
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชดำาร ิ

ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริขึ้น  

เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง ทดสอบ และแสวงหา

แนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาที่สำาเร็จได้แสดงไว้ในลักษณะ 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไป

ศึกษาหาความรู้และนำาความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพ

จากสภาพพื้นที่จริงกลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง 
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เรื่องเล่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่ง มีลักษณะ “ปัญหา 

ทีเ่ฉพาะและแตกต่างกันในแต่ละภมูภิาค” ซึง่พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยเก่ียวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่ง 

ไว้อย่างชัดเจน จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ เกิดขึ้น 

เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิไปยังบา้นเขาหินซอ้น หมูท่ี ่๒  

ตำาบลเขาหนิซอ้น อำาเภอพนมสารคราม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ทีน่ัน้ 

นายอ้วน ชัยเทศ ราษฎรบ้านเขาหินซ้อน และคณะได้น้อมเกล้าฯ 

ถวายที่ดินจำานวน ๒๖๔ ไร่ เพื่อสร้างพระตำาหนัก ซึ่งพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ถวายที่ดินว่า 

“...ก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างตำาหนัก 

แต่ว่าสร้างเป็นสถานท่ีท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเกษตรจะเอาไหม  

เขาก็บอกว่ายินดี ก็เลยเริ่มทำาในที่นั้น...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังให้ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ “เป็นต้นแบบของความสำาเร็จ” ให้แก่เกษตรกร

และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีความรู้และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ดังนี้

๑.	 เป็นสถานที่ทำาการศึกษาค้นคว้า	 ทดลอง	 วิจัย	

เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำาหน้าที่เสมือน 
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“ต้นแบบ” ของความสำาเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของ 

ผลสำาเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

๒.	แลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ	นักปฏิบัติ

และประชาชน การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยต่างๆ ที่ได้รับ 

ผลสำาเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นแหล่งผสมผสาน

ทางวิชาการและการปฏิบัติเพื่อนำาความรู้สู่ราษฎร รวมทั้งเป็น

แหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและเป็นแหล่ง 

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหา

ระหว่าง ๓ กลุ่ม คือ นักวิชาการ	เจ้าหน้าที่ซึ่งทำาหน้าที่พัฒนา

ส่งเสริม	และราษฎร
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๓.	การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

แต่ละแห่งจะเป็นแบบจำาลองและตัวอย่างของการพัฒนาในพ้ืนที่

ลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดย

พยายามใช้ความรู้ให้มากสาขาที่สุด แต่ละสาขาจะเป็นประโยชน์

เก้ือหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่นๆ เป็นการผสมผสานกันทั้งด้าน

ความรู้ การดำาเนินงาน และการบริหารอย่างเป็นระบบ

๔.	 เปน็ศนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็	(One	Stop	Service)	

เป็นศูนย์รวมของการศึกษา ทดลอง และสาธิตที่ได้รับผลสำาเร็จ

ทั้งด้านการเกษตร แหล่งนำ้า ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนา

ด้านสังคม ศิลปาชีพ ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี

ชีวิต”	 เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาดูงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

อันนำาไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างสมบูรณ์สูงสุด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีอยู่  

๖ แห่ง ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ แตล่ะศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ จะมี

สภาพภมูศิาสตรท์ีเ่ปน็ตวัแทนของแตล่ะภมูภิาคซึง่มสีภาพปญัหา

ที่แตกต่างกัน โดยทำาการศึกษาวิจัย และหาแนวทางการพัฒนาที่

เหมาะสมกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ เพือ่พฒันาพืน้ทีแ่หง่นัน้ใหม้สีภาพสมบรูณ์

สามารถทำาการเกษตรได้ เมือ่ผลการศกึษาวจิยัไดร้บัผลสำาเรจ็แลว้ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะทำาการขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่

รอบๆ ศนูยฯ์ ทีเ่รยีกวา่ “หมู่บา้นรอบศูนย”์ เปน็หมูบ่า้นเปา้หมาย 
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อันดับแรกโดยการส่งเสริมในทุกๆ ด้าน อาทิ การเพาะปลูก การ

ขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ฯลฯ โดยให้เกษตรกร 

เข้ามารับการอบรม จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำาแนะนำาแก่

เกษตรกรในหมู่บ้านหรือเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เองก็ได้ เมื่อส่งเสริมให้กับหมู่บ้าน

รอบศูนย์ จนได้รับผลขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลไปยังเกษตรกร 

ในพื้นที่แห่งอื่นต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการ

ดำาเนินงานได้รับประสิทธิภาพแล้วไปสู่พ้ืนที่แห่งอื่นในลักษณะ

ของ “ศูนย์สาขา” เพื่อทำาการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องในพื้นที่

นั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งศูนย์สาขา เช่นเดียวกับ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๖	แห่ง

ศูนย์เรียนรู้

ตามแนวพระราชดำาริ

๑๒๐	แห่ง

ศูนย์สาขา

๑๒	แห่ง

เกษตรกร

จังหวัด	อบต.
ประชาชน

ทั่วไป
นักเรียน	

นักศึกษา	

เยาวชน

ศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ และนำาผลการศกึษาไปสง่เสรมิใหเ้กษตรกร 

