิดขึ้น 

ส่งผลให้พืชขยายพันธุ์ได้เอง	 กลายเป็นแหล่งอาหารของ

สัตว์ป่า	ก่อเกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกครั้ง

ระบบภูเขาป่า
กระจายความชุ่มชื้น
ฟื้นชีวิตกล้าไม้บนภูเขา

๒

๓

๑. เมื่อปริมาณน�้ามีเพียงพอ เจ้าหน้าที่จะเปิดการท�างานระบบสปริงเกลอร์

 เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ระบบป่าเปียกบนพื้นที่ภูเขาป่า

๒. ภาพจากมุมสูงบนพื้นที่ภูเขาป่า

๓. เจ้าหน้าที่ก�าลังท�าความสะอาดบ่อพักน�้าบนภูเขาป่าเพื่อรอรับปริมาณน�้า

 ส�าหรับฤดูฝนที่จะมาถึง
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	 หนึ่งในหนทางเรียกคืนป่าไม้ที่ถูกทำาลายลงในอดีต	 

เริ่มต้นได้ด้วยการปลูกเพิ่มเติม	 ซึ่ งนอกจากงาน

ขยายพื้นที่ป่าโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยทรายฯ	 แล้ว	 ราษฎรทุกคนถือเป็นกำาลังสำาคัญ 

อย่างยิ่ง

	 ส่วนงานเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ	 จะทำาหน้าที่รวบรวมพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสม 

กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่มาเพาะชำา 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเติบโตได้ในสภาพ 

พื้นที่จริง	 ก่อนจะแจกจ่ายไปสู่เกษตรกรและประชาชน 

ที่สนใจ	 ซึ่งสามารถมารับไปปลูกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ซึง่วธิดีงักลา่วนบัเปน็หนึง่ในการเพิม่พืน้ทีป่า่	ขณะเดยีวกนั 

เป็นการสร้างจิตสำานึกให้เกิดความรักและหวงแหน 

ธรรมชาติแก่ราษฎรได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

ฟื้นคืนชีวิตป่า…
ด้วยต้นกล้าและจิตสำานึก

๑

๒

๑. เจ้าหน้าที่ขณะให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแลกล้าไม้ชนิดต่างๆ

๒. ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการฟื้นคืนกล้าไม้

๓. ขั้นตอนการดูแลกล้าไม้มีหลายระดับ ตั้งแต่เพาะช�าในร่มไปจนถึงปลูก

 กลางแจ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พืชมีชีวิตในผืนป่าอย่างแข็งแรง



๓



๑
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	 ดนิด	ีเปน็ปจัจยัสำาคญัในการกอ่เกดิธรรมชาต	ิผนืดนิ 

ทีแ่ขง็เปน็ดานของห้วยทรายทำาให้การเจริญเติบโตของพชื 

เปน็ไปไดย้าก	“หญา้แฝก”	พชืมหศัจรรยท์ีพ่ระราชทานไว ้
จงึถกูศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ	นำามาใชป้ระโยชน ์

ในการฟื้นฟูสภาพดิน	 เพราะมีศักยภาพการเติบโตได้ดี 

ในที่แห้งแล้ง	 ด้วยความแข็งแรงของระบบรากที่หยั่งลึก 

ลงในชั้นดินที่แข็งเป็นดาน	 สามารถใช้ปลูกเป็นแนว 

ชะลอน้ำา	 ดักเก็บตะกอนไม่ให้ถูกพัดไปอย่างรวดเร็ว 

อีกทั้ งยังลดการพังทลายของดินบริ เวณแหล่งน้ำ า 

สามารถปลูกล้อมรอบพืชชนิดต่างๆ	 ในแบบวงกลม 

และครึ่งวงกลมตามสภาพพื้นที่	 เมื่อต้นหญ้าแฝกยาวข้ึน

สามารถตัดมาใช้ปกคลุมบริเวณโคนต้นไม้หรือหน้าดิน 

เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พืชและดิน	 ก่อให้เกิดการ 

ย่อยสลายเพื่อหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ

หญ้าแฝก
พลิกดินดาน…
ฟื้นเป็นดินดี

๓ ๔

๒

๑. ความแข็งของดินดานท�าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือสกัดเพื่อให้เกิดร่องลึก

