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ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

แผนแมบท 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 
พ.ศ.๒๕๒๒ จนกระทั่งถึงปจจุบัน  โดยยึดแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไวเปน
แนวทางทั้งในดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งดิน น้ํา ปาไมใหกลับสูความอุดมสมบูรณ  
ดานการศึกษาทดลอง และนําผลจากการศึกษาทดลองไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
หมูบานรอบศูนยฯ ตลอดจนการจัดทําเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนาตาง ๆ หลากสาขาใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคมมีตัวแบบความสําเร็จสาธิตใหเห็นในลักษณะ“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”มีแบบอยางปราชญชาวบาน 
เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การบริหารงานไดมีการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพื่อใหหนวยงานบูรณาการที่รวมปฏิบัติงานไดยึดถือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน แผนแมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) นี้ จัดทําขึ้นรวมกันโดยการระดมความคิดเห็นจากหนวยงานบูรณาการ ตลอดจนความเห็นชอบจากผูนํา
ทองถิ่น และผูแทนประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนยฯ ซึ่งมีสวนรวมในการจัดทําแผนอันกอใหเกิดการพัฒนาที่
เปนไปทิศทางที่ประชาชนตองการ เนนการพึ่งพาตนเอง สรางชุมชนใหเขมแข็ง และเปนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน จากภาครัฐ ภาคประชาชน สามารถกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ ยุทธศาสตร ไดดังนี้  

วิสัยทัศน 

 “ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนองคกรแหงการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ สูการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง” 

พันธกิจ 

 ๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ เพื่อการพัฒนาอาชีพและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปา และสิ่งแวดลอม)  

 ๒. ขยายผลความสําเร็จไปสูประชาชน 

 ๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ๔. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ไดแก 

 ๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

 ๒. งานขยายผล 

 ๓. การบริหารจัดการ 

 

 

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



 แผนแมบทฉบับที่ ๖ นี้ เปนแผนชี้นําที่กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในชวง ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยจัดแสดงแผนปฏิบัติการเปนรายป ซึ่งแนวทางการดําเนินงานลักษณะนี้ สามารถ
ยืดหยุนไดในแตละปงบประมาณตามแตสถานการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ผูปฏิบัติงานสามารถปรับ
เปาหมาย และกระบวนการดําเนินงานไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริเปนไป
อยางครบถวนถูกตอง และเปนกรอบในการประสานความรวมมือรวมใจที่จะพัฒนางานในทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



สารบญั 

หนา 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 คํานํา 

 สารบัญ  

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท ๑ 

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพฒันาเขาหินซอน ๔ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓. ผลการดําเนินงานทีผ่านมาและแนวโนม ๑๒ 

 ๓.๑ ดานการศึกษาทดลองตามพระราชดําร ิ ๑๒ 

 ๓.๒ ดานการสาธิตการเกษตร ปศุสัตว และประมง ๑๓ 

 ๓.๓ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา ๑๔ 

 ๓.๔ ดานการขยายผลและถายทอดเทคโนโลย ี ๑๖ 

 ๓.๕ ดานการพัฒนาสงเสริมเกษตรและอาชีพ ๑๗ 

 ๓.๖ ดานการพัฒนาและอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๗ 

 ๓.๗ ดานการพัฒนาการทองเที่ยวดานการพฒันา ๑๘ 

 ๓.๘ ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๙ 

 ๓.๙ ดานการบริหารจัดการ ๑๙ 

 ๓.๑๐ แนวโนมการพฒันา ๑๙ 

๔. วิสัยทัศน  พันธกิจ ๒๑ 

๕. ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  แผนงาน  ตัวช้ีวัด ๒๒ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑  ศึกษา  วิจัย  ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ  

  ยุทธศาสตรที่ ๒  งานขยายผล  

  ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการ  

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน ๒๗ 

๗. งบประมาณดําเนินงาน ๒๗ 

 



สารบญั  (ตอ) 

หนา 

๘. องคกรบรหิารงาน ๒๗ 

 ๘.๑ ระดับนโยบาย 

 ๘.๒ ระดับปฏิบัติ 

๙. การบริหารแผนไปสูการปฏิบัต ิ ๒๗ 

 ๙.๑ แผนปฏิบัติการ  

 ๙.๒ แหลงที่มาของคาใชจาย 

 ๙.๓ การติดตามประเมินผล 

๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๒๘ 

ภาคผนวก ก. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ภาคผนวก ข.  การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑ 
 

    ๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท 

 หลักการและเหตุผล 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานสนองพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีหนาที่หลักคือ ทําการศึกษา ทดลอง สาธิต และพัฒนา
ที่ดินที่เสื่อมโทรมใหกลับฟนคืนสภาพและใชทําการเกษตรได โดยดําเนินการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา 
ปาไม ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ และหมูบาน
รอบศูนยฯ การศึกษาทดลองเพื่อคนหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดานการเกษตรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม เปรียบเสมือน “ตนแบบ” ของความสําเร็จ เพื่อนําความรูและเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จมาสาธิต
และพัฒนาขยายผล เพื่อยกระดับรายไดและความเปนอยูของราษฎร ทําใหคุณภาพชีวิตของราษฎรและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น 

  แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นสําหรับเปนกรอบการดําเนินงาน เนื่องดวยแผนแมบทฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๐ - 
๒๕๕๔) สิ้นสุดลง แตยังมีกิจกรรมตอเนื่องที่ตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความสมบูรณ และสภาพแวดลอม
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป จึงจําเปนตองปรับกลยุทธการพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ ใหแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็น
ปญหา มีการบูรณาการของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองไดตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 วัตถุประสงค 

  เพื่อสนองพระราชดําริในการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ใหสอดคลองกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาที่พึงปรารถนา จึงกําหนดวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. ศึกษาทดลองตามพระราชดําริในทุกดาน เนนการศึกษาทดลองแบบตอยอด และบริหารจัดการ
งานศึกษาทดลองวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

  ๒. สาธิตผลสําเร็จของการศึกษาทดลองในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมีตัวแบบ
ความสําเร็จในลักษณะแหลงเรียนรูตามภูมิสังคม 

  ๓. ขยายผลความสําเร็จไปสูเกษตรกรและประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 

  ๔. พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม
อยางเปนระบบในลักษณะองครวม โดยการมีสวนรวมของทุกฝายใหเอื้อตอการพัฒนาสงเสริมดานการเกษตร
และการพัฒนาทองเที่ยว 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒ 
 

 เปาหมาย 

  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดพื้นที่เปาหมายและเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 

พื้นที่เปาหมาย 

  พื้นที่เปาหมายการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลเขาหินซอน 
ตําบลเกาะขนุน และตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม และตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 

  ๑) พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๑,๒๔๐ ไร 

  ๒) หมูบานรอบศูนยฯ ในตําบลเขาหินซอนและตําบลเกาะขนุน รวม ๑๙ หมูบาน เนื้อที่ ๑๔๐,๗๘๕ ไร ดังนี้  
 หมู ๑ บานมวงโพรง  ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๒ บานเขาหินซอน ตําบลเขาหินซอน 
 หมู ๓ บานแหลมเขาจันทร ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๔ บานปรือวาย  ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๕ บานหนองวานเหลือง ตําบลเขาหินซอน 
 หมู ๖ บานหนองแสง ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๗ บานลํามหาชัย ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๘ บานหนองยายแจม ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๙ บานหนองกลางดง ตําบลเขาหินซอน 
 หมู ๑๐ บานเขาเจริญสุข ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๑๑ บานหวยสําโรง ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๑๒ บานคลองตะเคียน ตําบลเขาหินซอน 
 หมู ๑๓ บานหนองเหียง ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๑๔ บานหนองปรือ ตําบลเขาหินซอน 

 หมู ๕  บานแหลมตะครอ ตําบลเกาะขนุน 
 หมู ๗ บานชายเคือง  ตําบลเกาะขนุน 

 หมู ๘ บานไรดอน  ตําบลเกาะขนุน 

 หมู ๑๓  บานดอนข้ีเหล็ก ตําบลเกาะขนุน 
 หมู ๑๕  บานหวยสาม  ตําบลเกาะขนุน 

  ๓) หมูบานขยายผลในตําบลบานซอง จํานวน ๑๔ หมูบาน เนื้อที่ ๔๒,๒๑๙ ไร  
 หมู ๑   บานซอง      หมู ๒   บานแถวธาร 

