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“…The Centres are demonstrations of integrated 
development work which means everything and every aspect 
to earn a living. The people will be able to observe the models 
of modern knowledge and technology which can be effectively 
applied to their occupation…”

“…On the other hand, the Centres are intended to be 
the venue for study and research according to different areas 
because in each particular area there are different 
characteristics…”

“…Various agencies concerned with every aspect of the 
people’s life can exchange idea, work together and coordinate 
to have the work done. Normally, each agency has its own 
independent centre with no other agencies involved. However, 
the Royal Development Study Centres gather in one place 
officials and experts from every department and division in 
various fields; agricultural, social and related educational 
promotion. This means the people can obtain different fields 
of knowledge at the same time. It is like two poles. One is the 
officials who work together in one place. The other is the 
general public who acquire benefits…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address 
Given at the Huai Sai Royal Development Study Centre 

On 11 September 1983
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Main Missions 
of the Six RDSCs

The royal development study centres (RDSCs) were 
established to be models of success and disseminate 
knowledge to local people in order to sustainably 
develop their livelihoods. The royal development study 
centres give knowledge and support as follows:

A One-stop The study centres conduct studies 
experiments and demonstrations on 
agriculture, water sources, animal 
husbandry, fishery along with social 
development and supplementary 
occupations in the form of a Living 
Natural Museum

Khao Hin Sorn RDSC, 
Chachoengsao Province

“Empty Forest, Dry Stream,
Band Land can all be Developed”

Puparn RDSC,  
Sakon Nakhon Province

“Generate More Water, Grow More 
Forest, Harvest a Sufficient Life”

Huai Sai RDSC,  
Phetchaburi Province  

“Revive the Soil, Restore the Forest, 
Retain the Sufficiency of Life”

Kung Krabaen Bay RDSC, 
Chanthaburi Province

“Manage and Rehabilitate 
the Coastal Resources: From 

Hilltop to Sea Base”

Pikun Thong RDSC,  
Narathiwat Province  

“Deteriorated Swamp Forest, 
Accumulated Peat Soil, 

Managed by ‘Klaeng Din’”

Huai Hong Khrai RDSC, 
Chiang Mai Province

“Upstream Forestry, Downstream 
Fishery, In Between Agriculture”

Service
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Coordinate plans, implementation and 
administration among departments, divisions 
and concerned government agencies to bring 
about optimum benefits

 Between Government Agencies
Coordination

Integrated 
Development

Each royal development study 
centre is the model and example on 
development in a specific area.
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Exchange 
of Experiences 

Among Academics,

Practitioners 
and People

The study centres serve as the medium 
to disseminate the successful results of studies, 

experiments and research to the people

research and 
experiments

In search of development 
gu idel ines  and methods 
consistent with different 
surrounding conditions of each 
particular area

In search of development 
gu idel ines  and methods The place for conducting studies,

research and consistent with different research and 
In search of development 
gu idel ines  and methods The place for conducting studies,

The place for conducting studies,
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One of the major goals of rural development in Thailand 
is to search for ways to uplift the people’s well-being. This entails 
developing the communities to become strong so that the 
people can be self-reliant. However, the efforts must conform 
with the conservation and development of environmental 
resources in a sustainable and beneficial manner. Also, modern, 
simple, correct, and economically viable knowledge and 
technology should be promoted.

Therefore, His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously 
granted the initiatives to establish the royal development study 
centres where various studies, research, and experiments are 
carried out in search of new development strategies suitable to 
the distinctive conditions of each region. The royal development 
study centre serves as a “Living Natural Museum” where farmers 
can explore and apply the knowledge as well as methods of 
occupations on their own land.
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Royal Development Study Centres

13  �� ษกึศยนูศจ็รเำ�สลผ ีป ำกำ นฒัพร ำ มงอืนเนัอ ำจำกพระรำ ริำ�ดช

127  �� ษกึศยนูศจ็รเำ�สลผ ีป ำกำ นฒัพร ำ มงอืนเนัอ ำจำกพระรำ ริำ�ดช

ิ

83  �� ษกึศยนูศจ็รเำ�สลผ ีป ำกำ นฒัพร ำ มงอืนเนัอ ำจำกพระรำ ริำ�ดช

His Majesty King Bhumibol Adulyadej initiated the establishment 
of the six royal development study centres (RDSCs) which scatter in 
every region of Thailand and serve as the “Living Natural Museums.” 
The centres gather various studies, research, experiments in 
multi-disciplinary fields and solutions to agricultural problems relating to 
water, soil and forests.

 The areas where the royal development study centres are 
located have their own “specific” problems and differences according 
to regions. His Majesty King Bhumibol Adulyadej had thoroughly 
considered about the problems and made conclusions for each area, as 
follows:

• Khao Hin Sorn Royal Development Study Centre, 
Chachoengsao Province: Problems were derived from deforestation 
and mono-cropping of corn and cassava. The soil 
then became infertile and sandy. In the dry season, 
wind erosion occurred. In the rainy season, the soil 
was eroded by water flow.

• Pikun Thong Royal Development 
Study Centre, Narathiwat Province: Most areas 
are constituted of old “Phru” or peat swamp 
forests. The soil consists of the thick layers of 
organic matters or decomposed plant residues and 
is mixed with seawater, leading to the increase of 
the level of pyrite in the soil. When the soil is 
exposed to the air, the soil oxidizes. Whenever the 
water is drained from the soil, pyrite which is the 
combination of iron (Fe) and sulfur (S

2
) releases 

sulfuric acid.
• Kung Krabaen Bay Royal Development 

Study Centre, Chanthaburi Province: Problems 
occurred from saline soil caused by seawater 
intrusion.
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• Puparn Royal Development Study 
Centre, Sakon Nakhon Province: Deforestation 
was the main cause of water scarcity in the dry 
season. In the rainy season, the gust flow of 
water washed away the topsoil and the salt 
leached to the surface in clusters.

• Huai Hong Khrai Royal Development 
Study Centre, Chiang Mai Province: Problems 
were derived from deforestation. In the rainy 
season, soil was eroded by water flow, leaving 
only rocks and pebbles.

• Huai Sai Royal Development Study 
Centre, Phetchaburi Province: Deforestation 
and inappropriate field crop cultivation made 
the soil infertile, sandy and eroded by wind and 
water. Only the useless hardpan soil remained.

“ … T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e 
establishment of royal development 
study centres is to enhance the fertility of 
the people’s land by developing soil and 
water sources and rehabilitating the forest 
as well as using the agricultural knowledge 
in the planning of cultivation and animal 
husbandry using some funds from 
donation.

า

188 งกันำ�ส ำนคณะกรรมกำ สะรปอืพเษศเิพร ำนงำนโครงกำ มงอืนเนัอร ำจำกพระรำ งกันำ�ส( ิรำ�ดช ำน กปร.)

257257  �� ษกึศยนูศจ็รเำ�สลผ ีป ำกำ นฒัพร ำ มงอืนเนัอ ำจำกพระรำ ิรำ�ดช

327327  �� ษกึศยนูศจ็รเำ�สลผ ีป ำกำ นฒัพร ำ มงอืนเนัอ ำจำกพระรำ ิรำ�ดช

Objectives and Implementation Guidelines of 
the Royal Development Study Centres



Living Natural Museum 7

The royal development study 
centres also serve as the demonstration 
farms for farmers and development 
officials to visit and gain knowledge. The 
centres also act as the main bodies to 
develop the surrounding areas. When the 
livelihoods of people have been improved, 
the establishment of the rice mills for each village may be 
considered, together with the setting up of the community rice 
banks for each village to enable the people to achieve 
self-reliance...”

The royal speech of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
reflects the aim of the royal development study centres to be the 
“models of success” for farmers and general public to gain 
knowledge and be self-supporting as follows:

• To conduct studies, research and experiments in search 
of development methods consistent with 
different surrounding conditions of each 
particular area. Each centre is intended to be 
the “model” of success for the people in the 
surrounding villages and other areas as well.

• To serve as a centre for exchange 
of  exper iences  among academics , 
practitioners and people in conducting the 
studies, experiments and research to 
disseminate the successful results. The centre 
is the place that integrates theory with practice 
to disseminate knowledge to the people, and 
serves as a study centre for development 
workers as well as a place for exchange of 
experiences and methods  for solving problems 
among academics, development officials and 
the people.

50 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

106 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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• To serve as a centre of integrated development patterns: 
Each royal development study centre is a model and example of 
development in a specific area which renders maximum benefits. In 
the development process, it requires integration of interdisciplinary 
fields of knowledge which complement one another. The integration 
includes not only the knowledge but also the operation and 
systematic administration.

• To build and reinforce coordination among agencies in 
project planning, implementation and management among 
government agencies in order to give utmost benefits

• To provide a one-stop service that demonstrates the 
successful results of research and experiments on the development 
of agriculture, water sources, animal husbandry, fishery as well as 
society in the form of a “living natural museum.” People can come 
to see the living demonstrations in one place at one time to achieve 
efficiency in development efforts.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej paid attention to the 
importance on the development patterns that conform to 
topographical and sociological conditions in order to enable the 
people to be self-reliant in a sustainable manner as reflected in His 
Majesty’s speech as follows:

“…Development must take account of the local 
environment in terms of the physical environment, the 
sociological environment and the cultural environment. By the 
local sociological environment, we mean certain characteristics 
and ways of thinking which we cannot force people to change. 
We can only suggest. We cannot go in to help people by trying to 
make them the same as us. However, if we go in and find out 
what the people really want and then fully explain how they can 
best achieve their aims, the principles of development can be 
fully applied...”
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There are six royal development study 
centres across the country. Each centre represents 
the region’s local characteristics and addresses 
the problems particular to the areas. The centre 
conducts studies and research to determine a 
development path suitable for each locality in 
order to make the land arable as well as to 
achieve productive yields. Once the results have 
been proved to be successful, the centre then 
disseminates the knowledge to farmers living in 
the surrounding villages which are the primary 
targets to apply on their own lands. The centre 
promotes all fields of knowledge such as 
cultivation, propagation of crop varieties, animal 
husbandry, fishery, etc. Farmers can come to 
participate in the training, or ask for advice from the 
officials who visit their villages. They can also take 
a study tour to observe the activities around the 
centre by themselves. After the knowledge has 
successfully been promoted to farmers in the 
surrounding villages, the extension works are then 
aimed at farmers in other areas. 

This gives rise to the setting up of 
the centre branches for carrying out studies on 
specific issues relevant to the problems of the 
area. The objectives of the centre branch are 
similar to those of the RDSCs in conducting studies 
and experiments to support local occupations by 
which farmers can put the results to practice and 
become successful in their occupations.

