
 

ศูนยศ์กึษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๖ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี  
------------------------------------------- 

 

พระราชด าร ิ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

พระราชด าริ ให้พัฒนาพื้นที่ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้น       

การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถท าการปลูกพืช      

ชนิดต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูก

พืช จัดระเบียบราษฎร ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่อาศัย และท ากินอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้

อาศัยผลผลิตจากปา่และเพาะปลูกพชืตา่ง ๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกท าลายป่าไม้อีกต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีหน่วยงาน

ต่างๆ ร่วมด าเนินงานสนองพระราชด าริในพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ จ านวน 

๒๙ หมู่บ้าน ครอบคลุมพืน้ท่ี ๔ ต าบล ของอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ต าบลไร่ใหม่

พัฒนา ต าบลห้วยทรายเหนือ ต าบลชะอ าและต าบลสามพระยา สรุปผลการด าเนินงาน 

ดังนี ้

๑. ด้านการศึกษา วจิัย ทดลองตามแนวพระราชด าริ 

มีการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น ๙๑ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๗๘ 

เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยด้านปศุสัตว์ จ านวน ๓ เรื่อง และ

งานวิจัยที่ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐ เรื่อง ในจ านวนผลงานวิจัย          

ที่แล้วเสร็จ ๗๘ เรื่อง ได้น าไปขยายผลสู่เกษตรกรจ านวน ๓๔ เรื่อง และน าไปจัดท าเป็น

หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน ๘ หลักสูตร พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเผยแพร่ จ านวน ๓๗ เรื่อง 

นอกจากนี ้ยังมีโครงการศึกษาทดลองส าคัญที่ด าเนินการต่อเน่ือง ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไก่เขียวห้วยทราย เป็นการปรับปรุง

พันธุ์ไก่พื้นเมือง (พันธุ์เขียวเพชรบุรีกับพันธุ์ประดู่หางด า) เพื่อให้ได้พันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
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(ขนสีด า-เขียว) โครงสร้างดี หน้าอกกว้าง น่องใหญ่ โตเร็ว ทนต่อโรคและสภาพแวดล้อม 

เกษตรกรทั่วไปสามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ ไก่เขียวห้วยทราย ตัวผู้โตเต็มวัย น้ าหนัก 

๓.๕ กิโลกรัมขึ้นไป ตัวเมียโตเต็มวัย น้ าหนัก ๒.๕ กิโลกรัมขึ้นไป ปัจจุบันราคาขายไก่

พืน้เมืองในพื้นที่เพชรบุรี กโิลกรัมละ ๘๐ บาท 

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แพะห้วยทราย เป็นการปรับปรุง    

พันธ์ุแพะ โดยการผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์แพะพื้นเมือง (แพะเนื้อ) กับพ่อแม่พันธุ์แพะนม 

(พันธุ์ซาแนน) พันธุ์แพะที่ได้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเด่นทั้งเนื้อและนม คือให้เนื้อและ   

นมดี ทนต่อโรคและสภาพแวดลอ้มในพื้นที่ สามารถกินอาหารในพื้นที่เพชรบุรีได้เป็นอย่างด ี

ราคาขายปัจจุบันกิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท จะท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะ     

ห้วยทราย ตัวละประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๕๐๐ บาท 

    
 

๒. ด้านการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ 

มีการถ่ายทอดความรู้และขยายผลความส าเร็จสู่เกษตรกร ประชาชน

ทั่วไป และผู้ที่สนใจ ดังนี ้

๒.๑ ขยายผลส าเร็จสู่เกษตรกร 

จัดทีมเจ้าหน้าที่ขยายผลของศูนย์ ฯ ออกเยี่ยมเยียนและส่งเสริม

เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน 
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การผลิตปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในปี ๒๕๕๕            

มีเกษตรกรที่น าความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองจนประสบความส าเร็จสามารถเป็น

เกษตรกรตัวอย่างได้ ๓ ราย คือ นางมาลี พลอยดีเลิศ นางเยื่อ มานพ และนายบุญธรรม 

มะกง รวมเป็นจ านวนเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ ฯ ทั้งหมด ๗๗ ราย 