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ได้ผลดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี 

ศนูยเ์รยีนรูต้ามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และการร่วมมอืกับจงัหวดั 

และองค์กรท้องถิ่นในเขตนั้นๆ ด้วย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ป่าหาย นำ้าแห้ง ดินเลว...ก็พัฒนาได้”

ต้นเหตุของปัญหา : มีการตัดป่าแล้วปลูกพืชไร่ เช่น 

ข้าวโพดและมันสำาปะหลัง ซึ่งทำาให้ดินจืด และกลายเป็นดินทราย

ในฤดแูลง้จะมกีารชะล้างเนือ่งจากลมพดั ในฤดฝูนจะมกีารชะลา้ง

เนื่องจากนำ้าเซาะ
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การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

๑.	ฟื้นฟูป่าไม้	 : ปลูกป่าเสริมเพิ่มในพื้นที่ศูนย์พร้อม

กับปลูกจิตสำานึกในใจชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ 

จำานวน ๑๕ หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมให้ชาวบ้าน เยาวชน รับรู้  

ตระหนักถึงความสำาคัญของป่าไม้ และร่วมกันปลูกป่าอย่าง 

ต่อเนื่อง

๒.	พัฒนาแหล่งนำ้า : บริหารจัดการระบบส่งนำ้าจาก 

อ่างเก็บนำ้า ๙ แห่ง ให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงทั้งในกิจกรรมของศูนย์ 

และชาวบ้านหมู่บ้านรอบศูนย์ควบคู่กับพัฒนาแหล่งนำ้าธรรมชาติ  

สระนำ้าในไร่นา เพื่อให้การส่งนำ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.	บำารุงผืนดิน : สาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้

ปุย๋พชืสด ปุย๋หมกั และปุย๋อินทรยีน์ำา้ ปรบัปรงุบำารงุดนิใหท้ีท่ำากนิ  

เพือ่ลดรายจ่ายในการใชส้ารเคม ีเผยแพรส่นบัสนนุใหป้ลกูหญา้แฝก 
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ตามริมขอบสระนำ้าและบริเวณที่มีความลาดเทเพื่อช่วยลดการ 

พังทลายของหน้าดิน โดยแนะนำาให้ดำาเนินการร่วมกับเทคนิค 

วธิกีารงา่ยๆ  อาท ิปลกูพชืคลมุดนิ ปลกูพืชแซม ปลูกพืชหมนุเวยีน  

และการใช้สมุนไพร เช่น สะเดา กำาจัดศัตรูพืช

๔.	สร้างอาชพี...เสริมทางเลอืก : ศกึษา ทดลอง พฒันา

หาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น แล้วเผยแพร่

แนะนำาใหเ้กษตรกรไปปลกูและเลีย้งไว ้เพือ่ทัง้กนิ แปรรปู และขาย

อันเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จุนเจือครอบครัว เป็นการสร้าง

ทางเลือกที่หลากหลายให้เกษตรกรที่นิยมปลูกแต่มันสำาปะหลัง 

ยูคาลิปตัสเพียงชนิดเดียวมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๐
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ผลสำาเร็จจากการพัฒนา

๑.	ทรัพยากรดิน	นำ้า	ป่าไม้	และพืชพรรณธรรมชาติ

ได้รับการฟื้นฟู	จากการสำารวจพื้นที่เกษตรกรรมเปรียบเทียบ

กับภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๔๘ พบว่า พ้ืนที่

ภายในศูนย์จำานวน ๑,๘๙๕ ไร่ ได้รับการพัฒนาจนมีสัดส่วนพื้นที่

เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่แทบจะเป็นทะเลทราย

๒.	เกษตรกรเปลีย่นมาปลกูพืชหลากหลายข้ึน โดยทำา

เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรผสมผสาน กลา่วคอื ปลกูทัง้ขา้ว พชืผกั 

ผลไม้ ร่วมกับเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกบในสระนำ้าประจำาไร่นา เลี้ยง

เป็ด ไก ่ในทีท่ำากนิของตนเอง แทนการปลกูมนัสำาปะหลงัหรอืขา้ว

เพียงชนิดเดียว
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๓.	 เกษตรกรเห็นประโยชน์	 ข้อดีของการใช้ปุ๋ยหมัก

ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี	 เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

ผลผลิตดี มีคุณภาพ และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ซึ่งศูนย์ได้ส่งเสริมอบรมวิธีการทำาปุ๋ยหมักชีวภาพแก่เกษตรกร 

มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๔.	 เป็นแหล่งปลูก	 รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร	๘๗๐	