286286 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

การพฒันาอาชพีเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 • เลี้ยงสัตว์ สร้างทางเลือกให้ชีวิต โคนม โคพื้นเมือง        

กบนา กบบูลฟร็อก (Bullfrog) สุกรขุน หมูป่า และปลา

 • ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ 

ภมูอิากาศ ได้แก่ ส้มโอพนัธุข์าวทองด ีล�าไยพนัธุอ์ดีอ เหด็นางรม 

เห็ดขอนขาว

 • การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ของราษฎร เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่า

ของผลผลิต อาทิ กระเทียมโทนดอง และชาผงสมุนไพร

287287  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 (๗)  ชนดิสตัว์น�า้ที่เลี้ยง ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 

ได้สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น�้าหลายประเภทที่ตลาดมี

ความต้องการสงู เช่น การเลี้ยงกุง้กลุาด�า กุง้แชบ๊วย กุง้แวนาไมต์ 

ปลาเก๋า ปลากะพงขาว ปลาดุกทะเล และหอยหวาน ซึ่งสัตว์น�้า

ในกลุม่นี้มีต้นทนุผนัแปรค่าลกูพนัธุ ์และค่าอาหารสงู เพราะกนิ

เนื้อสตัว์เป็นอาหาร ดงันั้นเกษตรกรผูเ้ลี้ยงจงึควรมีความช�านาญ

ต่อการเลี้ยงสูง และต้องสามารถวางแผนการจัดการฟาร์มได้ดี 

จึงจะประสบความส�าเร็จ 

    ส�าหรับกลุ่มสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่มีการส่งเสริมรองลงมา 

คอื สตัว์น�้าในกลุม่กนิพชืเป็นอาหาร เช่น การเลี้ยงปลานวลจนัทร์ 

ทะเล ปลากระบอก ปลาทบัทมิ หอยเป๋าฮื้อ หอยนางรม หอยแมลงภู ่

หอยแครง จึงเหมาะสมส�าหรับเกษตรกรที่มีเงินทุนไม่มากนัก

และท�าธรุกจิการเลี้ยงสตัว์น�้า เพื่อพออยูพ่อกนิในรปูแบบการเลี้ยง

แบบผสมผสาน โดยอาจเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเล 

    นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังได้

มกีารสาธติการเพาะและอนบุาลปลาการ์ตนู ซึ่งเป็นการส่งเสรมิ

การท�าธุรกิจปลาสวยงาม

 (๘)  การบันทึกข้อมูลการเลี ้ยงและการท�าบัญชีฟาร์ม       

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

จัดท�าสมดุคูม่อืการเลี้ยงสตัว์น�า้ในฟาร์มของตนเอง เพื่อให้เกษตรกร

สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น�้าในฟาร์มของตนให้ดีขึ้น รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการท�าบัญชีฟาร์ม เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและก�าไร

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในแต่ละรุ่น และสามารถใช้เป็นข้อมูล

วางแผนการผลติสตัว์น�้าในรุน่ต่อไป ว่าควรจะผลติในปรมิาณเท่าไร 

เพื่อไม่ให้มผีลผลติสตัว์น�้าชนดินั้นในตลาดมากเกนิไป ซึ่งจะท�าให้

ราคาตกต�่า จนอาจประสบกับภาวะการขาดทุนได้

109  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ



12 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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Khao Hin Sorn 
Royal Development Study Centre, 

Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province

“…The Khao Hin Sorn Royal Development Study Centre 
is the first of its kind. Much development has not yet been seen 
at the study centre due to the limitation of its topography. 
However, the idea of having the royal development study 
centres has later been expanded…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address 
Given on 26 August 1988



12 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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Khao Hin Sorn 
Royal Development Study Centre, 

Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province

14 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

15  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

The Khao Hin Sorn Royal Development Study Centre is the first 
royal development study centre. The centre was founded on 8 August 
1979 covering an implementation area of 303.2 hectares. It can be 
divided into 198.4 hectares of the Khao Hin Sorn RDSC and 104.8 hectares 
of the Royal Research Project site. The centre operates the full-scale 
agricultural development by emphasizing soil, water and natural 
resources improvement and rehabilitation. Formerly, the area was 
affected by forest encroachment and the repetitive mono-cropping of 
corn and cassava which made the soil degraded and deteriorated until it 
turned into sandy soil. After that, it was eroded by wind in the dry season 
and water in the rainy season resulting in the deteriorated and unusable 
top soil.

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej initiated the rehabilitation 
of soil condition in order for the farmers to make a living in a sustainable 
way by integrating the interdisciplinary fields of knowledge which 
requires cooperation among government agencies to operate all 
development activities such as soil improvement using green manure and 
intercropping with leguminous plants, pest control using natural means 
as well as study on appropriate land utilization for orchards. In addition, 
the centre also conducts the activities on forest restoration and preservation 
of indigenous, rare and economic plant species, 
establishes herb garden, and collects rare wild plant 
varieties of the Eastern Region. Moreover, the centre 
provides the demonstration of aquaculture in 
floating basket and ornamental fish raising which can 
serve as the sources of supplementary incomes for 
the farmers. Apart from these activities, the centre 
also introduces and promotes the concept of 
cooperatives among farmers, provides rice milling 
service and disseminates knowledge to farmers 
through trainings on agricultural activities and 
produce processing for sale while sending officials to 
the farmers’ houses to ensure stable income.
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17  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

Extension Works
• Setting up of the demonstration plots to show the results of 

the studies, research and experiments to the interested to study and 
apply the knowledge to improve their occupations and communities  
as well as arranging of officials to provide appropriate knowledge at 
the farmers’ houses. Demonstration plots can be divided as follows:

• Agricultural Development Work (Plants)
 u Demonstration of the New Theory farming practice 

according to His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s intiative
 u Demonstration of the cultivation of local vegetables such 

as Mlientha suavis, Bracken Fern and Lasia spinosa
 u Collection of herb species such as Amomum biflorum 

Jack, Citronella grasses and Andrographis paniculata
 u Demonstration of the plantation of fruit trees such as 

mangoes, rose apples and sapodilla
 u Demonstration of the cultivation of fragrant and flowering 

plants such as ylang ylang and Rauwenhoffia siamensis Scheff
 u Demonstration of sustainable agricultural practice
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• Animal Husbandry Development Work
 u Demonstration of animal husbandry such as cattle, swine, 

native chickens, ostriches and Rusa deer
• Fishery and Aquaculture Development Work
 u Demonstration of fish culture such as Nile tilapia and 

Probarbus jullieni
• Forestry Development Work
	 u Demonstration of reforestation in the Royal Research 

Project site
	 u Demonstration of eucalyptus plantation
	 u Demonstration of para rubber plantation
	 u Demonstration of seedlings propagation such as Hopea 

odorata, Dipterocarpus alatus, Pterocarpus macrocarpus and etc.
• Soil Development Work
	 u Demonstration of vetiver grass plantation and propagation 

for distribution to farmers
	 u Demonstration of compost making
	 u Demonstration of the studies and research on vetiver grass
The operation of the Khao Hin Sorn RDSC has reached a 

satisfactory level and rendered great benefits to the surrounding 
villagers. His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
accompanied by Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn gave an address during 
his royal visit to the Khao Hin Sorn RDSC on 23 
April 1997 as stated:

“…At Khao Hin Sorn, various parties 
joined in to help. After 15 years, the Centre has 
become a model, and it has become easier for other places to 
replicate. It needs perseverance. So now, everyone benefits. The 
people are satisfied, and I am satisfied. Here they could not even grow 
cassava. Things have changed a lot. The place is now well-shaded 
and cool...”
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Triumph of Development
1. Soil, water, forest and natural 

resources have been rehabilitated. From the 
comparison between the survey of the present 
agricultural land and satellite photograph taken 
in November 2005, it was found that the 
centre’s area of 303.2 hectares has been 
developed until the proportion of the arable 
areas has been increased in the former desert-
like areas.

2. Farmers follow the New Theory farming practice and 
integrated farming by growing rice, vegetables and fruits together with 
raising fish or frogs in farm ponds as well as raising poultry such 
as ducks and chickens in their farmland instead of relying only on 
cassava or rice farming.

3.  Farmers realize the benefits and advantages of using 
compost instead of chemical fertilizer which helps to reduce the 
production cost and gives high yields of good quality without any 
negative impacts on the environment and health. The centre has 
promoted the training on organic fertilizer making earnestly and 
continuously.

4.  The centre collects more than 900 species of herbal plants 
which can be processed to 15 products such as butterfly pea 
shampoo and conditioner, turmeric liquid soap, Amomum biflorum 

สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในอดีต สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปี ๒๕๓๘

33  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

“ป่าหาย น�้าแห้ง ดินเลว...ก็พัฒนาได้”
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

นับเป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาแห่งแรก ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี ๘ สงิหาคม 

๒๕๒๒ มพีื้นที่ด�าเนนิการจ�านวน ๑,๘๙๕ ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่

ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ จ�านวน ๑,๒๔๗ ไร่ และพื้นที่

โครงการส่วนพระองค์เขาหินซ้อน จ�านวน ๖๕๕ ไร่ ด�าเนินการ

พฒันาทางด้านการเกษตรอย่างสมบรูณ์แบบโดยเน้นการปรบัปรงุ

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน�า้ให้มีความสมบูรณ์ 

เนื ่องจากสภาพพื้นที่แห่งนี ้มีการตัดไม้แล้วปลูกพืชไร่ เช่น 

ข้าวโพด และมนัส�าปะหลงั ท�าให้ดนิจดืและเสื่อมคณุภาพจนกลาย

เป็นดินทราย ในฤดูแล้งจะมีการชะล้างเนื่องจากลมพัด (Wind 

Erosion) ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน�้าเซาะ (Water 

Erosion) ท�าให้หน้าดินถูกท�าลายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ท�าการฟื้นฟูสภาพของดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถน�าไปใช้

34 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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Jack soap bar, Barleria lupulina ointment and 
citronella grass mosquito repellent. These 
products are popular among users and will be 
developed further.

At present, there are 43 surrounding 
villages covering an area of 18,114.24 hectares 
in Khao Hin Sorn and Ko Khanoon Subdistricts. 
The centre also has three branches which are,

 - The Royal-initiated Khao Cha-ngok Area Development 
Project, Nakhon Nayok Province (3,705.12 hectares): serving as the 
comprehensive development project where rice farming and 
integrated farming are demonstrated for further application by farmers 
and general public

- The Royal Development Project at Ban Sang District, 
Prachinburi Province (23.2 hectares): conducting agricultural activities 
such as rice cultivation and chemical-free vegetable plantation

- The Pluak Daeng Development Service Centre Project 
According to the Royal Initiative, Rayong 
Province: established as an occupational 
training centre on agriculture, animal husbandry 
and fishery for daily consumption and food 
security in crises while giving the utmost 
benefits in promoting the agr icultural 
occupations in a sustainable manner

สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในอดีต สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปี ๒๕๓๘

33  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยใช้วิชาการในหลายๆ 

ด้านประกอบกันเป็นการด�าเนินการแก้ไขในลักษณะผสมผสาน

ของหลายๆ หน่วยงานแบบบรูณาการ โดยด�าเนนิการด้านต่างๆ 

อาทิ การปรับปรุงพัฒนาดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืช

ตระกูลถั่วเป็นพืชแซม การป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ 

การศึกษาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูก

ไม้ผล การฟื้นฟูสภาพป่า การบ�ารุงรักษาพันธุ์ไม้เดิม ไม้มีค่า

หายาก และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การจัดท�าสวนสมุนไพร 

การรวบรวมพนัธุ์ไม้ป่าหายากในภาคตะวันออก การสาธติการ

เพาะเลี้ยงสตัว์น�า้ในกระชัง การสาธิตการเพาะเลี้ยงพนัธ์ุปลาสวยงาม 

ซึ่งราษฎรสามารถน�าไปประกอบอาชพีเป็นรายได้เสรมิ นอกเหนอื

จากการท�าการเกษตร รวมทัง้แนะน�าส่งเสรมิระบบสหกรณ์ให้แก่ 

เกษตรกร การให้บรกิารสข้ีาว ฝึกอบรมให้ความรูท้ั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏบิตัเิกี่ยวกบัการท�าการเกษตรและการแปรรปูผลผลติ