 หมู ๓   บานหนองหวา     หมู ๔   บานตนสําโรง 

 หมู ๕   บานหัวกระสังข     หมู ๖   บานหัวกระพี้ 

 หมู ๗   บานธารพูด     หมู ๘   บานไร 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓ 
 

 หมู  ๙    บานหนองน้ําพุ      หมู ๑๐   บานหัวกระสังข 

 หมู ๑๑  บานหนองตารอด     หมู๑๒   บานหวยปลีก 
 หมู  ๑๓    บานหนองสองหอง      หมู ๑๔      บานเกาะสุวรรณ  

  ๔) พื้นที่โครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน เนื้อที่ ๖๕๕  ไร (สนับสนุนการดําเนินงาน)  

  ๕) พื้นที่ราษฎรนอมเกลาฯ ถวายบานธารพูด ตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม เนื้อที่ ๓๒ ไร 

  ๖) พื้นที่โครงการพัฒนาสวนพระองคบางคลา ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เนื้อที่ ๑๑๔ ไร 

  ๗) พื้นที่ตามความเหมาะสมตามมติคณะอนุกรรมการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔ 
 

 ๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของ 

๓.๑ พระราชกรณียกิจและพระราชดําริ 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

 อธิบดีกรมชลประทาน (นายสุนทร เรืองเล็ก) และคณะ เขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี 
พระราชกระแสรับสั่งใหกรมชลประทานสํารวจภูมิประเทศ  เพื่อพิจารณาวางโครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปดกั้นลําหวยเจก และใหพิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กไวตามบริเวณลําหวยที่เปนลําน้ําสาขาของลาํน้าํโจน
ทั้งหมด 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง พรอมดวยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ มาทรงเปดศาล 
พระบวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ณ บานเขาหินซอน หมูที่ ๒ ตําบลเขาหินซอน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่นั้น ราษฎร ๗ ราย ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดิน บริเวณหมู ๒ ตําบล 
เขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๒๖๔ ไร เพื่อตองการใหสรางพระตําหนัก ดวยเห็น
วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปที่ไหนก็พยายามที่จะพัฒนาทําใหที่ดินเจริญขึ้น เนื่องจากผืนดินเสื่อม
โทรมไมสามารถทําการเกษตรได มีพระราชปฏิสันถารกับผูถวายที่ดิน สรุปความไดวา หากจะสรางเปนสถานที่
ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะไดไหม เมื่อผูถวายที่ดินยินดี จึงมีพระราชดํารัสกับขาราชการกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงเกษตรและสหกรณเกี่ยวกับความสําคัญของการสํารวจดินโดยละเอียด เพื่อจัดแบงสวนใหเปน
ประโยชนตอการที่จะใหผูสนใจไดมาทัศนศึกษาในดานการชลประทาน การเกษตรกรรม การปศุสัตว ตลอดจน
สาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรกิจกรรม
ปลูกพืช สาธิตทําปุยหมัก การอนุรักษดิน คอกสุกร โค อางเก็บน้ําหวยเจก คูคลองสงน้ํา ทรงปลอยปลาสวาย 
ปลานิล และปลาตะเพียนลงอางเก็บน้ําหวยเจก มีการทดลองปลูกยางพารา ปลูกพันธุไมโตเร็ว ศูนยเพาะชํากลา
พันธุไม สวนรุกขชาติสมเด็จพระปนเกลา สวนพฤกษศาสตร สวนปาสมุนไพร และศิลปาชีพ  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชปฏิสันถารกับนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจาหนาที่
กระทรวงมหาดไทย ถึงความพอพระราชหฤทัยที่มีการรวมมือพัฒนาที่ดินเพื่อจัดเปนศูนยศึกษาการพัฒนาดาน
เกษตรกรรม เปนแหลงใหเกษตรกรและผูสนใจไดเขาชมและศึกษา มีพระราชดําริในการสํารวจการชะลางหนา
ดินในฤดูฝน มาตรการการรักษาถนนภายในศูนย ตลอดจนความเหมาะสมในการปลูกพันธุไมและพืชไร การทํา
นาดํา นาหวาน และการเลี้ยงพันธุปลาในนาขาว (สรุปเก็บความจากพระราชกรณียกิจเดือนตุลาคม ๒๕๒๒ – 
กันยายน ๒๕๒๓)   