กว่าชนิด พบว่าเป็นพืชสมุนไพรเดิมของไทย ๖๖๕ ชนิด และ 

พชืสมนุไพรตา่งประเทศ ๒๐๕ ชนดิ โดยสามารถแปรรปูผลติภณัฑ์

จากสมุนไพรได้ ๑๕ รายการ เช่น แชมพูและครีมนวดดอกอัญชัน 

สบู่เหลวขม้ินชัน สบู่ก้อนว่านสาวหลง ยาหม่องเสลดพังพอน  

และยากันยุงตะไคร้หอม ซ่ึงได้รับความนิยมจากผู้ใช้ท่ัวไปอย่างมาก 

และจะทำาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

“...ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกัน ใช้เวลา ๑๕ ปี  

ท่ีน่ีจึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ ที่อื่นเลยทำาง่ายขึ้น ต้อง

อดทนแลว้เปน็ไง กไ็ดป้ระโยชน ์ชาวบา้นมคีวามสขุ เรากส็ขุ  

ที่นี่ เมื่อก่อนปลูกมันสำาปะหลังยังไม่ข้ึนเลย เดี๋ยวน้ีดีข้ึน  

แต่ก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก...”
พระราชดำารัส เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

“ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง  

ระหว่างทางคือเกษตรกรรม”

ตน้เหตุของปญัหา : มกีารตดัปา่ ในฤดฝูนจะมกีารชะลา้ง  

เนื่องจากนำ้าเซาะจนเหลือแต่หิน กรวด
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การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

๑.	 การพัฒนาลำานำ้าและแหล่งนำ้า

	 •	 บรหิารแหลง่นำา้และทรพัยากรประมง : ทำาการ

บริหารจัดการแหล่งนำ้าที่เป็นธารนำ้าธรรมชาติ ธารนำ้าและฝาย

ทดนำ้าที่สร้างขึ้น รวมทั้งอ่างเก็บนำ้า ๗ อ่าง ที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันไป

ตามระดับความสูงและความลาดชันของพ้ืนที่ รวมถึงศึกษาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งนำ้าที่หลากหลาย

 • ระบบกา้งปลา : คนูำา้ทีข่ดุตอ่เช่ือมมาจากลำาหว้ย

ธรรมชาตใินลักษณะแผก่ระจายเปน็กา้งปลา สามารถชว่ยกระจาย

ความชุ่มชื้นสู่ผืนดินได้กว้างขวางขึ้น ส่งผลดีต่อการปลูกป่าเสริม

อีกทางหนึ่ง

 • เช่ือมโยงลุม่นำา้ : เปน็รูปแบบของการเพ่ิมปริมาณ 

นำ้าในลุ่มนำ้าที่ขาดแคลน ซึ่งสามารถบรรเทาและแบ่งเบาอุทกภัย 

ทีอ่าจเกดิขึน้ในลุ่มนำา้ท่ีมปีริมาณนำา้มากเกนิได ้สว่นลุม่นำา้ทีร่บันำา้

ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน คือ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า

๒.	การพัฒนาป่าไม้

	 •	 พัฒนาป่า	๔	ระบบ : ด้วย ๑) ระบบธรรมชาติ  

๒) ระบบฝายชะลอความชุ่มชื้น ๓) ระบบชลประทาน ๔) ระบบ

ฝายชะลอความชุ่มชื้นควบคู่กับอ่างเก็บนำ้า

 • ฝายชะลอความชุ่มชื้น	 (Check	Dam) : ช่วย

ชะลอการไหลของนำ้าและเก็บกักนำ้า รวมถึงตะกอนดิน เพ่ือ

รักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มนำ้าไว้ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  
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วัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างเป็นฝายกั้นตาม 

ลำาห้วยต่างๆ เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน  

คือ ไม้ไผ่และก้อนหิน

 • แนวป้องกันไฟป่าเปียก	

(Wet	 Fire	Break) : เป็นมรรคผลจากการ

ทำางานของระบบก้างปลาที่กระจายความชื้น

เข้าสู่ผืนป่า จนสามารถทำาหน้าที่เป็นแนว

ป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.	การพัฒนาอาชีพเกษตรและ

อุตสาหกรรม

	 •	 เลี้ยงสัตว์	สร้างทางเลือกให้

ชีวิต : โคนม โคพื้นเมือง กบนา กบบูลฟร็อก 

(Bullfrog) สุกรขุน หมูป่า และปลา

 • ระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม 

กบัสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ : ไดแ้ก ่

ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ลำาไยพันธุ์อีดอ เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว

 • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร : ส่งเสริม

การรวมกลุ่มของราษฎร เพื่อแปรรูปผลผลิตทางเกษตร ช่วยเพิ่ม

มูลค่าของผลผลิต อาทิ กระเทียมโทนดอง และชาผงสมุนไพร
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๑.	ป่าเปลี่ยนไป  จากป่ า เต็ ง รั ง

เสือ่มโทรมเปน็ปา่เบญจพรรณ มชีนดิพรรณไม ้

เพิ่มขึ้น รวม ๓๒ ชนิด (ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๕๓) 

และมีความหนาแน่นของต้นไม้ ๓๙๕ ต้นต่อไร่

๒.	 สัตว์ป่าคืนถิ่น	 เช่น นกยูงไทย 

กระต่ายป่า ไก่ป่า

๓.	 ไม่มีไฟไหม้ป่าในพื้นที่ศูนย์ฯ มา

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘

๔.	 มีความหลากหลายของพืชพรรณ

อาหารธรรมชาติ	 ท่ีชุมชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อ

การพึ่งพาและเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน

ชุมชน สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ต้นนำ้าลำาธาร

๕.	มกีารผนันำา้จากลุม่นำา้อืน่ใกลเ้คยีง	(หว้ยแมล่าย)	