เพื่อจ�าหน่าย รวมทั้งจดัเจ้าหน้าทีใ่ห้ความรูก้บัเกษตรกรในพื้นที่

อนัจะท�าให้เกษตรกรมรีายได้ที่มั่นคงสมบรูณ์ตอ่ไป

35  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

การด�าเนินงานขยายผลสู่หมู่บ้านรอบ
ศูนย์ศึกษาฯ

ด�าเนนิการส�ารวจวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
  วางระบบอนุรักษ์ดินและน�้า เพื่อป้องกันการชะล้าง

พงัทลายของหน้าดนิ ในพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ และด�าเนนิกจิกรรม จดัท�า

ท่อส่งน�้า การสร้างทางล�าเลยีงในไร่นา ๔๘,๙๙๐ เมตร จดัท�าท่อ

ลอดระบายน�้า ปรับรูปแบบแปลงนา ๒,๓๑๕ ไร่ จดัสร้างอาคารแบ่งน�้า 

จดัท�าฝายกกัเกบ็น�้า จดัระบบอนุรักษ์ดนิและน�้าด้วยการท�าคนัดนิ

และใช้แนวหญ้าแฝก ๑๐๘,๔๔๒ กโิลเมตร ซึ่งศนูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหนิซ้อนฯ ด�าเนนิการผลติหญ้าแฝก เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร

ในปีหนึ่งๆ กว่า ๖ ล้านกล้า ส่งเสรมิการท�าปุย๋หมกั ปุย๋คอก และ

ปุย๋พชืสด มกีารสาธติ และส่งเสรมิให้ชาวบ้านหนัมาใช้ปุย๋พชืสด 

ปุย๋หมกั และปุย๋อนิทรย์ี ปรบัปรงุบ�ารงุดนิในที่ท�ากนิ เพื่อลดรายจ่าย

ในการใช้สารเคม ี เผยแพร่สนบัสนนุให้ปลกูหญ้าแฝกตามรมิขอบ

สระน�้าและบรเิวณที่มคีวามลาดเท เพื่อช่วยลดการพงัทลายของ

หน้าดนิ โดยแนะน�าให้ด�าเนนิการร่วมกบัเทคนคิวธิกีารง่ายๆ อาทิ 

ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ปลูกพืชหมุนเวียน และการใช้

สมุนไพร เช่น สะเดาก�าจัดศัตรูพืช

51  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Kung Krabaen Bay 
Royal Development Study Centre, 

Tha Mai District, Chanthaburi Province

The Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre 
was established according to His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
initiative given on 28 December 1981, concluded as follows:

…To consider finding a site suitable for implementing an 
occupational development project in the areas of fishery and 
agriculture along the eastern coast of Chanthaburi Province…
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Following the initiation of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej, His Serene Highness 
Prince Chakraband Pensiri Chakrabandhu went 
to survey the area of Kung Krabaen Bay and 
gave an additional explanation on 11 April 
1983, as follows:

“…The desire to achieve the aim was 
originated from the high potentials of the 
bay for the development of fishery which are the aquaculture 
both in saline and brackish water i.e. shells, crabs, fish, especially 
giant perch. As afore-mentioned, the project should be 
established at Kung Krabaen Bay. However, agriculture cannot 
be omitted because we consume rice everyday as stable food. 
Therefore, the promotion of comprehensive farming has to be 
carried out as well as animal husbandry such as pig, duck and 
chicken raising. This is called ‘Comprehensive Agricultural 
System’ but the main principle rests on coastal fishery...”

Due to the fact that this area was predominant with saline soil 
because of the intrusion of seawater and the deterioration of 
mangrove forest, His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej gave an initiative to conduct studies, 
experiments, research and improvement of 
coastal fishery environment as well as the 
conservation of mangrove forest, which serves 
as aquatic animals’ food sources and nursery 
ground, and has been rapidly deteriorated. The 
project covers an area of 7,360 hectares which 
can be divided into two sections. The first 
section is the central area of 640 hectares of 
Kung Krabaen Bay area which emphasizes on 
the dissemination of knowledge to the people 

86 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

96 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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and builds the awareness on the importance of 
the utilization and the conservation of 
mangrove forest in order to preserve its 
abundance and maintain the ecosystem. 
Moreover, the centre also promotes the 
appropriate methods of shrimp farming 
together with integrated farming by utilizing 
sludge from shrimp culture as fertilizer which 
helps to increase farmers’ incomes and yields 
as well as to achieve self-development in the 
long run. In 16 surrounding villages and around 
Kung Krabaen Bay in a total area of 6,720 
hectares, the centre promotes other agricultural 
activities such as integrated farming, herbal 

plant cultivation and comprehensive rice cultivation, etc., until the 
farmers can finally form themselves into a strong community.

The operation method of the Kung Krabaen Bay RDSC is 
“interdisciplinary” with the collaboration from various agencies in 
order to generate income and utilize local natural resources properly 
in many activities. The activities cover forest conservation, animal 
husbandry with the importance on aquaculture such as fish and oyster 
culture, particularly the eco-friendly shrimp culture in closed system 
as well as the utilization of shrimp sludge. The aims are to elevate the 
people’s livelihood and promote occupations in Kung Krabaen Bay and 
surrounding areas. The emphasis is placed on the development of 
fishery and propagation of coastal aquatic animals to increase the 

yields and serve as foundation for fishery 
development while developing other activities 
simultaneously. Besides, activities related to 
the conservation of natural resources are 
conducted to create natural balance.

100 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง ในพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าว

คุ้งกระเบนจ�านวน ๗๒๘ ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ชาวบ้านในพื้นที่

จ�านวน ๑๑๓ ครอบครวั เพื่อให้ชาวบ้านมอีาชพีและความเป็นอยู่

ที่ดข้ึีน ส่งผลให้ชาวบ้านในพืน้ที่มส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟปู่าชายเลน

เสื่อมโทรมจ�านวน ๓๑๒ ไร่ ให้ฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ 

 ในปี ๒๕๔๒ ได้มีการพัฒนาระบบชลประทานน�้าเค็ม เพื่อ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น�า้ชายฝ่ัง จนถงึปัจจบุนัมกีลุม่สมาชกิ

จ�านวน ๒๐๒ ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงรวมจ�านวน ๑,๐๖๘.๓๘ ไร่ 

ทั้งนี้ ระบบชลประทานน�้าเคม็ได้ช่วยให้สมาชกิในโครงการได้รบั

น�า้ทะเลท่ีมีคณุภาพดสี�าหรบัเพาะเลี้ยงสตัว์น�้า และน�้าที่ผ่านการ

เลี้ยงสัตว์น�้าแล้วจะถูกระบายออกสู่ระบบบ�าบัด  ทางชีวภาพใน

อ่าวคุ้งกระเบนฯ 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น�า้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้

มาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture Practice หรือ GAP) และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน โค๊ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct หรือ CoC) เพื่อพัฒนาสู่ “ครัวไทย ครัวโลก” 

93  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Extension Works
• Setting up of the demonstration plots to show the results of 

the studies, research and experiments to the interested to study and 
apply the knowledge to improve their occupations and communities 
as well as arranging of officials to provide appropriate knowledge at 
the farmers’ houses. Demonstration plots consist of:

• Coastal Fishery and Aquaculture Development Work
	 u Demonstration of the integrated 

shrimp culture by setting up the seawater 
irrigation system for shrimp culture

	 u Demonstration of sea cucumber 
culture

	 u Demonstration of oyster and giant 
oyster culture by hanging culture

	 u Demonstration of fish raising in 
floating baskets such as grouper and sea bass

• Agricultural Development Work
	 u Demonstration of integrated 

farming practice
	 u Demonstration of integrated 

orchard management
• Land Development Work
	 u Demonstration of the prevention 

of soil erosion and the propagation of vetiver 
grass

	 u Demonstration of compost making

 (๒) การจัดการคุณภาพน�้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า น�้าที่

เหมาะสมส�าหรับเลี้ยงสัตว์น�า้ทะเลควรมีอุณหภูมิ ๒๘ - ๒๙ 

องศาเซลเซียส พีเอช ประมาณ ๖.๕ - ๙.๐ มีปริมาณออกซิเจน

ที่ละลายในน�้าไม่ต�่ากว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตรของน�้า โปร่งแสง 

(สีน�้า) ๔๐ - ๕๐ เซนติเมตร

 (๓) อาหารสัตว์น�้า ผู้เลี้ยงควรศึกษาให้ทราบว่าสัตว์น�้าที่

เลี้ยงมีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นอย่างไร กินพืชหรือกินสัตว์ 

หรอืกนิได้ทั้งพชืและสตัว์ อายขุองสตัว์น�้า วตัถปุระสงค์ของการ

เลี้ยง เช่น เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร หรือเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

เนื่องจากข้อมลูเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เลีย้งสามารถเลอืกชนิดอาหาร 

ปริมาณอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อสัตว์น�้าที่เลี้ยง จาก

การที่สัตว์น�า้กินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพสัตว์น�้า

จะแข็งแรงและมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต

 (๔)  การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�า้ หากผู้เลี้ยงสัตว์น�้า

มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัชนิดและสาเหตขุองโรคสตัว์น�า้ที่เกดิขึ้น 

รวมทั้งทราบถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�้า จะช่วยให้

บรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจัย ๓ ประการที่ควรค�านึงถึง คือ สุขภาพ

สตัว์น�้าต้องแขง็แรง คณุภาพน�้าและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมไม่เป็น

พิษต่อสัตว์น�้า และไม่มีการปนเปื้อนของปรสิตหรือพยาธิ คือ 

มีสุขอนามัยภายในฟาร์มที่สะอาด โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุง้กระเบนฯ ได้มคีลนิกิบริการตรวจวเิคราะห์น�้า รวมท้ังตรวจหา

ปรสิตในน�้าและในสัตว์น�้าให้กับเกษตรกรไว้บริการด้วย

 (๕)  การใช้ยาและสารเคมี เกษตรกรควรค�านึงถึงการลด

การใช้ยาและสารเคม ีเพื่อป้องกนัสารเคมตีกค้างในสตัว์น�้า และ

ใช้วธิป้ีองกนัโดยการดแูลสขุภาพสตัว์น�้า การให้อาหาร การจดัการ

คุณภาพน�้าและดิน แต่ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ยาและสารเคม ีควรใช้สารเคมี

พื้นฐานในกลุม่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บรโิภค เช่น การใช้เกลอืแกง

ที่ความเข้มข้น ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับลดความเครียดใน

ระหว่างการขนส่ง แต่หากต้องการควบคุมปรสิตภายนอก จะใช้

เกลือแกงที่ความเข้มข้น ๐.๓ - ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ หรือใช้สารเคมี

จ�าพวกฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น ๑๐๐ - ๒๐๐ ส่วนต่อน�้าล้าน

ส่วน โดยแช่นาน ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความแข็งแรง 

อายุ และชนิดของสัตว์น�้า ส่วนโพวิโดไอโอดีนใช้ส�าหรับฆ่าเชื้อ

จลุนิทรย์ีในน�้า นอกจากนั้นมีการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น บอระเพด็

 (๖)  ระบบการเลี้ยงสัตว์น�า้ เพื่อให้กิจกรรมการเพาะเลี้ยง

สตัว์น�้าไม่ก่อมลพษิต่อสิ่งแวดล้อมและมกีารจดัการการเลี้ยงที่ด ี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ส่งเสริมและสาธิตการ

เล้ียงสัตว์น�้าด้วยระบบบ�าบดัน�า้ทีท่�าให้สามารถน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ 