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕ 
 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน 
และมีพระราชดําริ สรุปความไดวา วัตถุประสงคของการตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทํากินของ
ราษฎรใหมีความอุดมสมบูรณขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนฟนฟูสภาพปา และใชหลัก
วิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยใชเงินจากการบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเปนทุน
ในการพัฒนา ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาจะเปนฟารมตัวอยางที่เกษตรทั่วไปและเจาหนาที่ฝายพัฒนาสามารถมา
เยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับเกษตรกรรรม เพื่อเปนการศึกษาหาความรู นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการ
พัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการใหมีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น ก็อาจพิจารณา
จัดตั้งโรงสีขาวสําหรับหมูบานแตละกลุม ตลอดจนตั้งธนาคารขาวของแตละหมูบาน เพื่อฝกใหรูจักพึ่งตัวเองไดใน
ที่สุด พรอมนี้ประชาชนชาวอําเภอพนมสารคามไดนอมเกลาฯ ถวายพลับพลาที่ประทับ “พลับพลาพระราม” 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค เพื่อรับทราบ
ความกาวหนาของโครงการ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษหลักศิลาจารึกสวนปาสมุนไพรเขาหินซอน 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทอดพระเนตรศูนยประสานงาน
โครงการฯ การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกันการกัดเซาะผิวหนาดิน การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เพื่อใชบํารุงดินแทนปุยวิทยาศาสตร และการผลิตกาซชีวภาพ สวนปา แปลงปลูกไมโตเร็วพันธุ
ตาง ๆ เพื่อใชทําฟนและถานโดยวิธีประหยัด แปลงทดลองปลูกพืชทนแลง แปลงสาธิตการปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดป แปลงขยายพันธุและรวบรวมพันธุไมผล โดยเฉพาะพันธุมะมวง แปลงสาธิตการปลูกขาวไร พืชตระกูลถั่ว 
และพืชผักสวนครัว แปลงสาธิตการปลูกยางพารา บอเพาะพันธุปลาน้ําจืด อางเก็บน้ําซึ่งใชเปนสถานที่
ขยายพันธุปลาและกุงน้ําจืด แปลงสาธิตการเพาะขยายพันธุพืชสมุนไพร โรงฝกงานศิลปาชีพ โรงสีขาว 
ทอดพระเนตรเครื่องสีขาว ซึ่งบริษัท ซาทาเก เอนจิเนียริ่ง จํากัด แหงประเทศญี่ปุน นอมเกลาฯ ถวาย สามารถสี
ขาวไดชั่วโมงละหนึ่งตัน เพื่อเปดบริการสีขาวใหกับราษฎรที่ยากจน ทรงเยี่ยมรานคาสหกรณ และมีพระราชดําริ 
ใหเปนสหกรณตัวอยาง ผูดําเนินกิจการและผูใชบริการตองมีวินัยและความซื่อสัตยตอกิจการสหกรณ ทรงปลอย
ปลาบึก ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก และกุงกามกราม ลงในอางเก็บน้ําหวยสําโรงใต  และทรงเยี่ยม
ราษฎรบานหวยสําโรงใต จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปงานสวนปา เครื่องสูบน้ําพลังแสงอาทิตย อางเก็บน้ํา
แหงที่ ๑ และอางเก็บน้ําที่ ๒ ของศูนยวิจัยเขาหินซอน (สรุปเก็บความจากพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๒๖ – 
กันยายน ๒๕๒๗) 

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๙ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองค เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ  



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๖ 
 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานประวัติเบื้องตนของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แกประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ) ณ ศาลาดุสิดาลัย ความวา 

 “...อันนี้ตามประวัติเริ่มตนศูนยศึกษาการพัฒนา เริ่มที่ศูนยศึกษาเขาหินซอน...”  