                    

                  

๒.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร 

จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” จ านวน ๖ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน รวมเป็น ๑๘๐ คน และ “หลักสูตร      

การเพาะเห็ดนางฟ้า” ให้แก่นักเรียน ๒๓ โรงเรียน รวม ๕๒๐ คน พร้อมสนับสนุน         

ก้อนเชื้อเห็ด รวม ๑๒,๔๐๐ ก้อน และอบรมเกษตรกร ๒๒๕ ราย สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด

นางฟ้า ๕,๗๐๐ ก้อน นอกจากนี้ ยังมีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนงานของ

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานสนองพระราชด าริ เช่น การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การเลี้ยง

สัตว์ปีกในโรงเรียน การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคนิคการขยายพันธุ์ ไม้ผล       

การพัฒนาหมอดนิอาสาประจ าหมู่บา้น การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโคขุน การใชแ้ละบ ารุงรักษา

เครื่องยนต์เกษตร เป็นต้น รวมเป็นจ านวนผู้เขา้รับการอบรมในปี ๒๕๕๕ จ านวน ๒,๔๑๓ คน 
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๒.๓ สนับสนุนปัจจัยการผลติ 

สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป อาท ิ

พันธุ์ปลา จ านวน ๖๖๓,๐๐๐ ตัว พันธุ์ไก่พื้นเมือง จ านวน ๓๓๐ ตัว พันธุ์เป็ดเทศลูกผสม 

จ านวน ๒๘๐ ตัว พันธุ์ไก่งวง จ านวน ๔๐ ตัว สนับสนุนกล้าไม้ เช่น คูณ สะเดา ขี้เหล็ก 

พะยอม ตะแบก ฯลฯ จ านวน ๑,๘๕๓ ต้น และสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก จ านวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ กล้า 
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๒.๔ จัดพื้นที่สาธิตภายในศูนย์ ฯ 

โดยจัดท าเป็นสถานีการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง เช่น สาธิตการใช้    

หญ้าแฝกปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดาน สาธิตการพัฒนาที่ดิน สาธิตแปลงผักผสมผสาน สาธิต

การเลี้ยงสัตว ์สาธติการท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นตน้ 
 

๒.๕ การขยายผลไปสู่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วง

ปลายปี ๒๕๕๔ โดยจัดท าเป็นโครงการ “ฟื้นฟูเกษตรกรหลังภาวะน้ าท่วมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ได้เข้ารับการอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพ 
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โดยเน้นกิจกรรมที่สามารถท าได้ง่ายและฟื้นตัวได้เร็ว พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต

แก่ผู้เข้าอบรม เช่น เป็ดรุ่นคละเพศพร้อมอาหารเป็ด และกล้าไม้ผลพันธุ์ดี รวมจ านวน      

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งโครงการ จ านวน ๑๒ รุ่น ๔๗๘ คน 
 

 

 
 

๒.๖ สนับสนุนเกษตรกร 

ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา โดยในปี ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการ      

ขุดสระน้ าในพื้นที่นานอกเขตชลประทาน จ านวน ๒ สระ (งานพัฒนาที่ดิน) และขุดเจาะ

บ่อน้ าบาดาล ทั ้งในพื้นที ่ศูนย์ ฯ และพื้นที ่บ้านเกษตรกร (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 

จ านวนรวม ๑๗ บ่อ รวมถึงพัฒนาบ่อน้ าบาดาลเก่าของเกษตรกร ด้วยการเป่าล้างและ

กลบบ่อที่ใช้การไม่ได้ ในพื้นที่ ๓ ต าบล จ านวนรวม ๕๐ บ่อ 
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๓.  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

๓.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริ โดยในปี ๒๕๕๕ 

ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จ านวน ๔๖๒,๕๐๐ กล้า และ

เพื่อปลูกในพื้นที่ ศูนย์  ฯ จ านวน ๑๔๐ ,๑๐๐ กล้า นอกจากนี้  ยั งปลูกหญ้าแฝก              

รอบสระเก็บน้ าเพื่อปอ้งกันการพังทลายของหน้าดนิ จ านวนรวมทั้งสิน้ ๓๒๒,๔๐๐ กล้า 

  