๒. แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกที่ล้อมเป็นวงกลม เพื่อรักษาความชื้นแก่ต้นไม้

ที่เป็นพืชหลัก

๓. สภาพของดินดานภายในแปลงทดลองปลูกหญ้าแฝก

๔. เกษตรกรในพื้นที่และหญ้าแฝกที่ก�าลังถูกน�าไปใช้ประโยชน์
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	 เมื่อดินดานได้รับการฟื้นฟูกระทั่งสามารถใช้ปลูก 

พชืได	้ภารกจิถดัมาของศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ

ในการรักษาคุณภาพดินอย่างยั่ งยืนคือ	 เผยแพร่ 

องค์ความรู้ให้เกษตรกรมีความเข้าใจและตระหนักถึง 

การเลอืกใชปุ้ย๋บำารงุพชือยา่งถกูตอ้ง	นัน่คอื	“การเลอืกใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์” เช่น	 ปุ๋ยพืชสด	 ปุ๋ยหมัก	 และปุ๋ยน้ำาหมัก
ชีวภาพ	ซึ่งมีผลดีต่อพืชทุกชนิด	เป็นมิตรกับดิน	อีกทั้ง 

ปุ๋ยอินทรีย์ 
ไม้ผลัดที่สอง

ของการฟื้นดิน

สามารถผลิตขึ้นได้เองจากวัตถุดิบเหลือใช้ในพื้นที่	 

ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์	 เศษใบไม้ใบหญ้า	 ตลอดจนพืชผัก 

ผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานและจำาหน่าย	 นอกจาก 

ไม่กอ่ใหเ้กดิสารเคมตีกคา้งในดนิแลว้	ยงัเปน็การลดตน้ทนุ 

การทำาการเกษตรได้อีกด้วย

๑
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เผยแพร่องค์ความรู้

ให้เกษตรกรมีความเข้าใจ และตระหนักถึง

การเลือกใช้ปุ๋ยบำารุงพืชอย่างถูกต้อง

๒ ๓

๑. เกษตรกรขณะก�าลังท�าส่วนผสมประเภทผัก ผลไม้ ใบหญ้า และอื่นๆ เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

๒. - ๓. ขั้นตอนในการหมักเศษใบไม้ ใบหญ้า ก่อนจะรดน�้าให้ชุ่มเพื่อให้เกิดความชื้น เมื่อครบก�าหนดจะได้ปุ๋ยไว้ใช้งาน



 ณ สวนสัตว์ห้วยทรายใต้	พื้นที่ขยายผลการทำางาน
ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าดั้งเดิมในพื้นที่	 ตลอดหลายปี 

ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและเพาะขยายพันธุ์เนื้อทราย

อย่างจริงจัง	

 “เนื้อทราย”	 นับเป็นสัตว์ป่าดั้งเดิมที่มีจำานวนมาก 
จนกลายเป็นที่มาของชื่ออำาเภอ	“ห้วยทราย”	ก่อนจะถูก

รุกรานจากการล่า	 ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ของผืนป่า	 ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร 

มาตลอดเวลาหลายสิบปี	จำานวนประชากรของเนื้อทราย 

รวมถึงสัตว์อื่นจึงลดลงอย่างน่าใจหาย	 การเพาะพันธุ์ 

เนื้อทรายรวมถึงสัตว์อื่นๆ	 คืนสู่ผืนป่าจึงถือเป็นภารกิจ

สำาคญัของศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ	ทีด่ำาเนนิการ 

ต่อเนื่องมาอย่างสม่ำาเสมอ

เพาะพันธุ์สัตว์ป่า
เนื้อทราย
หนึ่งในความสมบูรณ์ของผืนป่า

๑

๒

๑. หญ้าเป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด นอกเหนือจากการหาอาหาร