ซึ่งระบบนี้เหมาะสมกบัการเลี้ยงสตัว์น�า้แบบหนาแน่น โดยเฉพาะ

การเลี้ยงกุ้งทะเล ทั้งนี้ โดยมีการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงออกเป็น 

๓ ส่วน คือ 

107  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิมลัีกษณะ “สหวทิยาการ” โดยความ

ร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อสร้างรายได้และใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่นหลายกิจกรรมครอบคลุมถึงการรักษาสภาพป่าโดยการ

ส่งเสรมิการปลกูพชื การเล้ียงปลาและหอย การเพาะเล้ียงสัตว์น�า้

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงกุ้งโดยระบบปิดที่ไม่ท�าลาย

สิ ่งแวดล้อม ตลอดจนน�าเลนจากนากุ ้งมาใช้ประโยชน์ใน

การเกษตรกรรมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ 

อาชีพของราษฎรบริเวณรอบอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง  

การดำาเนินงานในกิจกรรมที่สำาคัญ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ ในกิจกรรมส�าคัญ 

สรุปได้ดังนี้

 การอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน�้า ในบริเวณพื้นที่สูง ได้มีการ

พฒันาและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่าไม้ตามแนวภเูขาจ�านวน ๑๑,๓๗๐ ไร่ 

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น สร้างฝายต้นน�้า

ล�าธารตามแนวพระราชด�าริ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย รวมทั้ง

ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน ส่งผลให้ป่าไม้

คืนความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) และชุมชนมีแหล่งน�้าใช้อย่างสมบูรณ์ 

91  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง ในพื้นที่บริเวณ

ชายฝั่งได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าว

คุ้งกระเบนจ�านวน ๗๒๘ ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ชาวบ้านในพื้นที่

จ�านวน ๑๑๓ ครอบครวั เพื่อให้ชาวบ้านมอีาชพีและความเป็นอยู่

ที่ดขีึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในพืน้ที่มส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟปู่าชายเลน

เสื่อมโทรมจ�านวน ๓๑๒ ไร่ ให้ฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ 

 ในปี ๒๕๔๒ ได้มีการพัฒนาระบบชลประทานน�้าเค็ม เพื่อ

พฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น�า้ชายฝ่ัง จนถงึปัจจบุนัมกีลุม่สมาชกิ

จ�านวน ๒๐๒ ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงรวมจ�านวน ๑,๐๖๘.๓๘ ไร่ 

ทั้งนี้ ระบบชลประทานน�า้เคม็ได้ช่วยให้สมาชกิในโครงการได้รบั

น�า้ทะเลที่มคีณุภาพดสี�าหรบัเพาะเลี้ยงสตัว์น�้า และน�้าที่ผ่านการ

เลี้ยงสัตว์น�้าแล้วจะถูกระบายออกสู่ระบบบ�าบัด  ทางชีวภาพใน

อ่าวคุ้งกระเบนฯ 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้

มาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ดี (Good Aquaculture Practice หรือ GAP) และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน โค๊ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct หรือ CoC) เพื่อพัฒนาสู่ “ครัวไทย ครัวโลก” 

93  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

104 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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82 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

• Coastal Natural Resources Conservation and Rehabilitation 
Work

 u Demonstration of mangrove trees plantation around Kung 
Krabaen Bay

 u Experimentation on reforestation in the deteriorated area in 
the form of Nature Study Promotion Centre

• Dissemination of the theoretical and 
practical knowledge through training in the aspects 
of:

	 u Agricultural development such as 
chemical-free rice production

	 u Coastal fishery and aquaculture
	 u Economic and social development
	 u Promotion and monitoring of 

development works
	 u Provision of knowledge by setting 

up a nature study trail in the mangrove forest to 
be the place of learning 

Triumph of Development
1. Annual household incomes of villagers 

surrounding the centre have increased which 
helps the people to live a sufficient life.

2. The abundance of the natural 
resources around Kung Krabean Bay is preserved 

and renders benefits to the occupational development of the people in 
a symbiotic manner.

95  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

110 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

    ส่วนที่ ๑ เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น�้าแบบหนาแน่น 

    ส่วนที่ ๒ เป็นบ่อตกตะกอนและลดแพลงก์ตอนในน�้า 

โดยเลี้ยงหอยนางรม หรือ หอยแมลงภู่ 

    ส่วนที ่ ๓ เป็นบอ่ลดปรมิาณธาตุอาหารในน�้า โดยใช้

สาหร่ายทะเลที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น สาหร่ายกลุ่มสีแดง เช่น 

สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) สาหร่ายโพรง (Solierlia 

robusta) และสาหร่ายสเีขยีว เช่น สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa sp.) 

สาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) สาหร่ายผักกาด (Ulva rigida) 

ซึ่งสาหร่ายเหล่านี้สามารถแปรรูปเป็นอาหารส�าหรับบริโภคได้ 

เช่น น�้าสาหร่ายตากแห้ง ย�าสาหร่าย สาหร่ายชุบแป้งทอด 

    เมื่อน�้าได้รับการบ�าบัดจากส่วนที่ ๓ แล้ว ก็จะถูกส่ง

กลับส่วนที่ ๑ อีกครั้ง และน�า้จากส่วนท่ี ๑ ท่ีมอีนิทรย์ีสารมาก 

กจ็ะถกูส่งหมุนเวยีนกลบัไปในแต่ละบ่อตามล�าดับ

108 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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83  �� ษกึศยนูศจ็รเำ�สลผ ีป ำกำ นฒัพร ำ มงอืนเนัอ ำจำกพระรำ ิรำ�ดช82 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

3. The centre becomes an eco-tourist 
attraction for general public and can create 
consecutive activities to promote development-
oriented tourism in the long run.

At present, this centre disseminates its 
development work to 33 surrounding villages for 
the farmers to have occupations and gain higher 
yields. The surrounding villages are located in 
Krachae and Sanamchai Subdistricts in Na Yai Am 
District; and Ramphan and Klong Khut Subdistricts 
in Tha Mai District, Chanthaburi Province. In 
addition, the centre provides on-site training on 
various subjects by the development officials 
and continuous monitoring.

Moreover, the Kung Krabaen Bay RDSC 
has developed the development-oriented 
tourism to disseminate knowledge and provide 
recreation for tourists. In addition, the centre also 
supports the new style of tourism development 
which conforms to cultural heritage, folkways 
and existing natural resources in the area. 
Besides, the development does not affect the 
environment while increasing the capability in an integrated manner to 
be the place for ecotourism, cultural and agricultural tourism as well as 
sports and physical health tourism. Furthermore, the quality of the 
service and tourism-related products has been developed to meet 
safety standard at all levels.

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ประโยชน์

 ๑. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหา 

ความรู้ปีละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน

 ๒. ชุมชนโดยรอบอ่าวคุ้งกระเบนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการ

พึ่งพาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน

 ๓. การส่งเสริมและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น�้าชายฝ่ังและ

เพิ ่มทรัพยากรสัตว์น� ้า ดังพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เรื่องการพึ่งตนเอง ความตอนหนึ่งว่า 

   “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบ

อาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่น เป็นสิ่งส�าคัญ

ยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ 

ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขึ้นต่อไป...” 

   การพัฒนาคน มีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

   “...ต้องระเบิดจากข้างใน หมายความว่า ต้องสร้าง

ความเข้มแขง็ให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพฒันาให้มสีภาพพร้อม

ที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน...”

	 	 	 ศูนย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงึได้จดัสรรพื้นที่

ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนจ�านวน ๗๒๘ ไร่ 

พัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้าชายฝั่งแก่คนในท้องถิ ่น 

เพื่อให้มีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้คนสนับสนุนคนใน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืน

สภาพที่อุดมสมบูรณ์ 

   การส่งเสรมิการเลี้ยงกุง้ทะเลได้มกีารด�าเนนิการตามพระราช
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ณ พระที่นั่งดสุติาลยั พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน พระราชวงัดสุติ 

ในความตอนหนึ่งว่า 

   “...ที่พูดว่าท�ากุ้งกุลาด�าท�าให้เกิดมลพิษ ถ้าท�าไม่ดีท�า
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ประเทศไทยสามารถที่จะส่งออกกุ้งกุลาด�า เป็นล�่าเป็นสันและมี

คุณภาพสูง...” 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ด�าเนินการ

ศึกษา ทดลอง วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง ในรูปแบบที่
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การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และประชาชนที่สนใจ

103  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

รวมเป็น ๑,๓๐๐ ไร่ พร้อมทั้งอนุรักษ์หญ้าทะเลจ�านวน ๖๑๗ ไร่ 

เพื่อให้ป่าชายเลนและหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบภยั

ของสตัว์น�้าวยัอ่อน รวมทั้งใช้เป็นตวัดดูใช้ธาตอุาหารที่เกดิจากกจิกรรม

การเลี้ยงสตัว์น�้าชายฝ่ังรอบอ่าวคุง้กระเบนมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้

การศึกษาวิจัย

 ท�าการศกึษา ทดลอง วจิยั โครงสร้างของป่า การเจรญิเตบิโต

ของพนัธุ์ไม้ป่าชายเลน ตลอดจนระบบนเิวศป่าชายเลน เพื่อให้

สามารถน�าผลส�าเรจ็จากการศกึษา ทดลอง วจิยั ไปใช้ประโยชน์

ต่อไป

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

 การให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สร้างจิตส�านึกการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนให้กบัประชาชน

ด้วยการสร้างสะพานทางเดนิศกึษาธรรมชาตป่ิาชายเลนที่มกีาร

ส�ารวจและออกแบบอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการสื่อความหมาย

ธรรมชาต ิ (Nature interpretation) มรีะยะทางประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร 

ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ ๕๐ นาที ผู้เข้ามาศึกษาและเที่ยวชม

สามารถศกึษาหาความรูเ้รื่องระบบนเิวศวทิยาป่าชายเลนได้อย่าง

เป็นระบบ (Formal Teaching Trail) บนศาลาสื่อความหมายที่

สร้างขึ้นเป็นระยะๆ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ศาลา พร้อมกับเรียนรู้จาก

ตัวอย่างของจริงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ที่สามารถศึกษาค้นคว้า

ดว้ยตนเอง ส�าหรับผู้เข้ามาศึกษาหรือเยี่ยมชม สามารถน�าแนว

พระราชด�าริและองค์ความรู้เป็นแบบอย่างกลับไปใช้กับท้องถิ่น

ของตนเองได้

 ในแต่ละปีมผีูม้าเยี่ยมชมศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประมาณกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

 ด�าเนินการดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลนที่มีอยู่ไม่ให้ถูก

บกุรกุและลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า พร้อมกบัการปลกูป่าชายเลน

เพิ่มเตมิในพื้นที่เส่ือมโทรมและพื้นที่เลนงอก โดยการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนและเพาะช�ากล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

ผู้สนใจน�าไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้สามารถอนุรักษ์

และฟ้ืนฟปู่าชายเลนรอบอ่าวคุง้กระเบนได้พื้นที่จ�านวน ๖๑๐ ไร่ 

และร่วมกับประชาชนปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมจ�านวน ๖๙๐ ไร่ 
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Pikun Thong 
Royal Development Study Centre, 

Mueang District, Narathiwat Province

“…Large areas of Narathiwat Province are lowland areas of 
poor soil quality, facing water-logged condition all year round, 
amounting to roughly 48,000 hectares altogether. They consequently 
deprived most farmers of any meaningful land utilization. And 
even after the land has been completely drained, it still would not 
prove viable for any agricultural purpose, due to such high content 
of pyrite in the soil giving rise to sulfuric acid, and would turn 
further acidic when dried. Therefore, it would be necessary for 
various agencies concerned to come together, and jointly study 
and finding ways to improve this ‘Phru’ or peat swamp area, in a 
common harmonized approach. Afterwards, the project success 
may be applied to develop other peat swamp areas further 
elsewhere…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address 
Given during his royal visit to Daksin Palace, Narathiwat Province, 

Between 18 August–3 October 1981

126 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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Upon his visits to the Southern Region of Thailand, His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej found that most areas were constituted of 
“Phru” or peat swamp forests with acidic and degraded soil which 
could not be utilized for agriculture. His Majesty the Late King then 
initiated the establishment of the Pikun Thong Royal Development 
Study Centre on 18 August 1981 to conduct studies, experiments, and 
research to improve the organic soil and other problematic soil in peat 
swamp forests for agriculture. These have been done in couple with 
the search for the methods and development patterns in agriculture, 
animal husbandry and agro-industry which are suitable for the 
conditions of the Southern Region to become the model of success 
for other areas.