มายังพื้นที่ของศูนย์ฯ ในปริมาณลดลงทุกปีๆ นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังพบว่า ร่องนำ้าธรรมชาติที่เคยแห้งแล้ง 

ในฤดูแล้ง ปัจจุบันมีนำ้าไหลในลำาห้วยยาวนานขึ้น เฉล่ียจาก  

๕ เดือน เป็น ๘ เดือน
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๖.	ขยายผลสำาเร็จสู่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์	ตั้งแต่ 

ปี ๒๕๓๑ ส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๑๘ หมู่บ้าน  

มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ๓๑,๗๐๐ - ๔๒,๘๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป็น 

๖๑,๙๐๐ - ๖๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

“ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว  

พัฒนาได้ยั่งยืน”

ต้นเหตุของปัญหา : เป็นสภาพ “พรุ” 

เก่า. ดินประกอบด้วยพืชที่ทับถมลงมาเป็น

เวลานาน และผสมกับนำ้าทะเล. มีผลให้ดินที่

มีแร่กำามะถันเมื่อสัมผัสกับอากาศก็กลายเป็น

ออกไซด์. และเมื่อผสมกับนำ้าก็กลายเป็นกรด

กำามะถัน (sulfuric acid)

การดำาเนินงานในกิจกรรมสำาคัญ

๑.	 แกล้งดิน	 :	 “ดินทำางานแล้วดิน

จะหายโกรธ”

ด้วยการทำาให้ดินเปร้ียวจัด แล้วใช้นำ้า

ชะล้างความเป็นกรดหรือใช้หินปูนฝุ่น หรือใช้

หินปูนฝุ่นกับนำ้าปรับสภาพดิน

๒.	นำ้ามันปาล์มพิกุลทอง	:	รูปแบบ

การจดัหาพลงังานทดแทนสูภ่มูคิุม้กันดา้น

พลังงาน
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“ให้ทดลองการใช้นำ้ามัน 

ปาล์มกับเครื่ องยนต์ดี เซลที่  

สหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่   

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”
พระราชดำารัส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓.	พัฒนาอาชีพที่สำาคัญ

 •	 การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว

	 •	 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนยาง

	 •	 พันธุ์ข้าวทนเปรี้ยว	 :	 คัดเลือกจาก	 ๑,๐๐๐	 

	 	 เหลือ	๑๐	สายพันธุ์

	 •	 การขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชไร่พืชผักไม้ผลใน 

	 	 พื้นที่ดินเปรี้ยว

  - โดยเปิดหน้าดินออกก่อนหรือนำาหน้าดินเดิม 

   มาเสริม

  - รักษาระดับนำ้าในท้องร่องให้อยู่เหนือช้ันดินที่มี 

   สารไพไรต์
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ผลสำาเร็จจากการพัฒนา

๑.	 ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เช่น  

ขา้วทีบ้่านโคกอิฐ - โคกใน พืน้ที ่๗๓๗ ไร ่เดมินัน้ไมส่ามารถทำาการ

เพาะปลูกได้ เมื่อใช้วิธีการแกล้งดิน ปลูกข้าวครั้งแรกได้ผลผลิต 

จำานวน ๓๒ ถังต่อไร่ และปัจจุบันได้ผลผลิตจำานวน ๔๑ - ๕๐ ถัง

ต่อไร่ นำาไปสู่ความพอกินและเหลือขาย

๒.	เลี้ยงเป็ดเทศขุนเพิ่มรายได้	แนะนำาให้เกษตรกร

ผสมอาหารใช้เอง ช่วยแก้ปัญหาอาหารราคาแพงและได้เป็ดที่มี

ขนาดนำา้หนัก ๓.๐ - ๓.๕ กิโลกรัม ตรงตามความต้องการของตลาด

๓.	ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พื้นเมืองในหมู่บ้านรอบศูนย์

และศูนย์สาขา	โดยใช้พ่อ - แม่พันธุ์ดี หรือผสมเทียม
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๔.	 ส่งเสริมการปลูกพืชผักให้แก่เกษตรกร โดยเลือก

พืชชนิดที่เหมาะสมต่อสภาพดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ พริกหยวก  

บวบเหลี่ยม มะระจีน ข้าวโพดฝักอ่อน ส้ม มะพร้าว มะม่วง  

ละมุด ทุเรียน เป็นต้น

๕.	การนำาไบโอดีเซลไปใช้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริให้กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน 

ของจังหวัดนราธิวาส นำานำ้ามันไบโอดีเซลซึ่งผลิตโดยศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯ มาทดลองใช้กับเรือประมงพื้นบ้าน 

หาดนราทัศน์

กลุ่มชาวประมงได้นำานำ้ามันไบโอดีเซลไปทดลองใช้กับ 

เรือประมงขนาดเล็ก ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๙ มี ๒ กลุ่ม

