
“ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

ความนํา:  แนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

“…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจข้ึนสูงโดยลําดับตอไป…”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
          พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                                เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

“คนอ่ืนจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมอืงไทยลาสมยั วาเมอืงไทยเชย วาเมอืงไทยไมมสีิง่ทีส่มยัใหม
แต ‘เราอยูพอมพีอกนิ’ และขอใหทกุคนมีความปรารถนาทีจ่ะใหเมอืงไทย พออยูพอกนิ มคีวามสงบ
และทํางาน ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางน้ีที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ
รุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรา
รักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดยิ่งยวดได…”

      พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
           เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                      ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
       วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานนับตั้งแตป 
พ.ศ. 2517 เปนตนมา จะพบวา พระองคทรงใหความสาํคญัถงึแนวทางการพฒันาอยางเปนขัน้ตอนบนพืน้ฐาน
ของการพึง่ตนเอง ความพอมพีอกนิ พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ การคาํนงึถงึความมเีหตผุล การสราง
ภูมิคุมกนัทีดี่ในตวั และทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนกัถงึการพฒันาตามลําดบัขัน้ตอน
ทีถ่กูตองตามหลกัวชิา ตลอดจนมคีณุธรรมเปนกรอบในการดํารงชวีติ ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ปนทีรู่จักกนัภายใตชือ่วา
“เศรษฐกิจพอเพียง”

เศรษฐกจิพอเพยีง เปนปรชัญาทีช่ีถ้งึแนวทางปฏบิตั ิโดยคาํนงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตมีุผล 
และสรางภมิูคุมกนัทีดี่เพ่ือพรอมรบัตอความเสีย่งบนพืน้ฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวงั และ 
คณุธรรม การใชความรูอยางถกูหลกัวชิาการ ควบคูไปกบัการกระทาํทีไ่มเบยีดเบยีนกนั การแบงปน ชวยเหลอื
ซ่ึงกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสวนตาง ๆ ของสังคม
เขาดวยกนั สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
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ตวัอยางภาคปฏบิตัทิีรู่จักกนัแพรหลายอยางหนึง่ของหลกัเศรษฐกจิพอเพียง ไดแก เกษตรทฤษฎใีหม
ที่สงเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการสรางความมั่นคงในระดับครัวเรือน
เกษตรใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหน่ึงกอน โดยตองไมเบียดเบียนผูอ่ืน แลวกาวเขาสูการรวมตัวกัน
ทาํกจิกรรมตาง ๆ ในรปูกลุม ชมุชน หรือเครอืขายวสิาหกจิ เพ่ือรวมมือกนัสรางสรรค และปองกนัผลกระทบ
ทางลบจากภายนอก สรางความเขมแขง็ของชมุชน และทายสดุเปนการสรางความเชือ่มโยงกบัธรุกจิขนาดใหญ  
ภาครัฐ หรือองคกรตาง ๆ นอกกลุม เพ่ือขยายขอบเขตความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ไปสูระดับประเทศ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

จากการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงดังกลาวขางตนน้ัน
พระองคมิไดมีพระราชดาํรเิพียงอยางเดียวเทานัน้ แตยงัทรงนาํแนวคดิดงักลาวมาประยกุตใชในการดาํเนนิงาน
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยพระองคไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความตอนหนึ่งวา

“…วัตถุประสงคของการตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทํากินของราษฎรใหมี
ความอุดมสมบูรณข้ึน โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลงนํ้า ตลอดจนฟนฟูปา และใชหลักวิชาการ
เกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว โดยใชเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเปนทุนใน
การพัฒนา ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาจะเปนฟารมตัวอยางที่เกษตรกรทั่วไป และเจาหนาที่ฝาย
พัฒนาสามารถมาเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อเปนการศึกษาหาความรู 
นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการใหมีความเจริญข้ึน 
เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเปนอยูดีข้ึน ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีขาวสําหรับหมูบานแตละกลุม 
ตลอดจนจัดตั้งธนาคารขาวของแตละหมูบาน เพื่อฝกใหรูจัก ‘พึ่งตนเอง’ ไดในที่สุด…”

พระราชดาํรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ทีท่รงมุงหวงัใหศนูยศกึษาการพฒันาฯ เปน “ตนแบบ
ของความสาํเรจ็” ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทัว่ไปไดมีความรูและชวยเหลอืตนเองไดอยางยัง่ยนื ดังนี้

1. เปนสถานทีท่าํการศกึษาคนควา ทดลอง วจัิย  เพ่ือแสวงหาแนวทางและวธิกีารพฒันาดานตาง ๆ 
ใหเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกนั  ทาํหนาทีเ่สมือน “ตนแบบ” ของความสาํเรจ็ทีจ่ะเปน
แนวทางและตวัอยางของผลสาํเรจ็ใหแกพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ตอไป

2. เปนสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน  การศึกษา 
คนควา ทดลอง วจัิยตาง ๆ ทีไ่ดรับผลสําเรจ็แลว ศนูยศกึษาการพฒันาฯ จะเปนแหลงผสมผสานทางวชิาการ
และการปฏิบัติเพ่ือนําความรูสูราษฎร รวมทั้งเปนแหลงศึกษาทดลองของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเปน
แหลงแลกเปลีย่น ถายทอดประสบการณ และแนวทางแกไขปญหาระหวาง 3 กลุม คอื นักวชิาการ เจาหนาที่
ซ่ึงทําหนาที่พัฒนาสงเสริม และราษฎร
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3. เปนตนแบบของการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนยศกึษาการพัฒนาฯ แตละแหงจะเปนแบบจําลอง
และตวัอยางของการพฒันาในพืน้ทีล่กัษณะหนึง่ ๆ ซ่ึงสามารถใชประโยชนไดอยางเตม็ที ่โดยพยายามใชความ
รูใหมากสาขาที่สุด  แตละสาขาจะเปนประโยชนเกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่น ๆ เปนการผสมผสานกันทั้ง
ดานความรู การดําเนินงาน และการบริหารอยางเปนระบบ

4. เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางสวนราชการ เปนการประสานงาน ประสานแผน และ
การจัดการระหวางกรม กอง และสวนราชการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ  เปนศูนยรวมของการศึกษาทดลอง และสาธิตที่ไดรับผลสําเร็จ ทั้ง
ดานการเพาะปลูก แหลงนํ้า ปศุสัตว ประมง ตลอดจนการพัฒนาดานสังคม ศิลปาชีพ ในลักษณะของ 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” เพ่ือใหผูสนใจไดเขาไปศึกษาดูงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว อันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางสมบูรณที่สุด

ศนูยศกึษาการพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิมีอยู 6 แหง ทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศ แตละศนูยฯ
จะมีสภาพภูมิศาสตรที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาค ซ่ึงมีสภาพปญหาที่แตกตางกัน โดยทําการศึกษาวิจัย 
และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่น้ัน ๆ เพ่ือพัฒนาพื้นที่แหงน้ันใหมีสภาพสมบูรณ สามารถทํา
การเกษตรได เม่ือผลการศกึษาวจัิยไดรับผลสาํเรจ็แลว ศนูยฯ จะทาํการขยายผลไปยงัหมูบานทีต่ัง้อยูรอบศนูย  
ที่เรียกวา “หมูบานรอบศูนยฯ” เปนหมูบานเปาหมายอันดับแรกโดยการสงเสริมในทุก ๆ ดาน อาทิ  
การเพาะปลูก  การขยายพันธุพืช การเลี้ยงสัตว เปนตน เม่ือสงเสริมใหกับหมูบานรอบศูนยฯ จนไดรับผล
ขั้นหนึ่งแลวก็จะขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่แหงอ่ืนตอไป

นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังไดขยายผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพไปสูพ้ืนที่แหงอ่ืนในลักษณะของ 
“ศนูยสาขา” เพ่ือทาํการศกึษาเปนการเฉพาะเรือ่งในพืน้ทีน้ั่น โดยมีวตัถปุระสงคหลกัในการจดัตัง้ศนูยสาขา
เชนเดียวกบัศนูยศกึษาการพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชดาํรน่ัินเอง

ผลสําเร็จของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ือง
มาจากพระราชดําริทั้ง 6 ศูนย

1. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ประวัติยอ

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ นับเปนศูนยฯ แหงแรกที่กอตั้งขึ้น โดยสภาพปญหาสําคัญที่พบ
ในพืน้ทีค่อื ปญหาสภาพทีดิ่นซ่ึงขาดความอดุมสมบรูณ มีการชะลางพงัทลายของดนิ ประกอบกบัพ้ืนทีส่วนใหญ
เปนดินทราย ทําใหสามารถรองรับนํ้าไดเพียง 30 มิลลิเมตร เม่ือไดมีการสํารวจสภาพปญหาของพื้นที่  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานขอเท็จจริงแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันที่ 
26 สิงหาคม 2531 ความตอนหนึ่งวา
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“…อันแรกก็ไดใหกรมชลประทานไดสรางเปนอางเก็บน้ํา ซึ่งดู ๆ ไปแลวก็แปลกเพราะวา
อางเก็บน้าํน้ันเทากับกนิทีข่องท่ีทีไ่ดมาเกอืบทัง้หมด จะเหลอืเพยีงไมก่ีไรทีจ่ะใชสาํหรบัการเพาะปลกู
โดยใชนํ้าชลประทาน ก็เร่ิมตนอยางน้ันคือ ไมถือวาผิดหลักวิชา ความจริงก็ผิดหลักวิชา มีที่เทาไร 
ก็มาใช สวนใหญเปนอางเก็บน้ําแลวก็มาใชประโยชนสําหรับการเพาะปลูกเพียงไมก่ีไร แตถือวา 
ทําเปนตัวอยาง แลวผลประโยชนที่จะไดก็ไมใชเฉพาะในที่ของเรา เปนในที่ที่ลงไปขางลาง คงไดรับ
ประโยชนสําหรับสถานที่กอสรางน้ัน…”

โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

ในการดาํเนนิงานของศนูยฯ ไดมีหนวยงานตาง ๆ รับผดิชอบรวมกนั อาท ิกรมชลประทาน กรมปาไม
กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร เปนตน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ เชน 
ฟนฟูทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรแหลงนํ้า โดยมีการพัฒนาแหลงนํ้าดวยการสรางอางเก็บนํ้าตาม
พระราชดาํริทัง้สิน้ 9 แหง มีการฟนฟูอนุรักษทรพัยากรดิน โดยมีการสาํรวจการใชทีดิ่น การวางระบบอนรัุกษ
ดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน จัดระบบการอนุรักษดินและน้ําดวยการทําคันดินและ
แนวการใชหญาแฝก และสงเสริมการทําปุยหมัก ปุยคอกและปุยพืชสด และใหความรูในการพัฒนาที่ดิน 
โดยการจัดการฝกอบรมเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยฯ ตลอดจนจัดใหมีโครงการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือ
การเกษตร “ทฤษฎีใหม” เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูการทําเกษตรแบบผสมผสาน และจะทําใหราษฎรมีรายได
ตลอดทั้งป

ปจจุบันมีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 15 หมูบาน ในเขตตําบลเขาหินซอน และตําบลเกาะขนุน มี
เน้ือที่ 113,214 ไร และมีศูนยสาขาอีก 2 แหง ประกอบดวย

1) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดนครนายก มีเน้ือที่ 
23,157 ไร เปนโครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยการทําแปลงนาสาธิต และทําเกษตรผสมผสานเพื่อสาธิต
ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปไดนําไปเปนแบบอยาง

2) โครงการพัฒนาสวนพระองค  อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี   มีเน้ือที่ 145 ไร ดําเนิน

กิจกรรมทางการเกษตร เชน ทํานา  ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เปนตน

2. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติยอ

เม่ือวนัที ่ 25 พฤศจกิายน 2525 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ  จักรพันธ องคมนตรี และอธิบดีกรมชลประทาน พรอมดวยนายเล็ก จินดาสงวน 
เขาเฝาทลูละอองธลุพีระบาท ณ กรมราชองครกัษ สวนจิตรลดา โดยไดพระราชทานพระราชดาํรใิหกรมชลประทาน
พิจารณาวางโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยทางศูนยฯ ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2527 
มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรตาง ๆ ตามความเหมาะสม สําหรับเปนตวัอยาง
ใหราษฎรนาํไปใชปฏบิตัติอไป และเมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2526 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระ
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ราชดาํเนนิทอดพระเนตรพืน้ทีท่ีจ่ะจัดตัง้เปนศนูยศกึษาการพฒันาภูพานฯ บริเวณบานนานกเคา อําเภอเมอืง
จังหวดัสกลนคร ไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับแนวทางดําเนินงานของศูนยฯ ความตอนหนึ่งวา

“…โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ควรครอบคลุมถึงการพัฒนาปาไมบริเวณตนนํ้า
หวยตาดไฮใหญ และบรเิวณตนนํ้าของอางเก็บน้าํภูไมรวกดวย โดยใหพจิารณาเปนพืน้ทีพ่ฒันาปาไม
ในเขตปรมิณฑลของศูนยฯ พืน้ทีป่ระมาณ 7,500 ไร และควรพจิารณาจดัตัง้หมูบานปาไมข้ึน ทีต่นนํ้า
หวยตาดไฮใหญ บริเวณถนนสายกาฬสินธุ-สกลนคร ประมาณ 10 ครอบครัว ๆ ละประมาณ 100 
ไร เพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการพัฒนาปาไมในพื้นที่ดังกลาว…”

โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินงาน

ทางศูนยฯ ใหความสําคัญดานการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงของทองถิ่นและเนนงาน
ขยายผลใหสามารถนําผลการศกึษาทดลองตาง ๆ ไปใชปฏบิตัใินพ้ืนทีข่องราษฎรไดอยางทัว่ถงึ โดยกําหนด
กิจกรรมพัฒนาเปน 3 ลักษณะคือ งานศึกษา ทดลองและวิจัย งานขยายผลการศึกษาและงานบริหารและ
การพัฒนาดานอ่ืน ๆ

ในสวนของงานขยายผลการศึกษา ไดมีงานสําคัญงานหนึ่งที่นํา “รูปแบบทฤษฎีใหม” ตามแนว
พระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว โดยใหเกษตรกรทีเ่ปนเจาของทีดิ่นทาํกนิทีมี่พ้ืนทีไ่มมากนกัได
ผลติขาวบรโิภคไดเพียงพอตอการเลีย้งครอบครวั และมีนํ้าสํารองไวใชในหนาแลง โดยแตละปจะดําเนนิการ 
ขดุสระน้าํใหราษฎรที่ตองการเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพ

ปจจุบันมีการกระจายการขยายผลของศูนยฯ สูพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของภาคใหเพ่ิมมากขึ้น โดยจัดตั้งเปน
ศูนยสาขา 3 แหง คือ

1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าหวยบางทรายตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร  ดําเนินการลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จทั้งในดานการเกษตร การอนุรักษปาไม 
การพัฒนาแหลงนํ้าและศิลปาชีพ

2) โครงการพฒันาลุมนํ้าก่ําอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ จังหวดัสกลนคร-นครพนม ดําเนนิการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแลง
ใหแกราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงลําน้ําก่ํา

3) โครงการขดุสระกกัเกบ็นํ้าตามทฤษฎใีหมอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิอําเภอเขาวง จังหวดักาฬสนิธุ  
เพ่ือใหเปนจุดศึกษา ทดลอง และสาธิตใหราษฎรไดเห็นผลการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ

3. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประวัติยอ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2525 ใหพิจารณา
จัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ขึ้น บริเวณปาขุนแมกวง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
มีขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 8,500 ไร โดยมีพระราชประสงคใหเปนศูนยกลางในการทดลองวิจัย 
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หารูปแบบการพัฒนาตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่ตนนํ้าที่เหมาะสมและเผยแพรใหราษฎรนําไปปฏิบัติตอไป โดย
พยายามใชประโยชนจากน้ําที่ไหลลงมาจากยอดเขาลงสูพ้ืนที่ตอนลางใหไดประโยชนสูงสุดโดยการจัดทํา
ฝายตนน้าํและทาํคนํู้าระบบกางปลา เพ่ือรักษาและชะลอความชุมชืน้ของดนิในฤดแูลง อันอาจจะนาํประโยชน
มาใชในการปลกูปาและเปนแนวปองกนัไฟปาเปยก ดวยน้ําทีไ่หลผานมาเบือ้งลางกจ็ะเกบ็ไวในอางน้ําเพือ่นํา
ประโยชนไปใชสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวและการประมง สําหรับการปลูกปาใหพิจารณา
ปลกูไมด้ังเดิมทีมี่อยูแลวและไมชนิดทีจ่ะเปนประโยชนทัง้ในการใชสอย เปนอาหารและเปนเชือ้เพลงิ โดยการ
ปลูกสรางเสริมปาและพัฒนาไมเดิมที่อยูสันเขาเพื่อใหเปนแมไมในการโปรยเมล็ดพันธุลงสูพ้ืนดินเบื้องลาง 
ก็จะทําใหเกิดสภาพปาที่หนาทึบและสมบูรณขึ้นได

ตอมาเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2527 ไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติม สรุปไดคือ ใหทําการศึกษา
การพฒันาปาไมพ้ืนทีต่นน้ําลําธารใหไดผลอยางสมบรูณเปนหลกั ตนทางเปนการศกึษาดานปาไม ปลายทาง
เปนการศึกษาการประมงตามอางเก็บนํ้าตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกราษฎรอยางแทจริง ผสมกับการ
ศึกษาดานเกษตรกรรม ปศุสัตวและโคนม รวมทั้งดานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนศูนยฯ ที่สมบูรณแบบ 
กอใหเกดิประโยชนตอราษฎรทีจ่ะเขามาศกึษากจิกรรมตาง ๆ ภายในศนูยแลวนาํไปใชปฏบิตัอิยางไดผลตอไป

โครงการ/กจิกรรมสาํคญัทีดํ่าเนนิการ

การดาํเนนิงานของศนูยศกึษาการพฒันาหวยฮองไครฯ น้ัน มีกรมชลประทานเปนหนวยงานแกนกลาง
ซ่ึงเนนการดาํเนนิการศกึษาคนควา ทดลองเพือ่หารูปแบบการพฒันาตาง ๆ ในบรเิวณพืน้ทีต่นนํ้าทีเ่หมาะสม
กับพ้ืนที่บริเวณตนนํ้าลําธารของภาคเหนือและเผยแพรใหราษฎรนําไปปฏิบัติ การพัฒนาพื้นที่ตนนํ้าลําธาร
โดยใชระบบชลประทานเขาเสริม การปลูกปา 3 อยาง 3 วิธี และการใชลุมนํ้าใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่สามารถใหเกษตรกรพึ่งตนเองไดโดยไมทําลายสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ นอกจากนั้น
ยังมุงทําการศึกษาพัฒนาปาไมพ้ืนที่ตนน้ําลําธารใหไดผลสมบูรณ ตนทางเปนปาไมและปลายทางเปน 
การศึกษาการประมงตามอางน้ําตาง ๆ ผสมกับการศึกษาดานสหกรณ ดานเกษตรกรรม ดานปศุสัตวโคนม 
ดานเกษตรอุตสาหกรรมและดานการตลาด

ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 11 หมูบาน และมีศูนย
สาขาจํานวน 5 แหง ประกอบดวย

1) ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม  เปนศูนยฯ สาธิตฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร

2) โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมนํ้าสาขาแมนํ้าปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน  อ.จอมทอง  อ.ฮอด จ.เชียงใหม เปนการพัฒนาแหลงนํ้าและตนนํ้าลําธาร

3) โครงการพฒันาพืน้ทีป่าขนุแมกวงอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชยีงใหม  
เนนการบริหารจัดการลุมนํ้าอยางเปนระบบควบคูกับการจดัหาที่ดินทํากินใหแกราษฎร
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4) โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงใหม สงเสริมใหคนกับปาอยูรวมกันได  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาปาไม

5) โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
เนนการจัดหาน้ําใหแกพ้ืนที่เพาะปลูก และจัดตั้งสถานีปาไมและสถานีประมง

4. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติยอ

เม่ือวนัที ่5 เมษายน 2526 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดาํรสัเกีย่วกบัพ้ืนทีต่าํบลหวยทราย
สรปุความวา “บรเิวณพืน้ทีแ่หงน้ีรวมทัง้อาณาเขตบรเิวณใกลเคยีงเคยมคีวามอดุมสมบรูณมาก มนํ้ีาตก
และธารน้าํไหลหลอเลีย้งพืน้ทีต่ลอดทัง้ป แตปจจบุนัสภาพปาเสือ่มโทรมมากมผีลทาํใหปรมิาณน้าํฝน
ลดนอยลงทกุป และไมตกตองตามฤดกูาล ซึง่บงบอกถงึแนวโนมวาอาณาบรเิวณแหงน้ีอาจแหงแลง
เปนทะเลทรายไดในอนาคต” และไดมีพระราชดาํรสัแก หมอมเจาจักรพนัธเพ็ญศริิ  จักรพนัธ องคมนตรี 
นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. นายสุนทร  เรืองเล็ก และนายเล็ก  จินดาสงวน ความตอนหนึ่งวา

“…ใหพัฒนาพื้นที่สวนหนึ่งเปนศูนยศึกษาการพัฒนาดานปาไมอเนกประสงค จัดใหราษฎร
ที่เขาทํากินอยูเดิมไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไม ไดประโยชนจากปาไมและไมทําลายปาไม
อีกตอไป มุงหมายใหศึกษารูปแบบการพัฒนาและเกษตรกรรมควบคูไปกับการปลูกปาใหราษฎร
เพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ควบคูไปดวย และใหราษฎรที่เขาทํากินโดยมิชอบเขารวมพิจารณาดูแล
รักษาปา ประกอบอาชพีโดยใชประโยชนจากปาไม ใหดําเนินการในลกัษณะพพิธิภัณฑธรรมชาตทิีม่ี
ชวีติ ใหการศกึษาแกประชาชนทัว่ไปเพือ่จะใหประชาชนผูยากไรอยูรอดและธรรมชาตอิยูรอดดวย…”

ศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายฯ ตัง้อยูในเขตพืน้ทีข่องพระราชนิเวศนมฤคทายวนั ตาํบลสามพระยา
และตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ 15,882 ไร โดยแบงพ้ืนที่
การพัฒนาเปน 6 สวน (พระราชดําริเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2528) คือ พ้ืนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี พ้ืนที่บริเวณทายอางเก็บนํ้าเขากระปุก พ้ืนที่ทายอางเก็บนํ้าหวยตะแปด พ้ืนที่ทายอางเก็บนํ้า
หวยทราย  พ้ืนทีบ่ริเวณหนาเขาทอง และพ้ืนทีป่ลกูปารอบอางเกบ็นํ้า มีกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน
กรมตํารวจ เปนหนวยงานแกนกลางในการดําเนินงาน เนนการพัฒนาเปนศูนยศึกษาการพัฒนาดานปาไม
อเนกประสงค จัดใหราษฎรทีท่าํกนิอยูเดิมไดมีสวนรวมในการดแูลรกัษาปาไม มุงฟนฟูสภาพปาทีเ่สือ่มโทรม
และสรางแนวปองกนัไฟปาโดยใชระบบปาเปยก ศกึษาหาวธิกีารใหเกษตรกรเขามามสีวนรวมในการอนรัุกษ
สภาพปาพรอมกับมีรายไดจากปาและปลูกชนิดตาง ๆ ควบคูกันกันไป

โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

1) โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ  โครงการนีมี้วตัถปุระสงคเพ่ือศกึษารปูแบบระบบการปลกูพชืตาง ๆ ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
เพ่ือเปนตัวอยางแกเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน มีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
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- เกษตรทฤษฎีใหม  เปนการจัดแบงพ้ืนที่ใหเหมาะสมเปนสวน ๆ คือแหลงนํ้า ไมผลพืชไร 
นาขาว ที่อยูอาศัย  (30:30:30:10)

- ระบบการปลูกพืชโดยมีไมผลเปนหลัก เปนการปลูกพืชที่มีอายุลดหลั่นกันไป โดยมีไมผล
เปนหลักและมีพืชไรเปนไมรอง

- รูปแบบการทําฟารมผสมผสาน  เปนรูปแบบการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว และเลี้ยงปลา
- เกษตรธรรมชาต ิ เปนการทําการเกษตรทีใ่ชทรพัยากรธรรมชาตทิีมี่อยู เชน ปุยหมัก ปุยคอก

ปุยพืชสด การปลกูพชืตระกลูถัว่เพ่ือปรบัปรงุดิน การใชหญาแฝกชวยปองกนัการพงัทลายของหนาดนิ การใช
พืชในการปองกันแมลงศัตรูพืช เชน ตะไครหอม สารสะเดาบด

- วนเกษตร คือการใชประโยชนจากปาทําการเกษตรโดยไมตองตัดตนไม มีทั้งชนิดไมยืนตน  
ไมพุม ไมเลื้อย เชน จําป กระดังงาไทย สายน้ําผึ้ง รสสุคนธ เปนตน

- รวมพันธุไมหอมเฉลิมพระเกียรติฯ เปนการอนุรักษพันธุไมไทยที่หายาก มีทั้งชนิดไมยืนตน  
ไมพุม ไมเลื้อย เชน จําป กระดังงาไทย สายน้ําผึ้ง รสสุคนธ เปนตน

- การลดการใชสารเคมี ทดลองใชสารสะเดาบด ฉีดพนปองกันแมลงศัตรูพืช
- การใชประโยชนจากสมุนไพร รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองปลูกพืช

สมุนไพร พรอมทั้งการแปรรูปสมุนไพร

2) สวนปาชายเลนทลูกระหมอม มีกองอํานวยการศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายฯ เปนหนวยงาน
รับผิดชอบงานหลักคือ การฟนฟูสภาพปาชายเลนตามแผนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริใหจัดหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อทําการฟนฟูสภาพปาชายเลน ทําใหใหระบบนิเวศนรักษาปาชายเลนกลับคืนมา

3) โครงการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรม มีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานรับผิดชอบ เน่ืองจากบริเวณ
พ้ืนทีเ่สือ่มโทรม (Bad Land) บริเวณเขาบอขงิ มีการชะลางพงัทลายอยางรนุแรงและมีดินทีแ่ขง็เปนดาน ใหนํา
หญาแฝกและพันธุไมที่สามารถขึ้นไดในพ้ืนที่มาปลูก โดยการเจาะหลุมปลูกแลวเอาดินที่มีอาหารใสในหลุม
แลวเพ่ิมความชื้นลงไป รวมทั้งพยายามสรางแหลงนํ้าจากธรรมชาติเพ่ิม เพ่ือชวยรักษาความชุมชื้น ทั้งน้ี
ความชื้นจะชวยสลายโครงสรางของดินดานทําใหเกิดการสรางดินที่อุดมสมบูรณขึ้นใหมโดยธรรมชาติ

4) แปลงศกึษาทดลองศกัยภาพของหญาแฝกในการพฒันาดนิทีแ่ข็งเปนดาน มีกองอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยนําหญาแฝกมาปลูกเพื่อปรับสภาพดินที่แข็ง
เปนดานบริเวณอางเก็บนํ้าหวยทรายใหมีคุณสมบัติดีขึ้น สามารถใชเพาะปลูกได

5) งานอนรัุกษดินและน้ํา มีกองอํานวยการศกึษาการพฒันาหวยทรายฯ เปนหนวยงานรบัผดิชอบ
โดยการจดัทําฝายกกัเกบ็นํ้าขนาดเลก็ พรอมคนัดินบงัคบันํ้า โดยจัดทําเปนแถว ขวางความลาดเทของพืน้ที่
เพ่ือกระจายน้ําฝนใหทั่วพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดความชุมชื้นในฤดูแลง

6) งานเพาะเลีย้งและขยายพนัธุสตัวปา มีกรมปาไมเปนหนวยงานรบัผดิชอบ โดยการเพาะเลีย้ง
ขยายพันธุสัตวปาชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเปนสัตวพื้นเพดั้งเดิมเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติตอไป
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ปจจุบันมีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 15 หมูบาน และศูนยสาขาจํานวน 1 แหง คือ โครงการศึกษา
วิธีการฟนฟูดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดําเนินงานปรับปรุง
ดินที่เสื่อมโทรมโดยการ “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” และนําหญาแฝกมาบํารุงดิน

5. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติยอ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2524 โดยเริ่มจากที่ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดเสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรหลายครัง้ในพืน้ทีบ่ริเวณชายฝงทะเล
หรือหมูเกาะตาง ๆ ของประเทศไทยนัน้ ทาํใหทรงตระหนกัถงึปญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
ชายฝง โดยเฉพาะชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศ เน่ืองจากปญหาการทําการประมงขนาดใหญ 
และทํากันอยางหนาแนน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเน่ืองจากมีการแขงขันในเชิงพาณิชยสูงมาก

ในการนี ้ พระองคไดพระราชทานพระราชดาํรใิหแกรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นายโฆษิต  ปนเปยมรัษฎ) ในพระราชพิธีแรกนาขวัญเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ความตอนหนึ่งวา

“…ปาชายเลนมีประโยชนตอระบบนิเวศนของพื้นที่ชายฝงทะเลและอาวไทย แตปจจุบันปา
ชายเลนของประเทศเรากาํลงัถูกบกุรกุและถกูทาํลายลงไปโดยผูแสวงหาผลประโยชนสวนตน จงึควร
หาทางปองกันอนุรักษและขยายพันธุเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตนโกงกาง เปนไม ชายเลนที่แปลกและ
ขยายพันธุคอนขางยาก เพราะตองอาศัยระบบน้ําข้ึนนํ้าลงในการเติบโตดวย จึงขอใหสวนราชการ
ที่เก่ียวของคือ กรมปาไม กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร รวมกันหาพื้นที่ 
ที่เหมาะสมในการทดลอง ขยายพันธุโกงกาง และปลูกสรางปาชายเลนกันตอไป…”

โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดกอตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรายไดและการอนุรักษ
รักษาสภาพปาโกงกาง การสงเสริมการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงกุง งานสงเสริมการ
เกษตร เชน การจัดไรนาสวนผสม และการฝกอบรมทางการเกษตร งานสงเสริมสหกรณ การศึกษาทดลอง
อนุรักษและบํารุงรักษาดินใหมีคุณภาพเหมาะสม เปนตน

นอกจากนัน้บรเิวณพืน้ทีร่อบนอกอาวคุงกระเบน ยงัไดสงเสรมิใหราษฎรมอีาชพีทีย่ัง่ยนืโดยศนูยฯ ไดให
ความรูและสนบัสนนุปจจัยบางอยางแกราษฎรในกจิกรรมเลีย้งสตัวนํ้า ทาํไรนาสวนผสม และการแปรรปูอาหาร
เพ่ือจําหนาย

ปจจุบนัศนูยฯ แหงน้ีไดขยายผลการดําเนนิงานไปยงัหมูบานรอบศนูยฯ ซ่ึงอยูในตําบลคลองขดุ และ
ตําบลรําพนั อําเภอทาใหม จํานวน 15 หมูบาน รวมกบัตําบลสนามไชยและตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม
อีก 8 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 23 หมูบาน เพ่ือใหเกษตรกรโดยรอบมีอาชีพและผลผลิตเพ่ิมขึ้น
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6. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติยอ

ระหวางวนัที ่ 18 สงิหาคม ถงึ 3 ตลุาคม 2524 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไดเสดจ็พระราชดําเนนิ
แปรพระราชฐานประทับแรม ณ ตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎร
ในเขตพ้ืนทีจั่งหวดันราธวิาส และทอดพระเนตรสภาพพืน้ทีแ่ละความจําเปนทีจ่ะยกระดบัความเปนอยู ภาวะ
เศรษฐกจิของประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัใหดีขึน้ จึงไดมีพระราชดาํรแิละพระราชกระแสตอเจาหนาทีผู่ตดิตามเสดจ็
ใหพิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่พรุ โดยมีพระราชกระแสกับหมอมเจา
จักรพนัธเพ็ญศริิ  จักรพนัธ องคมนตร ีนายชติ  นิลพานิช ผูวาราชการจงัหวดันราธวิาส นายเลก็ จินดาสงวน
อธิบดีกรมชลประทาน เกษตรจังหวัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ความตอนหนึ่งวา

“…ดวยพื้นที่จํานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเปนที่ลุมต่ํามีนํ้าขังตลอดป ดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ซึ่งมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร กสิกรจํานวนมากไมมีที่ทํากิน แมเมื่อระบาย
นํ้าออกหมดแลว ยังยากที่จะใชประโยชนทางการเกษตรใหไดผล ทั้งน้ี เน่ืองจากดินมีสารประกอบ 
ไพไรท ทําใหเกิดกรดกํามะถัน เมื่อดินแหงทําใหดินเปรี้ยวควรปรับปรุงใหดีข้ึน ดังน้ันจึงเห็น 
สมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเขามาดําเนินการศึกษาและ
พัฒนาพื้นที่พรุรวมกันแบบผสมผสาน และนําผลสําเร็จของโครงการไปเปนแบบอยางในการที่จะ
พัฒนาพื้นที่พรุอ่ืนในโอกาสตอไป…”

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งอยูบริเวณบานพิกุลทองและบานโคกสยา ตําบลกะลุวอเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ดําเนินการแยกเปนพ้ืนที่บริเวณตั้งศูนยฯ จํานวน 510 ไร และพ้ืนที่พรุ
ในจังหวดันราธวิาสและจงัหวดัใกลเคยีงในภาคใตประมาณ 400,000 ไร โดยมกีรมพฒันาทีดิ่นเปนหนวยงาน
แกนกลางในการดําเนินงานใหความสําคัญดานการศึกษาและพัฒนาโดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจ
ในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและพัฒนาใหผูที่เขามาศึกษา 
เรียนรู จะไดรับความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจไปดวย  
ในพ้ืนที่ 1,740 ไร

โครงการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินงาน

1) เกษตรทฤษฎีใหม  การแบงสัดสวนเพื่อการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด

 2) โครงการแกลงดิน  โครงการตนแบบของการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

            3) สวน 72 พรรษา การจัดตกแตงสวนโดยปลูกพืชสมุนไพร ไมหายาก และอนุรักษพืชผัก 
พ้ืนบานภาคใต

4) สวน 50 ป ครองราชย  จัดสวนสวยงามดวยพืชตระกูลปาลมหลากหลายชนิด

5) โรงงานสกดัและแปรรปูนํ้ามันปาลมขนาดเลก็ ศกึษาขัน้ตอนการนําผลปาลมมาผานกระบวนการ
ตาง ๆ เพ่ือผลิตน้ํามันปาลมตลอดจนไปสูการทําไบโอดีเซล
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ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 11 หมูบาน และมีศูนยสาขาอีก 
4 แหง ไดแก

1) โครงการสวนยางเขาตันหยง บานเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ใชเปนแหลงสาธิต
การปลูกยางพันธุดี และการปลูกพืชแซมในสวนยาง

2) โครงการหมูบานปแนมูดอ  ตําบลบูกิต  อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ใชเปนแหลงสาธิต
การจัดการดนิและน้ําในพื้นที่พรุ เพ่ือการปศุสัตวและการเกษตร

3) โครงการหมูบานโคกอิฐ-โคกใน บานยูโย อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โดยมีการพัฒนาพื้น
ที่ดินเปรี้ยวจัด  และมีการทําเกษตรตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”

4) โครงการหมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใชเปนแหลง
สาธิตการจัดการที่ดินและนํ้าในพื้นที่พรุ เพ่ือการปศุสัตวและการเกษตร

จากการประเมนิผลการดาํเนนิงานของศนูยศกึษาการพฒันาฯ ทัง้ 6 ศนูย จึงขอสรปุผลการประเมนิผล
ออกเปน 2 สวน ดังน้ี

1. ดานรายไดและแหลงที่มาของรายได  เม่ือเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของเกษตรกร
ในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาฯ กับรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตามเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
เม่ือป 2539 พบวา เกษตรกรสวนใหญในหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 4 ศูนย คือ ศูนยศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซอนฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ และศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ มีรายไดสูงกวาเกณฑพอสมควร สวนศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และศูนยศึกษาการ
พัฒนาพกิลุทองฯ พบวา เกษตรกรสวนใหญยงัมีรายไดต่าํกวาเกณฑ โดยเฉพาะศนูยศกึษาการพฒันาภูพานฯ
ซ่ึงเปนผลมาจากความเสียเปรียบดานสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ไมเอ้ือตอการทําเกษตรกรรม 
รายละเอียดตามตาราง

อยางไรก็ตาม ในภาพรวมเกษตรกรสวนใหญที่มีรายไดดีขึ้นพอสมควร เปนเพราะมีรายไดจาก
หลาย ๆ ทาง อาทิ จากการขายผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือจากบริโภคในครัวเรือน เชน ขาว  ไมผลตาม
ฤดูกาลหลายชนดิ  และขายพนัธุปลาชนดิตาง ๆ  รวมทัง้เปนผลจากการทีเ่จาหนาทีข่องศนูยฯ แตละแหงไดมา
ใหความรู และสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะการทําเกษตร “ทฤษฎีใหม” และการทําเกษตรผสม
ผสาน สวนศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดใหความรูเร่ืองการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง  
ซ่ึงเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่ง

สวนแหลงทีมี่ของรายไดทกุศนูย ยกเวนศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ ในภาพรวมนัน้มาจาก
การรบัจางแรงงาน  การเพาะปลกู  การคาขาย  การเลีย้งสตัว และจากแหลงอ่ืน ๆ  สวนศนูยศกึษาการพฒันา
อาวคุงกระเบนฯ น้ัน รายไดสวนใหญมาจากการทาํประมง การเพาะเลีย้งสตัวนํ้า การรบัจางแรงงาน การคาขาย
การเลี้ยงสัตว และจากแหลงอ่ืน ๆ



12

ตาราง  แสดงผลการเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของเกษตรกรกับรายไดเฉลี่ยตอคนตอป
ตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2539

ศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

รายไดเฉลี่ย/คน/ป
จากการประเมินผลป 2539

(บาท)

รายไดตามเกณฑ จปฐ.ป 2539
(บาท)

1.  เขาหินซอน 18,038.46

2.  ภูพาน                 8,300.56

3.  หวยฮองไคร               17,266.94 15,000.00

4.  หวยทราย               20,590.11

5.  อาวคุงกระเบน               25,441.20

6.  พิกุลทอง               14,913.89

2. ดานคุณภาพชีวิต ในภาพรวมเกณฑดัชนีคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานรอบศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ จํานวน 4 ศูนย คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากเกณฑคุณภาพ
ชีวิตในระดับกลางเปนระดับสูง สวนศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เกณฑดัชนีคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานรอบศูนยฯ ยังอยูในระดับกลาง แตมีแนวโนมวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  น่ันคือ เกษตรกรสวนใหญเปนหนี้นอยลง สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได

ดังน้ัน จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญใน “การพฒันาชนบท” ที่ 
สงผลใหประชาชนมคีวามเปนอยูทีดี่ขึน้ ซ่ึงจะตองพัฒนาชมุชนใหมีความเขมแขง็กอน เพ่ือใหประชาชนสามารถ
พ่ึงตนเองและจะตองสอดคลองกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน 
ตลอดจนสงเสรมิความรูเทคนคิวชิาการอันทนัสมัย เรยีบงาย ประหยดั ถกูตองตามหลกัวชิาการ อันจะนําไปสู
“การพอม ี พอกนิ” ไมตองกูหน้ียมืสนิ พระองคจึงไดพระราชทานพระราชดาํรใิหจัดตัง้ศนูยศกึษาการพฒันา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น ซ่ึงก็คือ การนําปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินงานของศูนยฯ น่ันเอง ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวทางสําคัญในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของศูนยฯ ทั้ง 6 แหง ดังน้ี

