
โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง  
 

ความเปนมา 

เมื่อป 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมเยียนและดูแลความทุกขสุขของราษฎร และไดทรง
ทราบถึงความเดือดรอนของเกษตรกรกลุมชาวสวนผักชะอาํ จํานวน 83 ครอบครัว วาขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไป
ประกอบอาชีพ พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเกษตรกรเหลาน้ีไวในพระบรมราชูปถัมภ พรอมทั้ง
พระราชทานทรัพยสวนพระองคใหกูยืมไปลงทุนเปนจํานวนเงิน 3 แสนบาท ภายหลังไมปรากฏผูใดนําเงินจํานวนที่
กูยืมไปทูลเกลาถวายคืนแกพระองคทานเลย และความไดทราบถึงฝาละอองพระบาทวา เกษตรกรเหลาน้ีไมมีที่ดิน
ทํากินเปนของตนเอง ไดอาศัยเชาที่กรมประชาสงเคราะห โดยเฉลี่ยครอบครัวละไมเกิน 2 ไร ซึ่งไมเพียงพอตอการ
ประกอบอาชีพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ ม.ล.เดช  สนิทวงศ ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติและองคมนตรี ไปจัดหาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ นํามาจัดสรรใหเกษตรกรดังกลาวตอไป ขณะเดียวกันน้ันรัฐบาลอิสราเอล โดยเอกอัคราชทูต
อิสราเอลประจําประเทศไทย ขอทราบหลักการของโครงการ และอาสาที่จะชวยเหลือในการพัฒนาการเกษตรใน
ลักษณะของผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ ตอมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ จึงไดเสนอหลักการของโครงการตอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งไดมีมติเห็นชอบ โดยทําสัญญารวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล โครงการน้ีจึงเริ่ม
ข้ึนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2509 มีกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 5 ป โดยใชช่ือวา “โครงการไทย - อิสราเอล เพื่อ
พัฒนาชนบท (หุบกะพง)” 

คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ (เดิม) และกระทรวงเกษตร (เดิม) รวมมือกัน
เปนเจาของเรื่อง พรอมทั้งต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เปน
ประธานกรรมการปลัดกระทรวงเกษตรเปนรองประธาน และผูแทนจากหนวยราชการอื่นรวมเปนกรรมการ เชน 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนตน ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทุกฝาย ไดเลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนที่ต้ังของศูนยสาธิตและ
ทดลองการเกษตร ของโครงการไทย - อิสราเอล โดยเหตุผลที่วาเดิมที่ดินบริเวณน้ีเปนปาคุมครองของกรมปาไม 
มีราษฎรเขาไปจับจองอยูบาง แตการทํามาหากินไมไดผลดีเทาที่ควร เน่ืองจากสภาพที่ดินสวนใหญเปนดินเลว ขาด
แคลนนํ้า พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร ออกจากปาคุมครอง
ของกรมปาไม ภายหลังพระองคทรงจับจองพื้นที่ดังกลาวเย่ียงสามัญชน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายปาไม 
และกฎหมายที่ดินทุกประการ เมื่อมีแนวทางพัฒนาที่ดินดีข้ึนแลวก็จะจัดใหกับเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนใน
ตอนตนและเกษตรกรที่ขยันหมั่นเพียร แตขาดแคลนที่ทํากินเขาอยูอาศัยและทําประโยชนตอไป 