๓.๒ ด าเนินการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่ศูนย์  ฯ โดยการ

สนับสนุนของบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ตามโครงการอินทรีสร้างฝาย
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ถวายในหลวง ๘๔ ฝาย ส าหรับปี ๒๕๕๕ ก่อสร้างฝายแล้วเสร็จ ๗ ฝาย สรุปรวมตั้งแต่เริ่ม

โครงการปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน มีฝายที่สรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จ านวน ๓๗ ฝาย 

        

๓.๓ ด าเนินการฟื้นฟูสภาพป่า โดยการปลูกสร้างเสริมป่าและปรับเปลี่ยน  

พันธุ์ไม้ในแปลงปลูกป่าเดิม บริเวณด้านตะวันออกของเขาทองและเขาบ่อขิง พื้นที่ประมาณ 

๕๐๐ ไร่ และซ่อมแซมแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร รวมถึงเพาะพันธุ์กล้าไม้

เพื่อแจกจ่าย รวม ๒๒ ชนดิ จ านวน ๑๗๙,๔๐๓ กล้า 

      

๓.๔ สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชน โดยจัดพื้นที่รองรับกิจกรรมปลูกป่าบริเวณด้านทิศตะวันตกเขาทอง และบริเวณ

ท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยตะแปด มีหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนเข้าร่วมปลูกป่า จ านวน

กว่า ๑,๐๐๐ ต้น 
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๓.๕ ด าเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า 

จ านวน ๖๒ ชนดิ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๗ ตัว ในปี ๒๕๕๕ มีสัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพันธุ ์

จ านวน ๑๒ ชนดิ ๑๕๐ ตัว 

             

๔. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ในปี ๒๕๕๕ มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

รวมทั้งสิ้น ๕๕,๖๒๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) ซึ่ ง เป็นผลจาก             

การประชาสัมพันธ์ในดา้นตา่ง ๆ ดังนี ้ 

๔.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน ความถี่ ๙๑.๗๕ MHz. ในรายการ 

“ศูนย์ ฯ ห้วยทราย ฯ ห่วงใยประชาชน” ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 

                  
๔.๒ จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น 

รายงานประจ าปี ๒๕๕๔ จ านวน ๓๐๐ เล่ม เอกสารองค์ความรู้ คู่มือการอบรม จ านวน       
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๔ เรื่อง รวม ๔,๔๐๐ เล่ม และแผ่นพับส าหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน 

๔๐,๐๐๐ แผ่น 

        
 

๔.๓ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชด าริตามหน่วยงานต่างๆ  

จ านวน ๑๒ ครั้ง เช่น งานพระนครคีรีเมืองเพชร งานของดีอ าเภอท่ายาง งานชุมนุมลูกเสือ

ชาวบา้น 

๔.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.huaysaicenter.org 

ซึ่งมีผู้เขา้เยี่ยมชม ๑๑,๘๖๕ ราย  

๔.๕ ออกแบบ จัดท า และปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย ป้ายกิจกรรมต่างๆ 

ภายในศูนย์ ฯ และป้ายบอกเสน้ทางไปศูนย์เรียนรูเ้กษตรกรตัวอย่าง  

  
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

การด าเนินงานของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ในปี ๒๕๕๕ มีประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง จ านวน     

http://www.huaysaicenter.org/
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๒๙ หมู่บ้าน ๔,๗๑๙ ครัวเรือน ในการด าเนินงานจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการเป็น

ต้นแบบการพัฒนา เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ กับ

เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟู       

สภาพป่าไม้ สัตวป์า่ และแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

บุคคลทั่วไปอีกด้วย ซึ่งผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ ที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน คือ จ านวนเกษตรกรที่สามารถน าความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ในการด าเนินชีวิต         

จนสามารถพึ่งตนเองได้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทุกปี 