1. การพฒันาปาไม  โดยเฉพาะปาไมทีเ่ปนแหลงตนน้าํลาํธาร  การอนรัุกษปา การอนรัุกษนํ้าและดนิ  
การเก็บความชุมชื้นในดิน  การสรางฝายดินหรือหินขวางทางน้ําเล็ก ๆ ตามธรรมชาติ (ฝายแมว) เพ่ือให
เกิดความชุมชื้น ความเจริญเติบโตของตนไมบริเวณใกลเคียง ทําใหเขียวชอุมตลอดปและปองกันไฟปา การ
ฟนฟูโดยการปลอยใหปางอกขึน้มาเองโดยไมตอง “ปอกเปลอืก” และการปลกูพรรณไมทีเ่หมาะสมกบัทองถิน่
เพ่ือประโยชน 4 อยาง ๆ คือ เพ่ือบริโภคผล เพ่ือไวใชสอย เพ่ือทําเชื้อเพลิงและเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา  
นอกจากนั้น ยังไดพระราชทานแนวทางในการจัดที่ดินใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในปาอีกดวย
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2. การพัฒนาแหลงนํ้า  ทรงตระหนักถึงความสําคัญของน้ําตอการดํารงชีวิตของประชาชน จึงได
พระราชทานพระราชดําริในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา โดยวิธีตาง ๆ เชน การขุดสระกักเก็บนํ้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และเพ่ือการชลประทาน ทั้งน้ี โดยอาศัยการเอ้ืออํานวยจากลักษณะภูมิประเทศและ
ธรรมชาติเปนหลักสําคัญ

3. การสงเสริมอาชีพของประชาชนในชนบท  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
แนวทางเพื่อยึดเปนหลักปฏิบัติ ดังน้ี

    3.1 การพึ่งพาตนเอง โดยทรงเนนใหผลิตอาหารพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหเพียงพอ
ในทองถิ่น เชน ขาว ผัก ปลา ดวยวิธีการที่งาย ๆ  หากเหลือบริโภคจึงจะนําไปแลกหรือจําหนายกับเพ่ือน
บาน จึงตองมีความสามัคคีกัน ทํางานรวมกัน ตองมีความขยันหม่ันเพียร  รูจักประมาณตน  การขยายการ
ผลิตตองคอยเปนคอยไป  ไมกอหน้ีที่เกินตัว

3.2 “ทฤษฎีใหม” ในป พ.ศ.2532 ซ่ึงเปนปที่ 34 แหงรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานแนวประกอบอาชีพของประชาชนในชนบท ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งและตอมาประชาชนได 
รูจักกนัแพรหลายในนามการเกษตร “ทฤษฎใีหม” ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขัน้ตอน ทัง้นี ้หลกัสาํคญัของการเกษตร
“ทฤษฎีใหม” ขั้นที่ 1 คือ ควรเปนเกษตรกรรายยอยที่คอนขางยากจนและอยูในเขตนํ้าฝน  รูจักการจัดการ
พืช ดินและน้ํา ใหเหมาะกับการบริหารกําลังคน เวลาและเงินทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยแบงพ้ืนที่ออก
เปนสัดสวนรอยละ 30:30:30:10 โดยประมาณ เพ่ือทํากิจกรรมหลัก 4 อยาง คือ ขุดสระเก็บกักน้ําฝน 
ธรรมชาติ  ปลูกขาว  ปลูกพืชผสมผสาน และจัดสรางที่อยูอาศัยและเลี้ยงสัตว

บทสรุป

จะเห็นไดวา หลักสําคัญในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกศูนยฯ มาจากแนวพระราชดําริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเปนปรัชญาที่ชวยผลักดันใหประชาชนทุกอาชีพและทุกระดับชั้น โดยเฉพาะ
เกษตรกรในชนบทสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิต แตอาจจะปฏิบัติไดมากบางนอย
บางตามแตพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของแตละคน

สําหรบัประชาชนในชมุชนชนบทซึง่สวนใหญมีอาชพีหลกัในการทําเกษตรกรรมนัน้ การทําการเกษตร
“ทฤษฎีใหม” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกตใชน้ัน นับวาเปนวิถีทาง 
ที่นําไปสูการพยายามพึ่งตนเอง ชวยตัวเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือให “พอมี พอกิน” โดยเฉพาะ
อาหารและที่อยูอาศัย  สวนที่ไมสามารถจะผลิตเองได ก็แลกเปลี่ยนหรือซ้ือจากภายนอกบาง แตควรซื้อและ
ใชจากของที่ผลิตไดในทองถิ่นหรือในประเทศใหมากที่สุด พยายามกอหน้ีใหนอยที่สุดและควรมีชีวิตความ
เปนอยูที่เรียบงาย รวมทั้งพอใจในสิ่งที่ไดรับมาโดยชอบธรรม ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เพ่ือใหมีรายจายไมเกิน
รายรับ หากเปนในแนวทางเชนน้ีก็นับไดวาเปนการดําเนินชีวิตที่ใชปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ประทีปสองทางใหเดินไปอยูถูกตอง สมดั่งพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมุงม่ัน
รักษาทกุชวีติในผนืแผนดินไทยใหรอดพนความทกุขยาก มีสภาพการดาํรงอยูแบบพ่ึงตนเองไดและพอมพีอกนิ
ไปตลอดชีวิต
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