หลังจากน้ันเจาหนาที่จึงไดจัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ และสํารวจแหลงเก็บกักนํ้า รวมถึงสภาพดิน 
ตลอดจนสํารวจหาแหลงนํ้าใตดินในบริเวณพื้นทีโ่ครงการ ซึ่งจากการสํารวจพบวา ปริมาณนํ้าบาดาลมีนอย ดินสวนใหญ
มีคุณภาพเลวมาก คือประมาณ 6,500 ไร สวนที่เหลือเปนดินเลวปนดี พอที่จะทํากสิกรรมไดบาง เมื่อไดมีการพัฒนา
ที่ดินและจัดระบบชลประทานในพื้นที ่500 ไร แลวต้ังเปนศูนยสาธิตและทดลองการเกษตร พรอมทั้งอพยพเกษตรกร 
2 ครอบครวั ครอบครัวแรกจากกลุมเกษตรกรสวนผักชะอํา ซึ่งไดรับความเดือดรอนในตอนตน และอีกครอบครัวหน่ึง
เปนเกษตรกรเดิมที่อาศัยทํากินในเขตโครงการฯ โดยจัดที่ดินใหครอบครัวละ 25 ไร จัดใหปลูกพืชอาศัยนํ้าชลประทาน 
7 ไร อีก 18 ไร ใหปลูกพืชไรอาศัยนํ้าฝนตามธรรมชาติ มีเจาหนาที่เปนผูวางแผนการปลูก และกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ใหเกษตรกรทั้ง 2 ครอบครัว กูยืมเงินเปนทุน สําหรับการประกอบอาชีพ ครอบครัวละ 10,000 บาท 



โดยไมคิดดอกเบี้ย ทั้งน้ี เพื่อหาขอมูลทางดานตาง ๆ เชน รายได รายจาย ความเหมาะสมของการใชแรงงานใน
ครัวเรือนกับขนาดของพื้นที่ที่จัดให การปลูกพืชใชนํ้าชลประทาน การปลูกพืชอาศัยนํ้าฝน ตลอดจนการจัดบริการ
ในดานสินเช่ือและการตลาด รวมทั้งขอมูลทางวิทยาศาสตรการเกษตร ปญหาดานสังคมของเกษตรกร ประกอบการ
พิจารณาแกไขปรับปรุง เพื่ออพยพครอบครัวของเกษตรกรที่เหลือเขามาอยูในหมูบานเกษตรกรตอไป 

ภายหลังเมื่อครบปการผลิต เกษตรกรทั้งสองครอบครัวสามารถใชหน้ีสินคืนแกกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ 
และยังมีเหลือเปนทุนสํารองสําหรับการประกอบอาชีพในปตอไปได จึงอพยพครอบครัวเกษตรกรที่ไดรับความ
เดือดรอนในตอนตนที่เหลืออกี 82 ครอบครัว และเกษตรกรที่เขามาทําประโยชนอยูเดิมอีก 46 ครอบครัว เขาอาศัย
และทําประโยชนในพื้นที่ที่จัดสรรใหครอบครัวละ 25 ไร และโครงการไดใหกูยืมเงินครอบครัวละ 6,000 บาท 
แบงเปนคาใชจายในการปลูกบานเรือน 1,500 บาท สวนที่เหลืออีก 4,500 บาท เปนคาใชจายสําหรับวัสดุการเกษตร 
และคาใชจายในครอบครัว โดยปแรกไมตองเสียดอกเบี้ย ปตอไปเสียดอกเบี้ยรอยละ 6 ในการอพยพครอบครัว
เกษตรกรเหลาน้ี ไดจัดใหสรางที่อยูอาศัยรวมเปนหมูบานเกษตรกรข้ึน โดยมีทางราชการคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา 
การบริหารงานของหมูบานตัวอยางใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว และขณะเดียวกันไดมีการใหการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ จนเห็นวาสมาชิกของหมูบานเกษตรกรมีความเขาใจไดดีพอแลว จึงเขาช่ือกัน
เพื่อขอจดทะเบียนเปน สหกรณการเกษตร โดยใชช่ือวา “สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” 

วัตถุประสงค 
1. จัดต้ังศูนยสาธิตและทดลองการเกษตร เพื่อศึกษาหาขอมลูในดานการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตวทีเ่ปน