The Pikun Thong RDSC is located between Pikun Thong Village 
and Khok Saya Village in Kaluwo Nuea Subdistrict, Mueang District, 
Narathiwat Province, covering a total area of 278.40 hectares which 
can be divided as follows:

• Highland area of 32.32 hectares where the centre’s main 
building, office buildings, training buildings, palm oil distill and 
processing factory, accommodation building and official residence are 
located. There are also the demonstration of fruit plantation, animal 
husbandry, rubber tree plantation and forestry work.

• Peat swamp area designated for the research, study and 
experimentation plots in wetlands condition which covers an area of 
49.28 hectares. It represents the areas with problematic soil both 
acidic soil and organic soil in old “Phru”. There are also the 
experiments of soil improvement for the cultivation of rice, vegetables, 
fruit trees as well as for fishery.

126 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

148 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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• Khao Samnak para rubber plantation 
area on the highland at the foothill covering an 
area of 32 hectares with experimentation plots 
on para rubber plantation, inter-cropping of 
fruit trees in para rubber plots, horticulture, 
cultivation of flowering plants and ornamental 
plants

• Klai Ban Reservoir covering an area of 
164.80 hectares which is a small reservoir for 
storing rainwater. It is located in the southern 
part of the centre. The reservoir has storage 
capacity of two million cubic metres with 
irrigation system to deliver water to the centre 
and surrounding areas for conducting the 
experiments, studies and research.

The Pikun Thong RDSC implements the development activities 
in various fields such as the study and experimentation to solve acidic 
soil problem using “Klaeng Din” method or “Soil Acidity Acceleration 
and Amelioration” according to His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
initiative. The concept entails drying and wetting the soil 
alternately to accelerate the soil’s chemical reaction and raise 
acidity to the maximum. The soil is then de-acidified with the use 
of lime (Marl) to improve soil to become arable.

Regarding the improvement of highly acidic water in the 
canals, His Majesty King Bhumibol Adulyadej granted the 
initiative to conduct the study of the emulsion of limestone 

powder in the acidic water to de-acidify 
before being delivered into agricultural 
land. Moreover, His Majesty also suggested 
the appropriate agricultural practice to 
increase farmers’ income sustainably.
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Besides, His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej also granted the initiative about fish 
raising in waters of three tastes as stated  
“…This Three Tastes of Waters Project aims 
at increasing fish raising. Freshwater fish 
cannot survive in acidic water. This problem 
has been solved. Now, let’s try raising fish in 
brackish water as a project to be an example….as a mean to 
solve the problem….Amphidromous fish cannot survive neither in 
mild water nor in acidic water. It can only survive in brackish 
water which is the combination of a little bit of saline water and 
fresh water. If raising this kind of fish is promoted as a project, it 
would be very useful...”

Extension Works
• Setting up of the demonstration plots to show the results of 

the studies, research and experiments to the interested to study and 
apply the knowledge to improve their occupations and communities 
as well as arranging of development officials to provide appropriate 
knowledge at the farmers’ houses. Demonstration plots consist of:

• Fishery and Aquaculture Development Work
 u Demonstration of fish raising that is suitable to the water 

in peat swamp area by digging the 
mud ponds to raise the parent 
stocks for propagation such as 
Gourami and red Nile tilapia

 u Demonstration of fish 
raising in floating baskets in water 
sources

161  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

153  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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• Agricultural Development Work
	 u Demonstrat ion of the “New 

Theory” farming practice
	 u Demonstrat ion of f ru i t  t ree 

plantation such as coconut, durian, mangosteen 
and guava

	 u Demonstration of soil improvement 
for rice cultivation

	 u Demonstration of Klaeng Din or 
Soil Acidity Acceleration and Amelioration for 
rice cultivation

	 u Demonstration of oil palm and 
sago palm plantation

	 u Demonstration of chemical-free 
vegetable plantation

	 u Demonstrat ion of vegetable 
plantation such as asparagus, kale, broccoli and 
chemical-free vegetables

	 u Demonstrat ion of field crop 
cultivation such as corn, mung bean and sugar 
cane

	 u Demonstration of para rubber 
plantation and inter-cropping with Zalacca

	 u D emon s t r a t i o n  o f  p eppe r 
plantation together with Morinda citrifolia

	 u Construction of mushroom cottage, 
demonstration of mushroom culture and 
media preparation

	 u Construct ion of small -s ized 
bio-diesel refinery to distill diesel from oil palm

• Educational Work
	 u Setting up of the study trail in the 

model of “Phru” or peat swamp forest

156 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

159  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

162 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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Triumph of Development
1. Agricultural produces increase. For 

example, after using Klaeng Din method, the 
17.92 hectares of rice cultivation area at Khok 
it-Khok Nai Village that could not be cultivated 
formerly can give the yield of 32 buckets  
(A bucket full of rice weighs 15 kilogrammes) 
per 0.16 hectare in the first harvest and 41-50 buckets per 0.16 hectare 
nowadays.

2. The supplementary income increases through Muscovy 
ducks raising. The centre also suggests farmers to produce fodder by 
themselves to replace the expensive one and try to obtain ducks that 
weigh 3.0 – 3.5 kilogrammes each, which meets market demands.

3. The indigenous animal species, namely goats, chicken, 
ducks, etc., in the villages surrounding the centre and centre branches 
has been improved by breeding with premium parent stock or artificial 
insemination. 

4. Vegetable plantation has been promoted among farmers by 
selecting the varieties that are suitable for acidic soil such as bell-
pepper, Angled Loofah, Chinese bitter gourd, baby corn, orange, 
coconut, mango, sapodilla, durian, etc.

5. The bio-diesel produced by the Pikun Thong RDSC, is 
utilized among local fishermen in Narathiwat 
Province at Narathat Beach following the 
initiative of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn.

 ส่วนขั้นตอนการแปรรปูโดยใช้น�้ามนัปาล์ม จะใช้กระบวนการ 
ผลิตมากและยุ่งยาก ที่ส�าคัญอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนต้องใช้
งบประมาณสูง โดยสร้างเป็นโรงงานขนาดเล็ก

การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ ได้น�าน�า้มนัไบโอดเีซลที่

ผลิตได้ ไปใช้กับรถยนต์หกล้อ รถยนต์กระบะ และเครื่องจักรกล

การเกษตร และรถยนต์อื่นๆ ทั่วไปที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ 

ยังถ่ายทอดความรู้ พร้อมฝึกสอนวิธีการผลิตให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ที่ต้องการเป็นผู้ผลิต และเผยแพร่ขั้นตอนการผลิตในโอกาสต่างๆ 

ไปสูป่ระชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งมผีูส้นใจ ๑ ราย ที่สามารถ

ผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันพืชที่ใช้แล้ว 

167  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

179  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

165  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Two groups of fishermen who have 
utilized bio-diesel first tried out with small 
fishing boats in January 2006 are as follows:

1. The group of local fishermen at 
Pulakapa Village

2. The group of local fishermen at Tha 
Ruea 2000 Community

The result showed that the engine 
started smoother and produced less amount of 
exhaust gases without bad smell. In addition, 
the engine power increased and ran smooth. 
(Offshore sailing for 9-14 sea miles uses 
bio-diesel about 15-20 litres per day per one 
boat). The use of bio-diesel in substitution of 

diesel can reduce the expenses.
Car users in general including pick-up trucks and vans use 

bio-diesel from time to time. The Pikun Thong RDSC uses bio-diesel in two 
truck tractors and water pumps. The production capacity of bio-diesel 
refinery at the Pikun Thong RDSC is about 350 litres each time. 
(Refinery distillation cycle is seven days)

Nowadays, the Pikun Thong RDSC has 13 surrounding villages 
and five centre branches as follows:

- The Royal-initiated Daksin Palace Para Rubber Plantation 
Project located in the compound of Daksin Palace at Khao Tanyong 
Village in an area of 2.53 hectares. This project demonstrates 
good - variety para rubber plantation and inter-cropping.

- The Royal-initiated Pi Nae Mu Do 
Village Development Project located at Pi 
Nae Mu Do Village, Bukit Subdistrict, Cho-airong 
District, Narathiwat Province, covering an area 
of 2.16 hectares. This project demonstrates 
water delivery system as well as effective soil 
and water management.

166 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

187  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

185  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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- The Royal-initiated Muno Village Agriculture-Livestock 
Project at Khok Sai Village, Moo 4, Kho Sit Subdistrict, Tak Bai District, 
Narathiwat Province, covering an area of 240 hectares. The project area is 
divided into residential areas and agricultural areas for the retired 
volunteers and impoverished and landless farmers or those who have 
highly acidic land. In these areas, there are soil improvement, plant 
cultivation, flowering and ornamental plantation, animal husbandry, fish 
raising as well as handicraft making.

- The Royal-initiated Khok-It Khok-Nai 
and Yuyo Village Area Development Project at 
Pron and Bang Khun Thong Subdistricts, Tak Bai 
District, Narathiwat Province, covering an area of 
4,810.4 hectares. This project demonstrates soil 
and water management in the area with acidic soil 
in order to implement integrated farming following 
the New Theory farming practice as well as the 
ridge tillage for field crop and fruit tree cultivation, 
and soil development for rice cultivation.

- The Royal-initiated Pak Phanang River 
Basin Area Development Project in Nakhon Si 
Thammarat, Phatthalung and Songkhla Provinces, 
covering ten districts of Nakhon Si Thammarat 
Province which are Pak Phanang, Cha-uat, Ron 
Phibun, Chian Yai, Hua Sai, Chulabhorn, Chaloem 
Phra Kiat, Phra Phrom, Mueang and Lan Saka 
Districts, two districts of Phatthalung Province 
which are Khuan Khanun and Pa Phayom Districts 
and a district of Songkhla Province which is Ranot 
District. In total, the project area covers 76 
subdistricts and 599 villages. This project resolves 
the problems of water quality and quantity, 
preserves and rehabilitates the environment and 
develops supplementary occupations for local 
people.