๑. กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านปูลากาป๊ะ

๒. กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐
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ผลการทดลองใช ้สตารท์เครือ่งตดิงา่ย ควนัจากทอ่ไอเสยี

มปีรมิาณนอ้ย กลิน่ไมเ่หมน็ เครือ่งยนตแ์รงขึน้ การเดนิเคร่ืองเรียบ  

(แลน่เรอืออกจากฝัง่ ระยะหา่ง ๙ - ๑๔ ไมล์ทะเล ใช้นำา้มนัประมาณ 

๑๕ - ๒๐ ลิตรต่อวันต่อลำา) จากการใช้นำ้ามันไบโอดีเซลทดแทน 

นำ้ามันดีเซล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

นอกจากนีผู้ใ้ชร้ถยนตท์ัว่ไป ทัง้รถปกิอัพ รถตู ้ยงัไดม้าใช้ 

บริการนำ้ามันไบโอดีเซลเป็นระยะๆ และสำาหรับในศูนย์ศึกษา 

การพฒันาพกิลุทองฯ ไดน้ำามาใชก้บัรถแทรกเตอรล์ากพว่ง ๒ คนั 

และเครื่องสูบนำ้า ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผลิต 

นำ้ามันไบโอดีเซลได้ครั้งละ ๓๕๐ ลิตร (ใช้เวลา ๗ วัน) จำาหน่าย

ราคาลิตรละ ๒๑ บาท
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากร

ชายฝั่งทะเลจากยอดเขาสู่ทะเล”

ต้นเหตุของปัญหา : ดินเค็ม

เพราะนำ้าทะเลขึ้นถึง

การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

๑.	 อนรัุกษด์นิ	นำา้	และป่าไม้

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตาม

แนวภูเขา จำานวนพื้นที่ ๑๑,๓๗๐ ไร่  

และจดัสรา้งเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิ

ป่าบกจำานวน ๒ เส้นทาง เพื่อเผยแพร่

ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริม 

และอนุรักษ์ทรัพยากรดินและนำ้าด้วย

หญ้าแฝก
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๒.	 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 ในพื้นที่ 

รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา

 • สง่เสรมิและพฒันาไมผ้ล เชน่ เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ 

ในรูปแบบเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ โดยผลิตปุ๋ยหมัก

ชีวภาพใช้ในกิจกรรมการเกษตร เพื่อลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี  

และยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและสามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ ๑๑ - ๖๘ เปอร์เซ็นต์

 • สง่เสริมการเพาะเหด็เศรษฐกจิ เช่น เห็ดนางฟ้า  

เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเห็ด 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี
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 • ส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอน

การปลกูจนกระทัง่ผลิตเปน็ขา้วกล้องหอมมะล ิเกษตรกรสามารถ

ผลิตข้าวพันธุ์ดีได้ ๕๕๐ - ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อรุ่น

 • ส่งเสริมการเล้ียงแพะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ 

เพิม่จากการขายปลูกแพะ แพะเนือ้ และเปน็ตวัอยา่งใหแ้กเ่กษตรกร 

ที่สนใจจะเลี้ยงแพะ

๓.	อนรุกัษป์า่ชายเลนทีส่มบรูณร์อบอา่วคุง้กระเบน

ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน 

รอบอา่วคุง้กระเบน จำานวน ๑,๓๐๐ ไร ่โดยการมสีว่นรว่มของราษฎร

ซ่ึงผืนป่าชายเลนแห่งนี้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัด

จันทบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาด้านนิเวศป่าชายเลนแก่ผู้สนใจและ 

ใช้ป่าชายเลนเป็นตัวดูดใช้ธาตุอาหารท่ีเกิดจากกิจกรรมการเล้ียงกุ้ง 
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ทะเลรอบอา่วคุง้กระเบน ซึง่เปน็กระบวนการบำาบดันำา้ทางชวีภาพ 

เพื่อให้การเลี้ยงกุ้งทะเลในโครงการฯ ยั่งยืนตลอดไป

๔.	ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าชายฝั่ง

จัดสรรพื้นท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบน 

๗๒๘ ไร่ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล แก่สมาชิก ๑๑๓ ครอบครัว 

และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม ๓๑๒ ไร่ พร้อมทั้งดำาเนิน

การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบน 

ด้วยระบบชลประทานนำา้เค็ม สมาชกิสามารถผลติกุง้ทะเลไดเ้ฉลีย่ 

๙๑๗.๑๓ เมตริกตันต่อปี มูลค่าประมาณ ๑๐๑.๔๘ ล้านบาทต่อปี  

มีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ย ๒๗๙,๑๙๑ บาท และ ๑๐๔,๗๐๑ บาท 

ตอ่ครวัเรอืนตอ่ป ีนอกจากนีย้งัสง่เสรมิสนบัสนนุการเลีย้งสตัวน์ำา้ 

ให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CoC/GAP) เพื่อ

พัฒนาสู่ “ครัวไทย	ครัวโลก”
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ผลสำาเร็จจากการพัฒนา