ประโยชนตอการพฒันาการเกษตร ในพื้นที่ที่แหงแลง ตลอดจนสาธิตการใชเทคโนโลยีการเกษตรดวย 
2. ทําการปฏิรูปที่ดินโดยการจัดพฒันาที่ดินที่วางเปลาแลว จัดสรรใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินในการ

เพาะปลูกเปนของตนเอง เขาทําการเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหมแตไมใหกรรมสทิธ์ิ
ในการถือครองที่ดิน 

3. รวมกลุมเกษตรกรที่ไดรบัการจัดสรรที่ดินเหลาน้ี จัดต้ังเปนสหกรณการเกษตร โดยใชหลักและวิธีการ
สหกรณแกไขปญหาตาง ๆ ของสมาชิก ต้ังแตเริ่มการผลิตจนถึงการจําหนายสูตลาด 

4. เปนแหลงใหการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรความรูตางๆ แกเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่ว ไป 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด ปจจุบันมีพื้นที่ในเขตโครงการทั้งหมด 12,554 ไร 1 งาน 74 ตารางวา 

พื้นที่แบงเปนแปลงๆ จัดสรรใหสมาชิกรวมทั้งสิ้น 7 ,356 ไร พื้นที่อีก 1,000 ไร ที่ดินติดกับภูเขา ใหกรมปาไม
ดําเนินการปลูกปาทดแทน พื้นที่สวนที่เหลือบางสวน เปนที่ปลูกสรางอาคารบานเรือน โรงเรียน วัด ที่ทําการศูนยฯ 
สํานักงานสหกรณ สถานีอนามัย ศูนยพัฒนาการเด็ก โรงอบกลวยสําหรับทํากลวยตาก และโรงงานสกัดนํ้ามันเมนธอล
จากตนมินต เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสงเสริมสหกรณ 

การดําเนินงาน 
1. งานจัดท่ีดินตามพระราชประสงค  ไดดําเนินการจัดสรรแบงแปลงที่ดินใหเกษตรกรเขาอยูอาศัย 

จํานวน 787 แปลง พื้นที่ 7,608  ไร โดยในป 2554 ไดมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทาํประโยชนในที่ดินแกเกษตร
ที่มีคุณสมบัติครบถวน (รุนที่ 2) จํานวน 86 ราย รวม 163 แปลง เน้ือที่รวม 1,379 งาน 14 ตารางวา  



 

 
 

2. งานจัดหาระบบชลประทาน ไดดําเนินการกอสรางแหลงนํ้าในพื้นที่ดังตอไปน้ี 

โครงการ  ความจ ุ 
(ลบ.ม.)  

พ้ืนที่ชลประทาน  
(ไร)  

1. ระบบสูบนํ้าและจายนํ้า (จากคลองสงนํ้าสายหัวหิน) 

1.1 ระบบสูบนํ้าและจายนํ้า ถังที ่1 
1.2 ระบบสูบนํ้าและจายนํ้า ถังที ่2  

 
1,000  
1,000  

 
1,153 
1,021 

2. โครงการชลประทานขนาดกลาง 

2.1 อางเก็บนํ้าหบุกะพง 
2.2 อางเก็บนํ้าหวยทราย – หุบกะพง 

2.3 อางเก็บนํ้าหวยแกว  

 
360,000  
800,000  
274,000  

 
- 

280 
100 

3. ระบบทอผันนํ้า อางฯ ทุงขาม – อางฯ หวยทราย-หุบกะพง  -  - 
4. สระเก็บนํ้า 

4.1 สระเก็บนํ้าเขาหนอกวัว 
4.2 สระเก็บนํ้าหวยนํ้าหมาก 
4.3 สระเก็บนํ้าชุมชนและไรนา (จํานวน 250 แหง) 

 
40,000  
100,000  
451,500 

 
- 
- 

รวม  2,027,500  2,554  

 



3. งานศูนยเรียนรูโครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง 
 เปนศูนยถายทอดองคความรูใหกับผูสนในและคณะผูมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการตามพระราช

ประสงคหุบกะพง ผลการดําเนินงานป 2554 มีคณะศึกษาดูงานศูนยเรียนรูฯ จํานวน 766 คณะ รวม 80,978 คน 

4. งานสงเสริมสหกรณ 
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 

สิงหาคม 2514 ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 420 ครอบครัว มีทุนเรือนหุน 1,597910 บาท มีทุนสะสมตามขอบังคับ 
639,986.33 บาท และมีทุนสํารอง 3,910,008.02 บาท นอกจากน้ี ยังมีกลุมสตรีสหกรณในสังกัดอีกจํานวน 6 กลุม 
ไดแก 

1) กลุมสตรสีหกรณสาขาศิลปาชีพปานศรนารายณ มสีมาชิก 50 คน 
2) กลุมสตรสีหกรณสาขาแปรรูปนํ้าผลไม มสีมาชิก 50 คน 
3) กลุมหุบกะพงไวนไทย มีสมาชิก 18 คน 
4) กลุมสตรสีหกรณสาขาทําขนม มีสมาชิก 40 คน 
5) กลุมสตรผีลิตภัณฑของใชในครัวเรือน มสีมาชิก 31 คน 
6) กลุมเยาวชนสหกรณพัฒนา (หุบกะพงไขเค็ม) มีสมาชิก 28 คน 

5. งานประชาสัมพันธ 
 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงรวมจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ 

เชน งานสหกรณไทย ใตรมพระบารมี ณ เมืองทองธานี งานนิทรรศการ 84 พรรษา ประโยชนสุขสูปวงประชา 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และงานพระนครคีรี ณ สนามกีฬาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี เปนตน 

6. งาน/โครงการพิเศษ 
6.1 โครงการสงเสริมเลี้ยงไกไขระบบปด  โดยเลี้ยงรุนละ 5,000 ตัว มีบริษัทราชบุรีอาหารสัตว จํากัด 

สาขาเพชรบุรี รับซื้อไขในราคาประกัน ปจจุบันเลี้ยงไกไขเปนรุนที่ 12 จํานวน 5,175 ตัว 
6.2 โครงการปลูกปาปานศรนารายณเฉลิมพระเกียรติ เปนโครงการรวมระหวางการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) กับศูนยสาธิตสหกรณการเกษตรหุบกะพง เริ่มดําเนินการในป 2547 โดยมีที่มาจากการที่
พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี เห็นวาสมาชิกสหกรณฯ ประกอบอาชีพเสรมิคือ จักสานผลิตภัณฑจาก
ปานศรนารายณเพื่อจําหนาย แตระยะหลังวัตถุดิบเริ่มขาดแคลน จึงมอบหมายให กฟผ. มาดําเนินการปลูกปาปาน
ศรนารายณในพื้นที่โครงการฯ โดยผลผลิตที่ไดมอบใหสหกรณการเกษตรหุบกะพง เปนผูใชประโยชนและบริหาร
จัดการทั้งหมด 

6.3 โครงการศูนยเรียนรูแปลงปลูกหนอไมฝรั่ง เริ่มดําเนินการในป 2552 เปนการปลูกหนอไมฝรั่ง
ในเน้ือที่ 3 ไร โดยใชระบบนํ้าหยด เพื่อนําบทสรุปผลการศึกษาไปขยายผลและสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณ
ตอไป 

6.4 โครงการสวนทับทิมไทย – อิสราเอล เปนโครงการที่สถานทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย 
ดําเนินการในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป โดยนํากิ่งพันธุจากประเทศอิสราเอล มาปลูกในพื้นที่ 4 ไร ปจจุบันมีอายุ 4 ปเศษ แตลําตนมี
ขนาดเล็กไมคอยสมบูรณ ผลผลิตตํ่า ซึ่งอาจมีสาเหตุจากสภาพอากาศรอนที่รอนเกินไป 

 