 “...ประวัติมีวา ...ตอนแรกมีที่ดิน ๒๖๔ ไร  ที่ผูใหญบานให  "เพื่อสรางตําหนัก" ในป ๒๕๒๐ ที่เชิงเขา
หินซอนใกลวัดหินซอน  ตอนแรกก็ตองคนควาวาที่ตรงนั้นคือตรงไหน ก็พยายามสืบถาม ก็ปรากฏวา พบอยูใน
แผนที่ที่เขาหินซอนนั้น (แผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๖ I, II, ๕๓๓๖ III, IV) เมื่อไดที่อยางนั้น ไดคิดมา ๒ ป 
พยายามหาบนแผนที่วา สถานที่นี้เปนอยางไร  เสร็จแลวก็สอบถามดูวาลักษณะของพื้นที่เปนอยางไร ก็ไดพบบน
แผนที่พอดี อยูมุมบนของระวางของแผนที่ จึงตองตอแผนที่ ๔ ระวาง สําหรับใหไดทราบวา สถานที่ตรงนั้นอยู
ตรงไหน แลวก็เลยถามผูที่ใหที่นั้นนะ ถาหากไมสรางพระตําหนัก แตวาสรางเปนสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทําในที่นั้น...” 

 “...ศูนยศึกษาที่หินซอนก็เปนศูนยศึกษาแรก ผลที่ศูนยศึกษาหินซอนนั้นอาจมีนอย เพราะวาภูมิประเทศ
ที่จํากัด ตอมาความคิดของศูนยศึกษาก็ไดแผขยายออกไป...” 

 “...อันแรกก็ไดใหกรมชลประทานไดสรางเปนอางเก็บน้ํา ซึ่งดูดูไปแลวก็แปลก เพราะวาอางเก็บน้ํานั้น
เทากับกินที่ของที่ที่ไดมาเกือบทั้งหมด จะเหลือเพียงไมกี่ไรที่จะใชการสําหรับการเพาะปลูกโดยใชน้ําชลประทาน 
ก็เริ่มตนอยางนั้น คือ ไมถือวาผิดหลักวิชา มีที่เทาไรก็มาใช สวนใหญเปนอางเก็บน้ําแลวก็มาใชประโยชนสําหรับ
ทําการเพาะปลูกเพียงไมกี่ไร แตวาถือวาทําเปนตัวอยาง แลวผลประโยชนที่จะไดก็ไมใชเฉพาะในที่ของเรา เปน
ในที่ที่ลงไปขางลาง คงไดรับประโยชนจากน้ําที่กักเอาไว...” 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สิรินธร หมู ๑ บานชําขวาง ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี มายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สรุปพระราชดําริไดดังนี้ 

จุดเสด็จท่ี ๑: บนสันเขื่อนอางเก็บนํ้าหวยเจก 

 สภาพพื้นที่เดิมของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ กอนการพัฒนาจนถึงปจจุบัน ในอดีตเปนพื้นที่ 
ที่แมแตมันสําปะหลังก็ไมขึ้น ปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนเวลากวา ๑๐ ป เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนดินทราย
และดินดาน จึงยังมีการพังทลายของดิน ไดทอดพระเนตรงานปาไม งานชลประทาน ทัศนียภาพโดยรวมของ
ขอบเขตพื้นที่ศูนยฯ ศักยภาพของดิน และการปรับใชพื้นที่ทายอางฯ เพื่อประยุกตกับแนวทฤษฎีใหม การจัดการ
ดินและน้ําและการเกษตรแบบผสมผสาน 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๗ 
 

พระราชดําริ 

 ๑. เรื่องการปลูกหญาแฝกรอบขอบแนวปาไม เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน เศษใบไม 
ที่รวงหลนจะชวยทําใหดินมีการพัฒนาที่ดีข้ึนเมื่อใบไมยอยสลาย สวนหญาแฝกที่ปลูกในระหวางไมยืนตนไมจะ 
ไมตาย แตจะชะงักการเจริญเติบโต เมื่อมีการตัดไมออก แฝกก็จะเจริญไดอีกครั้ง ใหปลูกหญาแฝกในดินดาน 
โดยระเบิดดินดานเปนหลุมแลวปลูกหญาแฝกลงในหลุม เพื่อดันช้ันดินดานใหแตก สามารถดักตะกอน ตลอดจน
ใบไมทําใหเกิดดินใหมขึ้น 

 ๒. เรื่องการใชนํ้า ใกลอางเก็บน้ําอาจไมตองใชบอน้ําก็ได ใชน้ําจากอางไดเลยการกอสรางอางเก็บกักน้ํา
ตาง ๆ ที่ยังไมไดกอสรางตามแผนของโครงการจัดหาแหลงน้ําสํารองลุมน้ําโจนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถา
ราษฎรไมใหความรวมมือก็ไมสมควรทํา 