ตามธรรมชาติในการเลี้ยงแบบระบบเปิด

๒. นกยูง สัตว์ป่าสวยงามก็สามารถพบได้ที่สวนสัตว์ห้วยทรายใต้

๓. เนื้อทรายเพศผู้วัยหนุ่ม หนึ่งในสมาชิกของสวนสัตว์ห้วยทรายใต้ที่ปฏิบัติ

ภารกิจในการเพาะพันธุ์เนื้อทรายอย่างจริงจังมาตลอดเวลาหลายปี
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๓



๑
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	 นอกเหนือจากการทำาเกษตรกรรม	 การทำาปศุสัตว์ 

นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างอาชีพของเกษตรกร 

ในพื้นที่	อย่างการเลี้ยงโค	เป็ด	แพะนม	แพะเนื้อ	รวมถึง	 

“ไก่สายพันธุ์เขียวห้วยทราย” ซึ่งเกิดจากการปรับปรุง 
พันธุ์ ไก่พื้นเมืองระหว่างพันธุ์เขียวเพชรบุรีและพันธุ์ 

ประดู่หางดำา	 เพื่อให้ได้พันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์	 มีขนสีดำา 

แซมเขียว	 โครงสร้างดี	 หน้าอกกว้าง	 น่องใหญ่	 โตเร็ว	 

ทนทานตอ่โรคและสภาพแวดลอ้ม	โดยทีผ่า่นมาโครงการ 

ปรบัปรงุและพฒันาพนัธุ์ไกเ่ขยีวหว้ยทรายของศนูยศ์กึษา 

การพัฒนาห้วยทรายฯ	ได้มีการเพาะเลี้ยง	ให้คำาแนะนำา	 

และจำาหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้าง 

รายได้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

 

ไก่เขียวห้วยทราย
ปศุสัตว์สร้างรายได้

๒

๓

๑. - ๓. ไก่เขียวห้วยทราย ได้รับการเลี้ยงดูและประคบประหงมอย่างดีนับจาก

ลืมตาดูโลก จนกระทั่งโตเต็มที่ภายในพื้นที่ของโครงการฯ



๑
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	 พื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	

ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่จำาลองการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่	 

เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา 

รปูแบบ	รวมถงึวธิกีารเพือ่นำาไปปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

และเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยภายในพื้นที่มีการแบ่ง

สัดส่วนการทำาปศุสัตว์เป็นเล้าหมู	 เล้าไก่	 เล้าเป็ด	 

บ่อปลา	โรงเพาะเห็ด	และแปลงผักชนิดต่างๆ	ตลอดจน 

ไม้ผลที่เกษตรกรสามารถนำาไปใช้เพื่อดำาเนินชีวิตตาม

แนวพระราชดำาริเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขยายองค์ความรู้ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ผสมผสาน 
เพื่อประโยชน์สูงสุด 

๒

๓

๑. - ๓. เกษตรทฤษฎีใหม ่เนน้เรือ่งความเปน็อยูอ่นัเรยีบงา่ย สามารถพึง่พาตนเอง  

ได ้โดยในพืน้ทีจ่ะมหีลากหลาย ทัง้การเลีย้งสตัว ์อยา่งเชน่ไก ่รวมถงึปลกูพชื 

ที่เป็นประโยชน์ สามารถน�ามาประกอบอาหารรับประทานได้
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	 การทำาหัตถกรรมทอผ้าขาวม้าลายเพชรบุรี	 คือ 

ส่วนหนึ่งของภารกิจการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 

ใ นพื้ นที่ ข อ งศู นย์ ศึ กษากา รพัฒนาห้ ว ยทรายฯ	 

กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๔	 
โดยการส่งเสริมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ก่อให้เกิด 

รายได้เสริมจากอาชีพหลัก	 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ 

ลวดลายผ้าขาวม้าพื้นถิ่นให้ดำารงอยู่สืบไป	 โดยปัจจุบัน 

ผ้าขาวม้าของกลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิกได้รับความ

สนใจและเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นจากประชาชนที่มีโอกาส 