181  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

ด�าเนินการสนองพระราชด�าริในกิจกรรมส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

แกล้งดิน “ดินท�างานแล้วดินจะหายโกรธ” 

 ด้วยการท�าให้ดนิเปรี้ยวจดั แล้วใช้น�้าชะล้างความเป็นกรด

หรือใช้หินปูนฝุ่นหรือใช้หินปูนฝุ่นร่วมกับน�้าปรับสภาพดิน

น�า้มนัปาล์มพกิลุทอง รปูแบบการจดัหาพลงังาน
ทดแทนสู่ภมูคิุม้กนัด้านพลังงาน

 “...ให้ทดลองการใช้น� ้ามันปาล์มกับเครื ่องยนต์ดีเซลที่

สหกรณ์อ่าวลกึ จังหวัดกระบี ่และศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทอง

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

151  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 • การแปรรูปเส้นใยพืช

 งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ จดัฝึกอบรมให้ความรูแ้ละส่งเสรมิอาชพีให้เกษตรกรในพื้นที่น�าเส้นใยพืช

ที่มีในท้องถิ่น เช่น กระจูด เตย ปาหนัน และหญ้าแฝก มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และ

เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนของเกษตรกร ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด 

และผู้ที่มาศึกษาชมงานสามารถทดลองฝึกปฏิบัติได้จริง

155  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Puparn 
Royal Development Study Centre, 

Mueang District, Sakon Nakhon Province

“…Puparn Royal Development Study Centre, Mueang 
District, Sakon Nakhon Province used to be sparse forest, then 
people cut trees for firewood and used clear land for 
agriculture. The natural forest in the upper area was destroyed. 
As a result, there was little water in the dry season and far too 
much in the rainy season which caused soil erosion, top soil 
eroded and salt leached to the surface in clusters…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address
Given on 25 June 1997 

248 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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Thailand’s Northeastern Region covers 33.1% of the whole 
area of the country which makes it the largest region with an area of 
about 17 million hectares or 170,218 square kilometres. The region 
was faced with three main problems. The first one is soil related 
problem due to the lack of fertility of forests, soil, water and minerals, 
making the soil infertile, unable to hold water and salty. The second 
one is water and forest related problem because of inadequate 
natural water sources, making the soil arid and unproductive. This is 
coupled with forest encroachment in order to make a living which 
ruins the watershed area and ecological system. The last one is the 
lack of knowledge needed for making a living, especially the 
appropriate technical agricultural knowledge and the maintenance of 
production factors such as forests, land utilization, produce processing 
and marketing.

With different geographical conditions, natural resources and 
tradition from other regions, the local problems and ways of life have 
been taken into account in finding the appropriate development 
patterns for the Northeastern Region. In this regard, His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej chose the area to establish the Puparn Royal 
Development Study Centre by himself to be the representative of the 
whole Northeastern Region.The Puparn Royal Development Study 
Centre was established on 25 November 1982 to be the model in 
tackling the problems in the Northeastern Region and to develop the 
area in order to restore its fertility.

214 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

248 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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The Puparn RDSC is located at Huai Yang Subdistrict in Mueang 
District, Sakon Nakhon Province. The centre covers an area of around 
368 hectares with an adjacent natural forest of about 1,760 hectares. 
The total area is 2,128 hectares.

Regarding the implementations of the Puparn RDSC, His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej gave the initiative to consider setting 
up a project to acquire water to support the centre’s studies, 
experiments, and activities on various agricultural development on 
the land with sandy, salty soil and inadequate water. The successful 
results of the studies and experiments are disseminated to the people 
to apply on their land in order to increase yields and incomes which 
will help to uplift their living standard. 

The Puparn RDSC has succeeded in conducting studies and 
experimentation on various activities, for examples the production of 
good rice varieties suitable to the locality such as RD6 Sticky Rice, 
Khao Dok Mali 105 (Jasmine Rice) or Puparn Fragrant Rice, the 
cultivation of chemical-free field crops, and good-variety horticultural 
crops, including mango, lychee, papaya, mushroom, para rubber, 
calamus siamensis, and the raising of animals such as Meishan pig, 

indigenous chicken, native cow and integrated 
fish raising. The centre introduces the farming  
system and appropriate method for soil 
conservation together with disseminating  
the knowledge on household industry in order 
to develop the occupations of Northeastern 
people to achieve a better standard of living.

217  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 217  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Extension Works
• Setting up of demonstration plots. 

The Puparn RDSC has set up the demonstration 
plots to conduct studies, experiments and 
research for the interested farmers to learn and 
utilize the knowledge in developing their 
occupations and communities as follows :

	 u Development of agriculture such 
as the promotion of crop rotation in the rice field, cultivation of field 
crops such as soybean, mung bean, maize, the studies and 
experiments on fruit tree plantation such as mango, sugar apple, 
longan as well as para rubber and the integrated farming system  
which comprises rice cultivation, crop cultivation, animal and fish 
raising

	 u Development of animal husbandry such as Meishan pig, 
Muscovy duck and indigenous chicken

	 u Development and improvement of soil such as planting 
of legume to improve the soil and planting of vetiver grass to protect 
and increase soil surface, together with its propagation

	 u Development of forestry such as reforestation, planting of 
eucalyptus and black soap, seed and tiller propagation

	 u Development of fishery and aquaculture such as raising of 
Nile tilapia, carp, java barb, etc., as well as frogs

219  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Triumph of Development
Owing to the development efforts to 

improve this arid land together with the studies 
and experimentation on the appropriate 
technology as well as the promotion and 
dissemination of the outstanding achievement 
to the farmers throughout the Northeastern 
Region, this area has been changed in many 
aspects as follows:

• The once dry forest area of 1,760 
hectares has been revitalized into sparse forest 
abundant with diverse natural resources.

• The formerly drought-stricken area of 
368 hectares has turned to be a fertile land 
with plenty of water all year round.

• The land that was sandy has become fertile.
• From having no technologies, now the area turns to be the 

place which collects multi-disciplinary 
knowledge suitable to the topography and 
sociology of locality. The Northeastern people, 
who formerly could not conduct farming, can 
earn their livings from agriculture with the 
sustainable soil and water management by 
having ponds according to the New Theory 
farming practice following the royal initiative. 

With adequate water even in the dry season. They can grow RD6 Sticky 
Rice, Khao Dok Mali 105, fruit trees such as Nakhon Phanom Lychee, E 
Dor longan, and homegrown vegetables. The farmers have the 
knowledge on the growing of Lentinus squarrosulas Mont., Angel 
mushroom, Pleurotus djamor, and the animal raising such as Black 
Puparn chicken, Meishan pigs, Puparn pigs together with the raising of 
Nile Tilapia and Cirrhinus microlepis in floating baskets. These enable 
the villagers to have food security, higher income and better standard 
of living.

232 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

  ลิ้นจี่ นพ.๑ 
	 เป็นสายพันธ์ุที่สามารถเจรญิเตบิโตได้ดีในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื	ดนิที่เหมาะสมคอื	ดนิร่วนปนทรายและดนิตะกอน	ใบยาว

หนาเป็นมัน	ผลมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย	มีลักษณะเด่นคือ

ออกดอกเดอืนธนัวาคม	และเกบ็เกี่ยวได้ในเดอืนเมษายนของทกุปี 

ท�าให้จ�าหน่ายได้ราคาดี

238 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

254 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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After acquiring the certain outcomes 
from the studies and experiments, the 
successful results are extended to the villagers 
of 15 surrounding villages through the 
promotion and dissemination of knowledge, 
the demonstration of Model of Success and 
the provision of trainings for the villagers to 
effectively apply on their own lands.  

At present, the successful results of the 
centre have been extended to other nearby 
areas in the region through the setting up of 
four centre branches which are: 

• The Royal-initiated Upper Bang Sai 
River Basin Area Development Project, Dong 
Luang District, Mukdahan Province: involving comprehensive area 
development in all aspects including agriculture, forest conservation, 
water source development and promotion of royal folk arts and crafts

• The Royal-initiated Kam River Basin Area Development 
Project, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces: solving the 
problems of the farmers living along the banks of Kam River, which are 
flooding in agricultural areas during the rainy season and the lack of 
water to support agricultural activities and consume during the dry 
season

228 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

254 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) 255  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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• The Royal-initiated Upper Lam 
Payang River Basin Area Development 
Project, Khaowong District, Kalasin Province: 
conducting studies, experimentation and 
demonstration of agricultural development 
according to the “New Theory” farming 
practice

• The Royal-initiated Phu Sing 
Agriculture Development Centre Project, 
Phu Sing District, Si Sa Ket Province: acting as 
a service centre that provides agricultural 
knowledge, training courses and models on 
agricultural development as well as supports 
plant species and animal species in order to 

increase the people’s income and enhance  the quality of life
The Puparn RDSC is the main agent in providing assistance 

relating to knowledge, technology, training courses, plant species and 
animal species to the centre branches in order that the people in the 
Northeastern Region can pursue occupations that are suitable to the 
locality to have enough to live, enough to eat and become sustainable 
self-reliant.

Furthermore, the centre has also established a learning centre 
in each village with model farmers in each area being the examples in 
several fields such as agricultural development, animal husbandry, 

fishery development and aquaculture by giving 
advices and basic knowledge as well as helping 
farmers that face problems in farming and 
making a living.

๒.	 ด้านป่าไม้

	 ที่มาขององค์ความรู้
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ได้พระราชทานพระราชด�าริ

สรปุความว่า

 	 ให้จัดหาพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าไป

แล้ว	จัดท�าเป็นสถานที่สาธิตการปลูกป่า	 โดยแสดงให้เห็นว่า

ป่าไม้สามารถป้องกันการพังทลายของดินได้	แต่ถ้าราษฎรบุกรุก

ท�าลายป่าไปมาก	ๆ	แล้ว	จะท�าให้เกิดผลเสียอย่างไร

  ให้มีการพัฒนาป่าด้วยระบบชลประทาน	โดยเร่งการปลกู

ไม้โตเร็วซึ่งต้องโตเร็วกว่าที่อื่นถึง	๒	เท่าตัว	เพราะภูมิประเทศนี้

เหมาะสมดีมาก	 และมีปริมาณน�้ามากในฤดูฝนก็จะใช้น�้าฝน 

ในฤดแูล้งกจ็ะปล่อยน�า้จากห้วยตาดไฮใหญ่ลงมา	ในขณะเดยีวกนั

ให้ศกึษาว่าประชากร	๑	ครอบครวั	ควรจะปลกูไม้ใช้สอยเป็นจ�านวนกี่ไร่	

จงึจะพอเพยีงเพราะเมื่อราษฎรมไีม้ใช้สอยเพยีงพอแล้ว	กจ็ะไม่

บกุรกุขึ้นไปท�าป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

 	 ให้มกีารสาธติการปลกูป่า	๓	อย่าง	คอื	ไม้ผล	ไม้เศรษฐกจิ 

และไม้ใช้สอย	โดยให้ท�าบริเวณเชงิเขาด้านทศิตะวนัตก	เพื่อให้ราษฎร

มาดเูป็นตวัอย่างว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทกุๆ	ด้าน	เช่น	ไม้ผล

ใช้รบัประทานได้ทั้งคนและสัตว์	ไม้ไผ่สามารถใช้ประโยชน์ในทาง

รับประทานและใช้สอยต่างๆ	 ส่วนไม้ใช้สอยก็จะใช้ท�าฟืน	 เผาถ่าน 

เป็นต้น

	 สาระขององค์ความรู้
  การให้ความรูแ้ก่เยาวชนและประชาชน	การปลูกฝังจติส�านกึ

ความรบัผดิชอบในการอนรุกัษ์	 และการสร้างการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการอนรุกัษ์	จงึเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมมือรกัษา

ทรัพยากรให้คงอยู่ยั่งยืนสืบนานเท่านาน

	 ในการอบรมเยาวชนและประชาชน	เพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ

ที่งานศกึษาและพฒันาป่าไม้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภูพานฯ	จดัท�าขึน้ 

จะเป็นสื่อและเครื่องมอืช่วยให้เยาวชนและประชาชน	ได้รบัความรู้

และสร้างความเข้าใจต่อทรัพยากรธรรมชาตเิกดิความรกั	ความหวงแหน

ในทรพัยากรธรรมชาต	ิจะสร้างเยาวชนและประชาชนที่มหีวัใจเป็น

นักอนุรักษ์	“หัวใจสีเขียว”	ช่วยดูแลธรรมชาติ

		 ๑.	 ปลูกป่า	๓	อย่าง	ให้ประโยชน์	๔	อย่าง	

		 ๒.	 ป่าเปียก	(Wet	Fire	Break)

		 ๓.	 ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

		 ๔.	 ปลูกป่าในใจคน

229  ๓๒ ปี ผลส�ำเร็จศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
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Huai Hong Khrai 
Royal Development Study Centre, 

Doi Saket District, Chiang Mai Province

“…The main objective of this project is to rapidly 
rehabilitate and preserve the watershed areas of Huai Hong 
Khrai which are arid by experimenting new methods such as 
diverting water from reservoirs in the upstream into water 
channels downstream to let the moisture disperse. The rest of 
the water shall be flow into other reservoirs downstream to be 
use for agriculture later…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address
Given on 3 February 1984
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His Majesty King Bhumibol Adulyadej initiated the establishment 
of the Huai Hong Khrai Royal Development Study Centre on 11 
December 1982 in an area of  about 1,360 hectares in Khun Mae Kuang 
National Forest Reserve, Doi Saket District of Chiang Mai Province. The 
centre is aimed to serve as the place to conduct studies, experiment 
and research in search of the development patterns that are suitable 
to the conditions of the Northern Region and disseminate knowledge 
to the villagers to apply by themselves. In addition, His Majesty 
expressed his wishes to develop the watershed areas due to 
deforestation which caused drought and forest fires. The centre then 
focuses on determining guidelines for conserving the watershed forest. 
The upstream is aimed for studying of forest while downstream is for 
studying of fishery together with agriculture, animal husbandry (milch 
cow) and agro-industry to serve as a learning centre which are 
beneficial for the people who come to study the activities at the 
centre and apply in their daily life.



39Living Natural Museum

There are three methods in the conservation of watershed 
areas including: 

1. Planting forests in the areas that are supported by irrigation 
system

2. Planting forests in mountain’s creeks with the construction 
of check dams to help maintain the moisture

3. Planting forests in rain-fed areas
The conservation of the watershed areas  leads to the fertility of 

the forests in a sustainable manner. In addition, there is also the 
setting up of wet fire break system which can prevent forest fires and 
increase moisture in the forests. The water that flows downstream will 
be stored in the reservoir to support agricultural activities, animal 
husbandry and fishery.

Extension Works
• Setting up of the demonstration plots: The Huai Hong Khrai 

RDSC sets up demonstration plots on the studies, experiments and 
research for the farmers to learn and apply in their occupations and 
communities. At the same time, the officials of 
the centre are dispatched to give knowledge to 
the farmers at their plots. The demonstration 
plots include:

	 u Development of forestry such as 
the study on the ecological system in the 
irrigated area, the prevention of forest fires 
using wet fire break method by laying the water 
delivery system to let water disperse around 
the forest area, the study on agroforestry which 
represents the economic development 
together with forest development such as 
growing of pepper and macadamia nut trees in 
forest area

262262 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)
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302302 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

u Development of land such as the demonstration of 
methods and patterns of soil and water conservation which are 
suitable to the geography of the upper Northern Region as well as the 
plantation and propagation of vetiver grass

u Development of animal husbandry and milch cow such as 
the raising of cattle, pigs, chickens and ducks as well as the growing of 
different varieties of animal fodder such as Ruzi grass, signal grass, and 
para grass, etc.

u Development of fishery and aquaculture such as fish raising 
in the floating baskets, Nile Tilapia raising in 
cement ponds installed with the flowing water 
system, frog raising in cement ponds such as 
field frogs and bullfrogs

u Development of agriculture such as 
the growing of fruit trees such as mango, 
tamarind, longan, jackfruit, and pomelo; 
industrial crops such as pineapple, passion fruit; 
para rubber, macadamia and cashew nut; 
vegetables such as cucurbitaceae and eggplant; 
rice such as upland and wetland rice (RD); 
mushroom such as angel mushroom, oyster 
mushroom, abler mushroom and shitake 
mushroom
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Triumph of Development
1. Deteriorated forests have turned to 

be mixed deciduous forests.
2. Wildlife species has returned to the 

nature such as green peafowl, siamese hare 
and red jungle fowl.

3. No forest fires occurred since 1995.
4. There is great diversity of plants for 

both consumption and sale to earn extra 
incomes in households and communities. In 
this way, people can live their lives without 
causing harms to the natural resources and 
environment of the watershed area.

5. The water diverted from nearby area 
(Huai Mae Lai) to the centre has been decreasing every year since 
1994.

There are 18 surrounding villages and five centre branches 
which are:

1. The Royal-initiated Fruit and Flower Propagation 
Development Service Centre Project at Rai Village, Hang Dong 
District, Chiang Mai Province: involving occupational training and 
promotion for local people through the propagation of flowers and 
fruit trees

2. The Royal-initiated Ping Sub-River Basin Integrated 
Development Project, Hod and Chom Thong 
Districts, Chiang Mai Province and Ban Hong 
District, Lamphun Province: developing water 
sources and constructing check dams in 
watershed areas to nourish forest and supply 
water for agricultural activities and consumption
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สาระขององค์ความรู้
 • การเพาะเลี้ยงปลานลิในกระชัง	ปลานลิ	เป็นปลาเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่ง	เป็นที่ต้องการของตลาด	สามารถแพร่ขยายพันธุ์เอง

ได้อย่างรวดเร็ว	ผสมพันธุ์วางไข่ได้ตลอดทั้งปี	 โดยธรรมชาติ			

ก่อนการผสมพันธุ ์ปลานิลเพศผู ้จะต้องขุดหลุมเพื ่อเป็นที ่

ส�าหรับการผสมพันธุ ์วางไข่	 แต่ปลาสามารถปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่ได้ในกระชัง	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ขุดหลุม	 การผลิตลูกพันธุ ์ปลานิลในกระชัง	 ต้องท�าการคัด	

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์	ที่แข็งแรงและสมบูรณ์เพศ	อายุตั้งแต่	๔	

เดือนขึ้นไป	ลงเพาะในกระชังขนาด	 กว้าง	๕	 เมตร	ยาว	๕	

เมตร	ลึก	๒	เมตร	อัตราส่วนพ่อพันธุ์	๑	ตัวต่อแม่พันธุ์	๒	ตัว	

ความหนาแน่น	๓	ตัวต่อลูกบาศก์เมตร	ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์

ผสมกันเองในกระชังนาน	 ๔๕	 วัน	 จึงท�าการเก็บรวบรวม

ลูกปลา	ในการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์	๑๕๐	ตัว	ผลผลิตลูกปลา

ที่ได้เฉลี่ย	๑๐,๐๐๐	ตัวต่อกระชัง	และสามารถอนุบาลลูกปลา

จนมีขนาดความยาว	๓	-	๕	เซนติเมตร	ใช้ระยะเวลา	๑๕	วัน	

มีอัตราการรอดตาย	๘๐	-	๘๕	เปอร์เซ็นต์	ลูกปลาที่ได้สามารถ

น�าไปจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	ข้อดีของการเพาะพนัธุป์ลานลิในกระชงั	

คอื	 เหมาะสมส�าหรบัเกษตรกรท่ีไม่มพีื้นท่ีในการสร้างบ่อ	แต่มีพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน�า้

ขนาดใหญ่	เช่น	อ่างเก็บน�้า	สามารถสร้างกระชังเลี้ยงปลาได้	และการสร้างกระชัง

มีต้นทุนที่น้อยกว่าการขุดบ่อ	

 • การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน�า้ไหลผ่าน	ปลากดหลวงเป็น
ปลาหนงั	ลกัษณะคล้ายปลากดคงั	 เลี้ยงง่ายมีอตัราการเจรญิเตบิโตดกีว่าปลากดพื้นเมอืง 

ไม่กินกันเอง	อัตราการรอดตายสูง	และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อปลาดีมาก	

รวมทัง้เนื้อปลามีสีขาวใส	 รสชาติดี	 สามารถน�าไปปรุงเป็นอาหารไทยได้ดีทุกชนิด	

ปลากดหลวงมีราคาขายสูงถึงประมาณ	๑๐๐	-	๑๒๐	บาทต่อกิโลกรัม

	 ในการเลี้ยงปลากดหลวง	 เริ่มปล่อยลูกปลาขนาดความยาว	๕	นิ้ว	 อัตราความ

หนาแน่น	๕-๖	 ตัวต่อตารางเมตร	 ให้อาหารเม็ดส�าเร็จรูปโปรตีนไม่ต�า่กว่า	 ๓๐	

เปอร์เซน็ต์	ในปรมิาณ	๓	-	๕	เปอร์เซน็ต์ของน�า้หนกัตวั	แบ่งให้วนัละ	๒	มื้อ	เช้า-เยน็	

ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน	๔	เดือน	จะได้ปลามีน�้าหนักเฉลี่ย	๕๐๐-๖๐๐	กรัม	อัตราการ

เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย	๑.๓๗	และมีอัตราการรอดตาย	๙๖	เปอร์เซ็นต์	ข้อดีของ

การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์ระบบน�้าไหลผ่าน	คือ	เกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขต

ชลประทานหรือมีน�้ามากพอที่จะปล่อยน�้าไหลผ่านบ่อจากที่สูงลงสู่ที่ต�่า	 เพื่อเป็นการ

ใช้น�้าช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาแทนการใช้เครื่องให้อากาศ	 ลดการสิ้นเปลือง

น�้ามันหรือไฟฟ้า	 อีกทั้งระบบน�้าที่ไหลผ่านบ่อยังช่วยล้างตะกอน	สิ่งปฏกิลูในบ่อปลา	

ท�าให้บ่อปลาสะอาด	ส่งผลให้ปลามสีขุภาพด	ีไม่เครยีด	โตเร็ว	และยังสามารถปล่อยปลา

ในอัตราที่หนาแน่นกว่าปกตไิด้	ท�าให้เกษตรกรมผีลผลิตในปรมิาณทีม่ากขึ้น	ข้อจ�ากดัคอื	

การเลีย้งปลากดหลวงต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงค่อนข้างมาก	 รวมทั้งคุณภาพน�้าต้องอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน	มีค่าออกซิเจนในน�้า	 ไม่ต�่ากว่า	๔	มิลลิกรัมต่อลิตร	และต้องมี

การหมุนเวียนของน�้าในบ่อตลอดเวลา

 • การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม	ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่เกิดจากการ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ	สามารถขยายพันธุ์ได้ดี	 อัตราการ

เจริญเติบโตค่อนข้างดี	ทนทานต่อโรคสูง	มีรสชาติอร่อย	การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อ

ซีเมนต์กลม	ควรปล่อยลูกปลาขนาด	๒	-	๓	เซนติเมตร	ในอัตรา	๕๐	-	๗๐	ตัว
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3. The Royal-initiated Khun Mae Kuang Forest Area 
Development Project, Doi Saket District, Chiang Mai Province: 
demonstrating systematic management of the river basin together 
with the allocation of land for the local people, and reforestation in 
the destroyed areas in an attempt to restore the watershed areas

4. The Doi Tung (Implementation Site) Development 
Project, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province: reviving the 
deteriorated areas and solving poverty and health problems of the 
local people, with an aim to reduce drug problems in the areas

5. The Royal-initiated Huai Lan Area Development Project, 
San Kamphaeng District, Chiang Mai Province: distributing water 
supply to agricultural areas and establishing forest and fishery stations

The Huai Hong Khrai RDSC has also developed a study trail in 
order to serve as a learning ground and a development-oriented 
tourist attraction on soil, water and forest.
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Huai Sai 
Royal Development Study Centre, 

Cha-am District, Phetchaburi Province

“…The Huai Sai Royal Development Study Centre in 
Cha-am District, Phetchaburi Province used to be a deciduous 
forest, but people cut down trees for firewood and charcoal. 
Then, there were predominantly field crop and pineapple 
cultivation which made the soil unfertile, sandy and eroded by 
wind and water leaving only hardpan soil, which becomes solid 
when exposed to the air and has no useful nutrients…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address
Given on 25 June 1997 
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In the past, the areas in Phetchaburi Province, Prachuap Khiri 
Khan Province, and nearby provinces were abundant. Then 
deforestation occurred, together with wrong agricultural practices and 
the overuse of chemical substances by the villagers which caused 
adverse effects on soil and water. The topsoil was eroded and no 
longer productive. The soil turned to be sandy and hardpan. The 
ecological balance had been destroyed. The rain became unseasonal. 
Drought spreaded widely.