 ๓. การเตรียมการกอนดําเนินงานโครงการทฤษฎีใหม (Pre-New Theory) ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา  
ที่อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เนื่องจากในฤดูฝนน้ําทวม ฤดูแลงขาดน้ํา ตลอดจนเปนดินเปรี้ยว แตเปนดิน
คนละอยางกับที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีอายุมากกวา ควรขุดสระเก็บน้ํา ๒ สระ โดยช้ันแรกใหเกลี่ยหนาดิน
ทั้งหมดเก็บเอาไว จากนั้นนําดินที่ขุดสระชั้นลาง ซึ่งเปนดินเปรี้ยวมาถมเกลี่ยใหเต็มพื้นที่ และนําหนาดินมาถม
กลับคืนสูงประมาณ ๑ เมตร พรอมทั้งสรางคันดินโดยรอบแปลงพื้นที่โครงการเพื่อไมใหกระทบกับพื้นที่ของ
ราษฎรที่อยูใกลเคียง โดยสระเก็บน้ําที่ ๑ ใหรับน้ําเปรี้ยวในพื้นที่โครงการ (สระเก็บน้ําที่ ๒ ไมไดรับน้ํา) เมื่อน้ํา
ในสระเก็บน้ําที่ ๑ เต็มใหสูบน้ําเปรี้ยวไปลงสระเก็บน้ําที่ ๒ เมื่อน้ําในสระที่ ๒ เปรี้ยวมาก ๆ ใหใสสารบําบัด เชน 
หินฝุน ควรทดลองดําเนินการตอเนื่องประมาณ ๒ ป คาดวาสภาพดินและน้ําดีขึ้น จึงดําเนินการตามโครงการ
ทฤษฎีใหมตอไป 

จุดเสด็จท่ี ๒ : ณ ศาลาทรงงาน บริเวณอุทยานมัจฉา 

 แสดงรูปแบบจําลองการพัฒนาลุมน้ําโจน ซึ่งประกอบดวยการสรางฝายทดน้ําลดหลั่นตามระดับพื้นที่ 
และรูปแบบการใชน้ําชนิดตาง ๆ การใชประโยชนที่ดินตามสมรรถนะที่ดิน ทั้งที่เปนพื้นที่ต่ําชายหวยจนถึงปาไม
บนที่สูง ขอดี ขอเสีย ของการเพาะชํากลาหญาแฝกระบบแผง โรงเรือนผักกางมุง การศึกษาเกษตรยั่งยืน งาน
วิชาการเกษตรในพื้นที่โครงการสวนพระองค 

 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องแหลงน้ําและ
สถานการณน้ํา สรุปความวา สระน้ําตาง ๆ ภายในศูนยฯ รั่วหลายสระ (สระ ๖, ๘ และ ๙) ไมสามารถเก็บน้ําได  
ใหกรมชลประทานทําการตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงใหใชงานได โดยใหปู Soil Cement และถายังทรุดตัว
อีก ใหปู Soil Cement ทับลงไป ทําเชนนี้จนกวาจะหยุดรั่ว สระน้ําดังกลาวเปนบอยืมดินที่ใชในการกอสรางอาง
เก็บน้ําตางๆ ไดมีการปรับปรุงมาใชประโยชน เพื่อใหเปนแหลงเก็บน้ําสําหรับใชกิจกรรมทางการเกษตรตาง ๆ 
บริเวณรอบบอ เชน 
  - สระ  ๖ เปนสระดาดคอนกรีต แตเกิดปญหาน้ํากัดเซาะดินใตพื้นคอนกรีตที่ดาด จนเปนโพรง ทํา
ใหแผนคอนกรีตแตกราวเสียหาย ไมสามารถเก็บน้ําได 
  - สระ  ๘  ปูแผนยางพลาสติก เกิดปญหาการรั่วซึม และไดทําการซอมแซมแลวครั้งหนึ่ง ปจจุบัน
สามารถเก็บน้ําได 
  - สระ ๙ เปนสระดิน จึงรั่วซึมมาก กรมชลประทานจะดําเนินการปู Soil Cement หรือดาด
คอนกรีตตามความเหมาะสมตอไป 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๘ 
 

 ๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ดังนี ้

  ๑) ใหศึกษาการปลูกหญาแฝกในดินดานของตําบลเขาหินซอน ซึ่งไดเคยใหทําในดินดานที่เขาชะงุม 
(โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูดินเสื่อมโทรมบริเวณเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) และหวยทราย (ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี) มาแลว 

  ๒) ทรงทราบวาทุกหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันทํางาน จนเห็นไดจากชาวบานมีความเปนอยูที่ดี 
ทอดพระเนตรและเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรที่เขาเฝาฯ ใหศูนยฯ ชวยพัฒนาดานแหลงน้ํา การปรับปรุง
ดิน โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีจากหนวยงานตาง ๆ สูเกษตรกรในโครงการ 

  ๓) เรื่องเงินรายไดศูนยฯ ซึ่งศูนยฯ บริหารกันไดเอง รวมถึงหากไมเพียงพอก็สามารถใชเงินมูลนิธิ
ชัยพัฒนาดวยก็ได เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน 

  ๔) การทําบัญชีฟารม ทั้งในศูนยฯ และถายทอดสูเกษตรกรรอบศูนยฯ จะไดรูจักการลงทุน กําไร 
ขาดทุน 

  ๕) ใหสงเสริมการจัดตั้งกลุมสหกรณ ราษฎรในแตละหมูบานควรรวมตัวจัดตั้งเปนกลุมและมีการ
เชื่อมโยงระหวางหมูบานบริเวณรอบศูนยฯ 

จุดเสด็จท่ี ๓ : ณ ศาลาริมนํ้า (อางหวยสําโรงเหนือ) 

 ๑. ที่ศูนยศึกษาพัฒนาเขาหินซอนฯ ทดลองปลูกตนยูคาลิปตัสดูวาจะทําใหตนไมอื่นเปนอยางไร ดูแลว
ตนใหญและตรงดีดวย พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ใหปลูกเปนหยอม ๆ ไมใหเปนปาใหญ ไมให 
ไฟไหม  มีพืชไรแซม มีการตัดเอาไปเผาถาน และปลอยใหโตขึ้น เมื่อกอนพูดถึงยูคาลิปตัสมีแตไมกับไม 
เพราะฉะนั้นตองปลูกยูคาลิปตัส ถาเปนประโยชนก็ดี อยางไรก็ตามตองศึกษาดู ที่นี่ตองปลูก เพราะไมมีอะไร
เลยที่จะขึ้นได ในปายาง ปลูกกระถินดวย มีอยูพักหนึ่งตนยางไมโต เพราะกระถินดูดน้ําหมด แมจะทําน้ําหยด
แลวก็ยังชวยไดนอย สภาพที่ดินบริเวณศูนยฯ เมื่อกอนมีน้ํานิดเดียว เมื่อกั้นฝายเปนขั้นๆ ก็ทําใหชุมชื้น  ตรงนี้ก็
แฉะปลูกตนไมอะไรก็ดีข้ึน ทําโครงการตอนแรกไมไดสํารวจ ดูจากแผนที่ ใหชลประทานปรับและทําเขื่อนตรงนี้ 
แตตอนนี้ตางจากตอนแรกมาก 

  กรมพัฒนาที่ดินไมใชกรมทําลายที่ดิน ก็ตองพัฒนาที่ดิน ที่นี่เริ่มจากศูนย ดีขึ้นๆ ดินที่นี่เปนดินดาน 
เปนทราย ตนกระถินเมื่อขึ้นรากก็แผไปทั่ว ตองตัดออกในที่สุดก็ปลูกไมของอาจารยพิศิษฐ (ดร.พิศิษฐ  วรอุไร) 
พิสูจนไดวาดินเลวเทาไรก็พัฒนาได ตองใชวิธีการจึงเชื่อแนวาที่นี่ทําได พื้นที่ศูนยฯ เขาหินซอนมีน้ําซึม เราใช
ประโยชนจากภูเขา ฝนตกลงมาก็ชะใบไมลงมาเราใชประโยชนจากปาผานหวยน้ําโจน 