ได้สัมผัส	 เนื่องจากลวดลายและสีสันที่สวยงาม	 เนื้อผ้า 

มีคุณภาพดี	 สามารถนำาไปตัดเย็บเพื่อใช้งานได้ใน 

หลากหลายโอกาส

กลุ่มสตรีผ้าทอมือ
บ้านรางจิก
อนุรักษ์ผ้าไทย
สร้างรายได้เสริม

๑

๒

๑. หนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ผ้าขาวม้าลายเพชรบุรีของกลุ่มสตรีผ้าทอมือ 

บ้านรางจิก

๒-๓. กว่าจะเป็นผ้าผืนสวยงาม ผ้าผืนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากเส้นด้ายเล็กๆ 

  ที่ผ่านการทออย่างตั้งใจโดยช่างผู้ช�านาญ จนเกิดเป็นผ้าขาวม้าลาย 

 เพชรบุรีอันงดงาม



๓
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๑
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	 ทุกวันที่	 ๑	 ของทุกเดือน	 ชาวบ้านสมาชิกกลุ่ม

ธนาคารบ้านโป่งเก้งพัฒนา	หมู่ที่	๘	ตำาบลไร่ใหม่พัฒนา 

อำาเภอชะอำา	 จังหวัดเพชรบุรี	 จะเดินทางมายังที่ทำาการ

ธนาคารเพื่อดำาเนินธุรกรรมประเภทต่างๆ	 ณ	 บ้าน

ของนายช้วน	 บัวสด	 ที่แบ่งพื้นที่รองรับสมาชิกทุกคน	 

โดยเปน็การตอ่ยอดจากงานสง่เสรมิอาชพีของศนูยศ์กึษา 

การพัฒนาห้วยทรายฯ	 เพื่อให้ชาวบ้าน	 เกษตรกรได้มี 

การจัดการเงินทุนในหมู่บ้านร่วมกัน	 สามารถยกระดับ 

ไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่ง 

แน่นอนว่า	 เมื่อเกิดผลสำาเร็จแล้ว	 เกษตรกรทุกคนจะ 

สามารถบริหารจัดการเงินรายได้ท่ีหามาด้วยน้ำาพักน้ำาแรง 

ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี

กลุ่มธนาคาร
บ้านโป่งเก้งพัฒนา
ยกระดับหมู่บ้าน
บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง

๓

๒

๑. การท�างานของเจ้าหนา้ที ่แม้ระบบจะไมซ่บัซอ้น แตเ่หน็ผลอยา่งเปน็รปูธรรม

๒. - ๓. รอยยิ้มของชาวบ้านที่ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเงินออม



ทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงแล้ว เกษตรทฤษฎีใหม่
ของในหลวงสอนเรื่องความยั่งยืน แทนที่ 
จะซื้อผลมากินก็เปลี่ยนเป็นซื้อต้นไม้มาปลูก 
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พลิกชีวิต 
ด้วยแนวคิด
เกษตรทฤษฏีใหม่
สำารอง  แตงพลับ
เกษตรกรดีเด่น	ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	

เกษตรทฤษฎีใหม่ระดับประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๑	

วิทยากรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

 สำารอง แตงพลับ	 เกิดในครอบครัวเกษตรกร 
ชาวจงัหวดัเพชรบรุ	ียดึอาชพีทำานาและตาลโตนดมานาน