๑. ร า ษ ฎ ร ใ น พื้ น ที่

หมู่บ้านรอบศูนย์ มีรายได้เฉลี่ย

ต่อครัวเรอืนตอ่ปเีพิม่ขึน้ ชว่ยให ้

มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงตาม

อัตภาพ

๒. ทรัพยากรธรรมชาติ

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนคงสภาพ

ความสมบูรณ์ เกื้อกูลต่อการ

พัฒนาอาชีพของราษฎร

๓. เปน็สถานทีด่งึดดูความสนใจของนกัทอ่งเทีย่วรวมถงึ

ประชาชนทั่วไป และสามารถสร้างกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงพัฒนาได้ในระยะยาว

“...มีประโยชน์มาก	 เม่ือเริ่มมีศูนย์ฯ	อะไรๆ	 ก็ดีขึ้น	 

ป่าชายเลนสมบรูณข์ึน้	ส่วนพนัธ์ุสตัวน์ำา้	มปีไูขน่อกกระดอง	

ทางศูนยฯ์	จะเอากระชังลอยนำา้ไว้	ถา้สมาชกิไดป้นูอกกระดอง 

ก็นำาไปคืนให้ศูนย์ฯ	 จะได้ขยายพันธุ์ออกมาอีก	 โดยเขี่ยไข่

ออกมา	จะได้เป็นตัวให้เราจับต่อไป...”

นายกิมเหล็ง คุมคณะ

ประธานกลุ่มเครื่องมือประมงพื้นบ้านอ่าวคุ้งกระเบน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

“ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ต้นเหตขุองปญัหา : เดมิเปน็ปา่โปรง่ คนไปตดัไมส้ำาหรบั

เป็นฟืน และสำาหรับเผาถ่าน. ต่อจากนั้น มีการปลูกพืชไร่และ

สับปะรดจนดินจืด กลายเป็นทราย. ถูกลมและนำ้าชะล้างไปหมด 

จนเหลอืแตด่นิดาน ซึง่เปน็ดนิทีแ่ขง็ตวัเมือ่ถกูอากาศ. ดนินีก้ไ็มม่ี

แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
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การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

๑.	ฟื้นดิน

มีการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาที่ดิน โดยวางระบบอนุรักษ์

ดินและนำ้า ทดลองปลูกหญ้าแฝกรูปแบบต่างๆ การสาธิตการ

ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูล 

การเจริญเติบโตของหญ้าแฝก ต้นไม้ การเพิ่มขึ้นของหน้าดิน 

ความสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของดิน

๒.	คืนป่า

ทำาการปลกูฟืน้ฟแูละบำารงุรกัษาปา่ไม ้ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ

อนุรักษต์น้นำา้รูปแบบตา่งๆ พฒันาแหลง่นำา้และระบบชลประทาน 

สรา้งฝายชะลอนำา้ในรอ่งเขา (Check Dam) เพ่ืออนรัุกษ์ดนิและนำา้  

รวมทั้งจัดทำาคันดินเบนนำ้า ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนในดินมาก 

ยิง่ขึน้ พฒันาแหลง่นำา้โดยสร้างอา่งเกบ็นำา้ห้วยตะแปด เขากระปกุ 
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และหว้ยทราย และระบบส่งนำา้ช่วยสรา้งความชุม่ชืน้พรอ้มกบัฟืน้ฟ ู

ป่าไม้แบบภูเขาป่าบริเวณเขาเสวยกะปิและเขากระปุก โดยการ 

สูบนำา้ใช้พลังแสงอาทิตย์ข้ึนไปเก็บไว้บนยอดเขาแล้วค่อยๆ ปล่อยนำา้ 

ลงมาสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าไม้ รวมทั้งขุดลอกลำาห้วยต่างๆ  

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บนำ้า นอกจากนี้ยังดำาเนินการพัฒนาป่าไม้  

ได้แก่ ศึกษาทดลองปลูกพันธ์ุไม้ด้ังเดิมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรป่าไม้ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น เนื้อทราย 

ละอง ละมั่ง เก้ง นกยูง ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ซึ่งสัตว์ป่าสามารถขยาย

พันธุ์เพิ่มจำานวนมากขึ้น

๓.	พัฒนาคุณภาพชีวิต

ขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำาผลการศึกษา

ทดลองที่ประสบผลสำาเร็จถ่ายทอดออกไปสู่ราษฎรหมู่บ้าน 

รอบศนูย ์จำานวน ๒๒ หมู่บา้น และประชาชนทัว่ไป เพือ่ใหม้รีปูแบบ 

การดำาเนินชีวิตในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้แก่ การ
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ส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ส่งเสริมการเล้ียงปลา

ชนิดต่างๆ ส่งเสริมการเลี้ยงกบ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน  

สง่เสรมิการเล้ียงปศสุตัว ์เชน่ โคนม ซึง่สามารถมกีารรวมกลุม่เปน็

สหกรณ์เลี้ยงโคนมที่เข้มแข็งมีตลาดที่แน่นอน นอกจากนี้ยังได้ 

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ สุกร ไก่พื้นบ้าน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ 

เป็ด และกระต่าย ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำารุงดิน

ด้วยอินทรียวัตถุ การทำานำ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง 

ฮอร์โมนพืช ด้านการเกษตรผสมผสาน แปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร การขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ส่งเสริม

พันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีแก่เกษตรกร และส่งเสริมอาชีพเจียระไนพลอย
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ผลสำาเร็จจากการพัฒนา

ผลการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  นับเป็นรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ประสบผลสำาเร็จ เป็นแบบ

อย่างที่ดีในการนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มี

ปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกัน จากผืนดินที่เคยแห้งแล้งจากการ

ถูกทำาลายเมื่อ ๕๐ ปีที่ผ่านมาได้พลิกฟื้นกลับคืนสู่ความอุดม

สมบูรณ์เฉกเช่นเดิมอีกครั้ง ทั้งป่าเขา ต้นนำ้า ลำาธาร สัตว์ป่า 

โดยเฉพาะเนื้อทราย แม้แต่ราษฎรที่ได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้

ก็ได้รับการพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความอยู่ดีมีสุข

ในวิถีชีวิตตามอัตภาพของตนเอง
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

“สร้างนำ้า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง”

ตน้เหตขุองปญัหา : เดิมเปน็ปา่โปรง่ คนไปตดัไมส้ำาหรบั

เป็นฟืนและใช้พื้นที่สำาหรับทำาเกษตรกรรม ป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่

ถูกทำาลายไปมากจึงไม่มีนำ้าในหน้าแล้ง นำ้าไหลแรงในหน้าฝน 

ทำาใหม้กีารชะลา้ง (erosion). ดนิผวิ (topsoil) บางลง และเกลอืทีอ่ยู ่

ข้างใต้จะจับเป็นหย่อมๆ
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การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

๑.	 การพฒันาปา่ไมใ้นเขตปรมิณฑลของศนูยฯ์	ด้วย

ระบบชลประทาน	สร้างฝายต้นนำ้าลำาธาร และฝายชลประทาน

ในลำานำ้าธรรมชาติ เพื่อชะลอความชุ่มช้ืนและกักนำ้าให้แก่ดินและ

สภาพแวดล้อม

๒.	การพัฒนาแหล่งนำ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค

บรโิภค	กอ่สร้างอ่างเกบ็นำา้พร้อมระบบสง่นำา้ พ้ืนทีส่ง่นำา้ ๒๐,๓๐๐ ไร ่ 

และขุดสระเก็บนำ้าทฤษฎีใหม่ให้ราษฎร ๓๙๖ ราย

๓.	การเป็นศูนย์ศึกษาทดลองควบคู่กับการส่งเสริม

พัฒนาอาชีพการเกษตรด้านต่างๆ

ข้าว ศึกษาได้ข้าวเมล็ดโตนำ้าหนักมากเหมาะสมกับดิน 

ภาคอีสานตอนบน ได้แก่ ข้าวไร่ซิวแม่จัน ข้าวเหนียว กข ๖  

ข้าวเหนียวสกลนคร และข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
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พืชไร่ ศึกษาหาวิธีการเพิ่มผลผลิตพืชให้สูง

ขึ้น โดยเน้นการใช้ปุ๋ยพืชสดบำารุงดิน การปลูกพืช

หมุนเวียน ลดการใช้สารเคมีสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

พืชสวน ศึกษาได้พันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี คือ ลิ้นจี่

พันธุ์นพ ๑ ลำาไยพันธุ์อีดอ มะม่วงแก้วศรีสะเกษ ๐๐๗ 

ขนุนพันธุ์ดี มะขามเปรี้ยว ๐๑๙

หม่อนไหม ศึกษาได้หม่อนพันธุ์ดี คือ พันธุ์

บุรีรัมย์ ๖๐ และพันธุ์นครราชสีมา ๖๐ ไหมพันธุ์ดี คือ 

“ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสกลนคร”

ระบบเกษตรผสมผสาน ศึกษาและส่งเสริม

รปูแบบเกษตรผสมผสานและทฤษฎใีหมใ่นการบรหิาร

จัดการที่ดินและนำ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ที่จะเลี้ยงในสภาพแห้งแล้ง 

ได้แก่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ และสุกรพันธุ์เหมยซาน 

ปจัจบุนัสามารถขยายพนัธุโ์คพันธุท์าจมิะ ไดเ้นือ้โคขนุ 

คุณภาพที่มีเนื้อและไขมันใกล้เคียงกับเนื้อโคจาก

ญี่ปุ่น และพัฒนาสายพันธุ์สุกรภูพาน ไก่ดำาภูพาน และ 

ไก่เน้ือภูพาน ท่ีให้เน้ือดีมีคุณภาพและนำา้หนักมาก
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แปรรูปผลผลิตการเกษตร ผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ถั่วเขียว ๑,๑๓๕ กิโลกรัม ได้วุ้นเส้น ๒๐๗ 

กิโลกรัม ผลิตงบอ้อย ๒๕๙ กิโลกรัม จากนำ้าอ้อย ๑,๓๘๓ ลิตร  

ผลิตนำ้าตาลแดง ๗๒ กิโลกรัม จากนำ้าอ้อย ๖๓๒ ลิตร

ผลสำาเร็จจากการพัฒนา

จากการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่แร้นแค้นควบคู่กับศึกษา