On 5 April 1983, His Majesty King Bhumibol Adulyadej gave an 
initiative to develop the area surrounding Mrigadayavan Palace because  
“…If these conditions are allowed to continue, the place will 
become a desert…,” stated His Majesty. Therefore, the Huai Sai Royal 
Development Study Centre was established with the implementing 
area of approximately 1,392 hectares to be the study centre on the 
growing of multipurposed forest, appropriate patterns of agricultural 
development, together with forest conservation and reforestation, 
allocation of water sources in order to restore its former fertility. His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej gave the initiative to form a “forest 
village” by letting people take care of the forests surrounding their 

villages. At the initial stage, the government 
agencies provided demonstrations and 
guidance on how to grow tillers of fast-growing 
trees, fruit trees and economic trees. The 
centre also conducts the study on the 
prevention of forest fires called “wet forest 
system” and cultivates vetiver grass to improve 
soil quality. Vetiver grass can serve as a living 
natural wall that helps to slow down the water 
flow while trapping soil sediments which helps 
to create soil surface and moisture.   
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(๑) แฝกดินดาน

ที่มาขององค์ความรู้
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ท�าการศึกษา 

ทดลอง วิจัย และด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งจากการพัฒนาฟื้นฟูสภาพดิน 

ซึ่งเป็นดินปนทรายในชุดดินหุบกะพง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต�่า และชั้นล่าง

มีสภาพแข็งเป็นดาน พบว่า โดยคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เนือ่งจากเนือ้ดิน 

เป็นทรายจัด ท�าให้ความสามารถในการอุ้มน�้าต�่า เก็บกักน�้าไม่ค่อยอยู่ ดินจะแห้งเร็ว

ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง และดินจะแห้งจัดในช่วงฤดูแล้ง ดินมีโครงสร้างเลว ดินแน่น

เนื่องจากเนื้อดนิที่มอีนภุาคขนาดทรายแป้งเข้าไปอดุตามช่องว่างระหว่างเมด็ดนิ ท�าให้

เกิดสภาพดินที่เป็นดานแข็ง และเนื่องจากพื้นที่ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิมคีวามลาดเทไปสูช่ายฝ่ังทะเลด้านทศิตะวันออก

ของพื้นที่ประกอบกับเนื้อดินเป็นทรายจัด จึงง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่

บางแห่งสญูเสยีหน้าดนิจนหมด ดนิชั้นล่างซึ่งมสีภาพแขง็เป็นดานจดัจงึปรากฏขึ้น ดงันั้น

การปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านกายภาพ จะต้องช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ซึ่งจะ

ท�าให้ดนิเกาะตวักนัเป็นก้อน ท�าให้ดนิมโีครงสร้างดขีึ้น และท�าให้ดนิอุ้มน�้าไว้ได้มากขึ้น 

และในพื้นที่ที่ดินมีสภาพแข็งเป็นดานจัด การพัฒนาโครงสร้างท�าได้ยาก การกักเก็บ

ตะกอนดินเพื่อให้มีหน้าดินใหม่ หรือการเติมหน้าดิน จากการย่อยสลายของซากพืช 

กิ่งไม้และใบไม้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่อย่างไรก็ดีทุกวิธีการ หากไม่สามารถป้องกันการ

ชะล้างพังทลายของดินไปพร้อมๆ กันด้วย ก็เป็นการยากที่จะพัฒนาให้ดินกลับมามี

ความอุดมสมบูรณ์ 

องค์ความรู้
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Extension Works
The  cen t r e  a l so  e x tends  t he 

achievement results to the people who are 
interested by providing training courses in both 
theory and practice and sends the officials to 
disseminate the knowledge among the farmers. 
In addition the centre sets up the demonstration 
plots such as: 

• Development of agriculture such as:
 u Experimentation on good-quality 

rice varieties and planting of chemical-free 
vegetables

 u Growing of various plant varieties 
such as chili, eggplant, tomato, luffa 

 u Propagation of good seeding such 
as mango, star fruit; planting good quality of 
lemon, grape, dragon fruit

 u Growing of plants such as Melientha 
suavis, brinjal, indian mulberry, gotu kola, 
physic nut

 u Propagation of herbal plants such 
as Thai croton, java plum, Chebulic Myrobalans, 
Pterospermum littorale Craib, persimmon, 
common fig

 u G r ow i n g  o f  flowe r i n g  a nd 
ornamental plants such as red ginger, pink 
ginger, gladiolus, flamingo flower

 u Cultivation of mushroom such as 
angel mushroom, oyster mushroom

สาระขององค์ความรู้
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ด�าเนนิการปลกูหญ้าแฝกในรปูแบบต่างๆ ตามที่กรมพฒันาที่ดนิได้

น�าออกเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า รวมถึง 

ได้ใช้หญ้าแฝกในการพฒันาดนิท่ีแขง็เป็นดานตามแนวพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ท่ีได้พระราชทานไว้เมือ่วันท่ี ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า

 “...ดนิแขง็เป็นดานอย่างน้ีท�าอะไรไม่ได้	แต่ถ้าเราปลกูหญ้าแฝก

ด้วยวธีิการที่เหมาะสม	เม่ือฝนตกลงมาความชื้นจะอยู่ในดินบริเวณ

เรอืนรากของหญ้าแฝกทีล่งรากลกึ	โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝก

ตามแนวระดบัขวางทางลาดชนั	แนวหญ้าแฝกกจ็ะเปรยีบเหมอืน

กบัก�าแพงธรรมชาตทิี่มชีวีติ	ที่จะช่วยหยดุยั้งการพงัทลายของดนิ 

ชะลอความเรว็ของน�า้ที่ไหลบ่า	สามารถกกัเกบ็ตะกอนดนิ	ท�าให้

เกดิหน้าดนิและความชื้นใต้ดนิ	เมื่อเกดิหน้าดนิและดนิมคีวามชื้น

จะปลูกผกัปลูกหญ้าก็ได้และอีกประการหน่ึงรากของหญ้าแฝกแขง็

เป็นพเิศษ	อาจสามารถเจาะลงไปในดนิที่แขง็เป็นดานได้...”	
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• Development of animal husbandry such as dairy cow, 
Muscovy duck, indigenous chicken

• Development of fishery and propagation of aquatic animals 
including frog farming such as Rana tigerina, bull frog, fish raising such 
as giant gourami, catfish

• Development and improvement of soil including planting of 
vetiver grass in different patterns and methods, improvement of soil 
using green manure and compost, creation of a new forest garden 
while developing the existing one, inter-cropping in eucalyptus plot 
and propagation of tillers  

• Development and conservation of wildlife species such as 
breeding and propagation of wildlife animals in the forest around Tao 
Poon Mountain by releasing animal species such as hog deer, 
brow-antlered deer, barking deer and bird species such as peacock, 
pheasant and red junglefowl

Moreover, the Huai Sai RDSC develops and promotes the 
occupations in various aspects such as integrated farming, agro-forestry 
or organic farming, rehabilitation of forest and economic forest, 
breeding and propagation of wildlife species especially hog deer, 

which is an indigenous animal, for releasing 
back to the nature. His Majesty the Late King 
expressed his appreciation on this success on 
14 July 1997 at Klai Kangwol Palace, Prachuap 
Khiri Khan Province as follows: 

“…What we have done at Huai Sai is 
a wonderful success. We must make note of 
it as a theory or as a book. I am very 
pleased...”
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Triumph of Development
The results of development activities at  the Huai Sai RDSC are 

considered the outstanding achievements of the development of 
natural resources and environment which can be applied in other 
areas with similar problems. From a destroyed and dry-stricken land 
50 years ago, now the land has been restored to its fertility once again 
with mountainous areas, watershed areas, wildlife species especially 
hog deer. The quality of life of the people in the area has also been 
improved and the people become self-reliant and live happily 
properly. 

At present, there are 29 surrounding villages and a centre 
branch which is:

- The Royal-Initiated Cha-ngum Mountain Deteriorated 
Soil Rehabilitation Project, Photharam District, Ratchaburi 
Province: involving the soil development work with the method of 
“reforestation without planting” and the utilization of vetiver grass 
to increase the fertility of the soil
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His Majesty King Bhumibol Adulyadej intended that the  
royal development study centres would serve as venues for carrying  
out studies, experiments, research and demonstrations and a 
comprehensive development that is “the Model of Success” for the 
interested people as reflected in an excerpt from His Majesty’s  
speech as follows:

“…The Centres were established with two main aims. One is 
to serve as the demonstration ground of integrated development, 
covering every aspect of life of the people in order to make a living 
in their locality. Second is to let the people see new technologies 
which can be effectively applied in their occupations...”

For more than 20 years, the six royal development study centres 
have conducted studies, research, experiments and organized training 
courses for the people which render them enormously benefits and the 
results can be extended to the surrounding areas. The people have a 
better living standard and stable occupations which make them have 
enough to live and to eat. The royal development study centres are the 
“Living Natural Museums” that continue to expand and serve as  
ever-lasting knowledge development ground according to His Majesty 
the Late King’s wish and determination to alleviate the difficulties the 
people are facing and bring forth good living conditions to live a happy 
life forever.
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“…The Centres are demonstrations of integrated 
development work which means everything and every aspect 
to earn a living. The people will be able to observe the models 
of modern knowledge and technology which can be effectively 
applied to their occupation…”

“…On the other hand, the Centres are intended to be 
the venue for study and research according to different areas 
because in each particular area there are different 
characteristics…”

“…Various agencies concerned with every aspect of the 
people’s life can exchange idea, work together and coordinate 
to have the work done. Normally, each agency has its own 
independent centre with no other agencies involved. However, 
the Royal Development Study Centres gather in one place 
officials and experts from every department and division in 
various fields; agricultural, social and related educational 
promotion. This means the people can obtain different fields 
of knowledge at the same time. It is like two poles. One is the 
officials who work together in one place. The other is the 
general public who acquire benefits…”

His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Address 
Given at the Huai Sai Royal Development Study Centre 

On 11 September 1983
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