กอ่นจะยา้ยมาปกัหลกัทำากนิทีบ่า้นหนองเขือ่นในปจัจบุนั	

ด้วยอาชีพทำานา	 ไร่มัน	 และข้าวโพด	 จากนั้นสำารอง 

ก็หันหน้าเข้าสู่ระบบเงินกู้เพื่อนำาไปลงทุนปลูกสับปะรด	 

และอ้อย	 ซึ่งการแบกรับภาระหนี้ไปพร้อมกับการทำา 

เกษตรเชิงเดี่ยวนั้นไม่เป็นผลดีดังคาด	 ทำาให้สำารอง 

และครอบครัวมีหนี้สินติดตัวกว่า	 ๗๐๐,๐๐๐	 บาท 

ก่อนที่สำารองจะได้รับการส่งเสริมให้ทำาการเกษตรแบบ 

ผสมผสาน	ไดเ้ขา้กลุม่อบรมกบัทางศนูยศ์กึษาการพฒันา 

ห้วยทรายฯ	หลายครั้ง	จนเข้าใจถึงประโยชน์ของรูปแบบ 

การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงนำาไปปรับใช้ 

ในพื้นที่จนเกิดผลสำาเร็จในเวลาต่อมา	 ส่งผลให้สำารอง 

พลิกฟื้นชีวิตจากติดลบให้กลายเป็นบวกได้ในเวลาเพียง 

ไม่กี่ปี

 “แต่ก่อนต้องกู้เงินมาลงทุน พอขายผลผลิตเสร็จ 
ก็ต้องกู้เพิ่มไปเรื่อย เป็นอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้น แต่ทุกวันนี้ 

ไม่ต้องห่วงแล้ว เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงสอน
เรื่องความยั่งยืน แทนที่จะซื้อผลมากินก็เปลี่ยนเป็น
ซื้อต้นไม้มาปลูก เราก็ ได้กินผลผลิตจากต้นไม้นั้น 
ไปชั่วลูกชั่วหลาน” 

	 ถึงวันนี้	ตลอดเวลากว่า	๒๐	ปี	ชีวิตของสำารองและ 

ครอบครัวผ่านจุดวิกฤตมาได้สำาเร็จและมีความเป็นอยู่ 

ทีด่ขีึน้เรือ่ยๆ	จากรายไดใ้นผลผลติทีห่ลากหลาย	บนพืน้ที ่

ทำากินกว่า	 ๓๐	 ไร่	 ที่แบ่งสรรพื้นที่ไว้เป็นที่พักอาศัย	 

แปลงนา	แปลงไมผ้ลแบบผสมผสานทีไ่ดผ้ลผลติหมนุเวยีน 

ตลอดทั้งปี	มีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวนานาชนิด	ตลอดจน 

การทำาปศุสัตว์ที่ถูกวิธีไว้สำาหรับหล่อเลี้ยงครอบครัวและ 

เพื่อจำาหน่าย

	 ชวีติของสำารอง	แตงพลบั	จงึนบัเปน็อกีหนึง่ผลสำาเรจ็ 

ในการนอ้มนำาแนวพระราชดำารมิาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

แกค่รอบครวั	ทัง้ยงัรบัหนา้ทีเ่ปน็วทิยากรในการฝกึอบรม	 

ส่งต่อองค์ความรู้การทำาเกษตรสู่เกษตรกรคนอื่นๆ	 และ 

ผู้ที่สนใจอยู่เสมอ
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ลมหายใจแห่งความพอเพียง
ของการเกษตรผสมผสาน
สว่าง  พันธุ์วงศ์
เกษตรกรตัวอย่างด้านการเกษตรแบบผสมผสาน

 สว่าง พันธุ์วงศ์	 เป็นชาวเพชรบุรี โดยกำาเนิด	 
แต่ก่อนยึดอาชีพทำาน้ำาตาลมะพร้าวและปลูกพืชสวน	

เช่น	 ขนุน	 มะม่วง	 ฯลฯ	 ทว่าผลผลิตไม่เป็นดังหวัง	

ทำาให้สว่างเข้าสู่วงจรของระบบเงินกู้เพื่อนำามาลงทุน 

เมื่อขายผลผลิตได้	 นำาเงินไปชำาระคืนแล้วก็ต้องกู้มา

ลงทุนใหม่อีก	เป็นวงจรเช่นนี้เสมอมา

	 จนเมื่อ	 พ.ศ. ๒๕๓๖	 สว่างได้มีโอกาสเข้ากลุ่ม 

อบรมและนำาองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานจาก 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	 มาปรับใช้	 ทุกอย่าง 

จึงเริ่มเข้าที่เข้าทาง	สภาพดินดีขึ้นเพราะปรับเปลี่ยนมา 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และหญ้าแฝกให้เกิดประโยชน์	 เริ่มหันมา 

ปลูกพืชแบบผสมผสานและดูแลอย่างถูกวิธีตามแนว 

พระราชดำาริเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว	ความเป็นอยู่จึงดีขึ้นตามลำาดับ	