ทดลองคน้หาเทคโนโลยวีทิยาการทีเ่หมาะสม และการนำาตวัอยา่ง

ผลสำาเร็จที่ดีไปส่งเสริมเผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วภาคอีสาน ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ส่วนย่อแห่งนี้หลายประการ คือ

- จากป่า ๑๑,๐๐๐ ไร่ ที่เคยแห้งกลับชุ่มชื้นเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย

- จากพื้นที่แล้งนำ้า ๒,๓๐๐ ไร่ กลับมีนำ้าที่เพียงพอ 

ตลอดปี

- จากผืนดินที่เป็นทรายเปลี่ยนกลายเป็นดินที่อุดม

สมบูรณ์

- จากไม่มีเทคโนโลยีกลับเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการที่

สอดคล้องกับภูมิสังคมของท้องถิ่น

- ชีวิตชาวอีสานบนที่ราบสูงที่เคยทำาการเกษตรไม่ได้

กลับสามารถประกอบอาชีพที่มีการบริหารจัดการดินและนำ้าได้
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อยา่งยัง่ยนื คอื มสีระเกบ็กกันำา้ตามแนวพระราชดำารทิฤษฎใีหมใ่น

แปลงไรน่าทีพ่อใชใ้นยามขาดแคลนนำา้ เพ่ือใช้ปลูกขา้วเหนยีว กข ๖  

ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕ ปลูกไม้ผลกินได้ เช่น ลิ้นจี่ นพ ๑ ลำาไยอีดอ  

ผักพื้นบ้าน มีความรู้ในการเพาะเห็ดขอนขาว นางฟ้า นางนวล  

รู้จักการเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ดำา สุกรเหมยซาน สุกรภูพาน  

ผสมผสานกับการเลี้ยงปลานิล ปลานวลจันทร์ หรือวิธีการเลี้ยง

ปลาในกระชัง ทำาให้ราษฎรมีอาหารบริโภคที่เพียงพอ มีรายได้

และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

________________________



 จ
อม

ปร
าช

ญ
์แห

่งก
าร

พ
ัฒ

นา

4444



หนังสือชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา เป็นหนังสือชุดจำานวน ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย

 ๑.	 หลักการทรงงาน	 ๘.	 ชะลอนํ้า	:	เพิ่มความชุ่มชื้น	

	 ๒.	 รากฐานความมั่นคงของมนุษย์	 ๙.	 กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

	 ๓.	 นํ้าคือชีวิต	 ๑๐.	 พลังงานสีเขียว

	 ๔.	 ปราชญ์แห่งดิน	 ๑๑.	 จากนํ้าเสียสู่นํ้าใส

	 ๕.	 รักษ์ป่า	:	รักษาสิ่งแวดล้อม	 ๑๒.	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

	 ๖.	 วิถีแห่งดุลยภาพ	 ๑๓.	 ผลสําเร็จสู่ประชาชน

	 ๗.	 ทฤษฎีใหม่	 ๑๔.	 พระเกียรติเกริกไกร	 	

 จัดทำาโดย

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	(สํานักงาน	กปร.)

เลขที	่๒๐๑๒	อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ	ซอยอรุณอมรินทร	์๓๖	

ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐

โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐		โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒		www.rdpb.go.th

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

	 ๑.	 นายเฉลิมเกียรต	ิแสนวิเศษ	 เลขาธิการ	กปร.

	 ๒.	 นายโกวิทย์	เพ่งวาณิชย์	 รองเลขาธิการ

	 ๓.	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 รองเลขาธิการ

คณะทำางาน

	 ๑.	 นายสุวัฒน	์เทพอารักษ์	 รองเลขาธิการ	ประธานคณะทํางาน

	 ๒.	 นายปวัตร์	นวะมะรัตน	 ผู้อํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ

	 ๓.	 นางสุพร	ตรีนรินทร์	 ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน

	 ๔.	 นางศศิพร	ปาณิกบุตร	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๕.	 นายศุภรัชต์	อินทราวุธ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการพิเศษ

	 ๖.	 นางกุญชัชญา	ทองคํา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๗.	 นายอิทธิพล	วรนุช	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชํานาญการ

	 ๘.	 นางสาวณัฐฤดี	แสนทวีสุข	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

	 ๙.	 นางสาวปุญชรัสมิ	์ราศรี	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพประกอบ

	 	ฝ่ายโสตทัศนศึกษา	สํานักประชาสัมพันธ	์สํานักงาน	กปร.

พิมพ์ที่

	 	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จํากัด	(มหาชน)

ปีที่พิมพ์

	 	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	 	 ISBN	978-974-7569-14-8



จ
อ
ม
ป
ราชญ

์แห
่งก

ารพ
ัฒ

น
า : พ

ิพ
ิธภ

ัณ
ฑ์
ธรรม

ชาติ
ท
ี่ม
ีชีวิต

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

Office of the Royal Development Projects Board (Rdpb)

เลขที่ ๒๐๑๒ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐  โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒   

www.rdpb.go.th

ISBN 978-974-7569-14-8