 “ชีวิตตอนนี้ไม่มีหนี้และไม่กู้ เงินเพิ่มแล้ว และ 
ผมก็แนะนำาเพื่อนๆ เกษตรกรเสมอว่าให้ปลูกพืชแบบ 
ผสมผสาน อย่าปลูกพืชเชิงเด่ียว เพราะหากมีอย่างหนึ่ง 
ขาดทุนจะได้มีพืชอีกอย่างคอยหล่อเลี้ยงได้”

	 บนพื้นที่กว่า	 ๒๘	 ไร่	 นอกจากแปลงพืชผลที่รอให้ 

เก็บเกี่ยวตามวาระที่เหมาะสม	 สว่างยังนำาองค์ความรู้ 

ด้านปศุสัตว์มาใช้กับการเลี้ยงโคขุนจนสามารถสร้าง 

รายได้ที่พอเพียงในอีกทางหนึ่งด้วย

  “การเลี้ยงวัวตอนแรกก็ดูแผ่นพับของศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาฯ แล้วก็ไปเข้ากลุ่มอบรมจนทำาให้รู้จักสังเกต 
และการเลีย้งทีถ่กูวธิ ีเคยมคีนบอกวา่ เลีย้งววัแลว้ไดก้ำาไร  
เชียร์ให้เลี้ยงเพิ่ม แต่ผมพอแล้ว ผมหันมาฝึกทำาบัญชี 
ครวัเรอืนเพือ่ใหรู้ภ้าระคา่ใชจ้า่ยและรายไดใ้นแตล่ะเดอืน  

แค่ทำาให้ครอบครัวมีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้ในตอนนี้ 
ผมก็พอใจแล้ว” 

	 จากความพออยู่พอกินที่ทำาให้ชีวิตเกิดรอยยิ้ม	และ 

ความพอเพียงที่ไม่ได้มุ่งหวังให้ทุกส่ิงท่ีทำาเกิดผลตอบแทน 

มากมายจนล้น	 ชีวิตของสว่างจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่ง 

ตัวอย่างความสำาเร็จที่ดำาเนินรอยตามแนวพระราชดำาริ 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อย่างแท้จริง



เคยมีคนบอกว่า เลี้ยงวัวเแล้ว
ได้กำาไร เชียร์ให้เลี้ยงเพิ่ม  
แต่ผมพอแล้ว 
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หลังภาพ...มีเรื่องราว

	 “ประทับใจถนนที่สวยงาม	ร่มรื่นด้วยแนวขนานของ

ต้นไม้ใหญ่	หมู่อาคารกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม	โรงสีข้าว

พระราชทาน	 กิจกรรมของเกษตรกรและชาวบ้านที่ไป 

พบเจอทำาให้การทำางานในสถานที่นี้ท้าทายสำาหรับการ

ถ่ายภาพ	 อย่างเช่นภาพเป็ด	 นอกจากต้องรอจังหวะ

ของฝูงเป็ดแล้ว	 ผมเสริมด้วยไฟแฟลชจากด้านหลัง	 

เพื่อเพิ่มมิติในภาพ”

ช่างภาพ : วิภัทร  พันธุ์นราวิกิจ
วันที่ ๗ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ช่างภาพ: สุรพล พวงศรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ช่างภาพ: สุรพล พวงศรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ช่างภาพ: สุภัทรา ศรีทองคำา
วันที่ ๙ - ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

	 “ทีอ่า่วคุง้กระเบนทำาใหผ้มลมืเมอืงทอ่งเทีย่วตดิทะเล 

อันจอแจไปอย่างสิ้นเชิง	 การถ่ายภาพที่นี่	 บางครั้งแสง 

กำาลังดีจนแทบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม	 แต่ภาพถ่าย 

บุคคลอย่างเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร	 การเลือกใช้เลนส์ 

และมุมมองของภาพช่วยให้ภาพนั้นสมบู รณ์ขึ้ น	 

อย่างภาพคนเก็บหอยนางรม	 ผมต้องนั่งเรืออยู่ใต้แนว

กระชังและใช้เลนส์มุมกว้าง	เพราะอยากได้แนวเส้นของ 

กระชัง	 ใช้แฟลชภายนอกเปิดเงาเพื่อดึงให้ตัวแบบ 

โดดเด่นขึ้นในสภาพแสงยามเย็น”

	 “การเดินทางไกลมายังสุดปลายด้ามขวานครั้งนี้ 

ถือเป็นครั้งแรกกับจังหวัดนราธิวาส	 ธรรมชาติอัน

สวยงามและการผสมผสานของต่างวัฒนธรรม	ส่งผลให้ 

พืน้ทีบ่รเิวณศนูยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	ยิง่ดเูงยีบสงบ	 

อึดใจหนึ่งที่กำาลังถ่ายภาพเกษตรกรขณะกรีดยาง	 

หลังจากเตรียมความพร้อมกับสภาพแสงที่ต้องขับสิ่งที ่

ถ่ายให้ดูสว่างไสวในความมืดด้วยแฟลชเล็ก	 ชัตเตอร์ที่ 

ลั่นออกไปพร้อมๆ	 กับหยดน้ำายางที่ทิ้งตัวกลางอากาศ 

ช่างเป็นวินาทีที่ยาวนาน”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
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	 “พวกเราได้เห็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างครบวงจร	

รวมทั้งพืชไร่เพื่อปลูกหลังนา	การเกษตรผสมผสาน	การ

ประมงที่ทำาได้ง่ายในกระชัง	 รวมทั้งถ่ายภาพเกษตรกร	

ผมเลอืกใชม้มุเงยและลดคา่วดัแสงทีว่ดัไดข้องทอ้งฟา้ลง 

ใช้แฟลชเปิดเงาเพื่อสื่อถึงความรู้สึกของเกษตรกรที่มีต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ”

ช่างภาพ: ศักยะ บุญเสมอ

               กิตติธัช โพธิวิจิตร
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ช่างภาพ: ถนอมพงศ์ ชัยชนะ
    นันทพัฒน์ สุรสิงห์โตทอง

วันที่ ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

หลังภาพ...มีเรื่องราว
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ช่างภาพ: ถนอมพงศ์ ชัยชนะ
    นันทพัฒน์ สุรสิงห์โตทอง

วันที่ ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ช่างภาพ: ชัยชนะ จารุวรรณากร
วันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

	 “สภาพพื้นที่และกิจกรรมของที่นี่มีหลายมุม	 แสง

ในเวลาต่างๆ	 ทำาให้ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ต่างกัน 

ซึ่งภารกิจหนึ่งของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ที่พวกเรา 

ไดม้โีอกาสถา่ยภาพกค็อื	การอนรุกัษส์ตัวป์า่	ภาพกวางปา่ 

ซึ่งยังมีสัญชาตญาณระวังตัว	 ผมจึงเลือกใช้เลนส์ชนิด	 

๓๐๐	มม.	และตัวต่อคูณสองเท่า	ซึ่งนอกจากจะได้ภาพ 

ของกวางป่าในระยะใกล้แล้ว	 ช่วงความชัดของเลนส์ 

ยังทำาให้กวางป่าโดดเด่นขึ้นมาจากฉากหลังที่มีสีสัน 

ใกล้เคียงได้”

	 “การมาที่ห้วยทรายเรียกได้ว่าเป็นการทำาความรู้จัก

กับ	 ‘ดินดาน’	 เป็นครั้งแรกในชีวิต	 ภาพเจ้าหน้าที่ปลูก

หญ้าแฝกบนดินดานดูเป็นภารกิจเหลือเชื่อสำาหรับการ

ฟื้นฟูดินที่ไร้ประโยชน์	 ผมเลือกใช้เลนส์มุมกว้างเพื่อ

เก็บภาพการทำางานของเจ้าหน้าที่ในมุมที่เห็นแสงของ

พระอาทิตย์	 ใช้แฟลชยิงย้อนเพื่อให้หญ้าแฝกโดดเด่น 

ขึ้นมาจากฉากหลัง	ให้ภาพดูอบอุ่นและมีความหวัง”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี
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