 ๒. หมูบานสหกรณนิคม รัฐบาลมอบที่ดินใหทํากินอยูในเขตปาทําไดเพราะปาบางแหงไมไดเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร แตพอไดเอกสารสิทธิ์ก็ขายใหนายทุนเพื่อทํารีสอรทเกิดปญหาอีก สทก. เกิดเมื่อป ๒๕๒๔ ที่ดอย
อินทนนทวางหลักเกณฑ คือ สทก.๑ ใหมีสิทธิ์ทํากินไมแยกออกจากปาไม เมื่อได สทก.๒ ก็ทํามาหากินไดอยางดี 
อยูตอไปก็เปน สทก.๓ เปนการสรางเขตที่ชัดเจน จําแนกใหเห็น สทก.๓ จะอยูที่สหกรณหมูบาน มีสิทธิ์กูเงิน 
ธกส. ได โดยหมูบานใชกองทุนในหมูบาน รวมเปนกลุมหลาย ๆ กลุม ตัวอยางเชน โครงการหมูบานสหกรณสัน
กําแพง (จังหวัดเชียงใหม) กูเงินธนาคารกรุงไทย เดี๋ยวน้ียังใชหนี้ไมได หนี้สูญมีมาก ถาบริหารดี ๆ จะไดกลับคืน
มาบาง ตองใชหลักเกณฑเดียวกับการกูเงินของสหกรณหนองโพใหกูสวนหนึ่ง เมื่อใชคืนก็ตั้งเปนกองทุนให
ลูกหลานเขาเอง เริ่มตนจากเราใหกองทุนริเริ่ม นานวันเงินก็เพิ่มกองใหญขึ้น  เรื่องกองทุนถากูแลวคืนเงินก็จะ
หมุนเวียนอยางตอเนื่อง ตองมีหลักเกณฑที่วาจะตองมีรายไดเพื่อจะเอาเงินมาคืนกองทุน ตองสอนใหคืนหนี้ 
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 ๓. การปรับปรุงดิน ที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาพื้นที่ ๕๐ ไร อยูที่อําเภอบานนา (จังหวัดนครนายก) 
หนาแลงแหง หนาน้ําก็ทวมปลูกอะไรไมคอยได ดินก็เปรี้ยวจัด ดูจากภาพถายดาวเทียม คิดวาขุดสระ ๒ สระ 
เอาดินมาเฉลี่ยใน ๕๐ ไร ความสูงประมาณ ๑ เมตร เปนดินเปรี้ยว พอฝนลงมาชะลางดินที่เปรี้ยวไปลงสระ 
ปลอยน้ําไปที่อื่นไมได คนอื่นเขาจะเดือดรอน นํ้าฝนจะชะความเปรี้ยวลงสระ  สักระยะหนึ่งน้ําระเหยเหลือครึ่ง
สระ แลวสูบน้ําจากบอแรกไปใสที่สระ ๒ แรก ๆ ไมตองปลูกพืชอะไร สระแรกคอยรับน้ําจากฟา สระจุ ๒๐,๐๐๐ 
ลูกบาศกเมตร พื้นที่รับน้ําฝนมี ๕๐ ไร นํ้าระเหยไปบาง ที่เหลือก็ยังพอใชไดตลอดป ขอสําคัญจะตองทําเปนคัน
ใหรอบ ปรับพื้นที่ใหเท ถานอกคันน้ําทวม ก็ใหตอทอทแยงออกไปขางนอก เอาน้ําที่ทวมมาเติมในสระ ฝนก็ชวย
เติม ภายใน ๓ ป นาจะปลูกขาวไดผล ใหทดลองดูจะสําเร็จหรือไม ไมเปนไร เปนที่ของเราเอง แตถาสําเร็จก็
พิสูจนวาดินใชได จะเปนประโยชน จะไปทําในที่ของชาวบานไมได ถาน้ําฝนไมพอก็ใชทอเจาะทแยง ที่แนะวาให
ขุดรองแลวไดน้ําก็ถูกตอง แตที่ใหขุดสระนั้นเปน concept ดินที่ขุดเอามาเฉลี่ยในแปลง ทําเปนรองน้ําก็ได ไม
ผิดอะไร น้ีเปนปลีกยอยที่จะแกไขได ที่พูดมาเปนหลักการ  ไมใชเด็ดขาดตายตัว จะทําใหดินหายเปรี้ยวโดยไม
ตองใสปูนจํานวนมาก ๆ ปูนไมแพงแตคาขนสงจะสูง เปนหลักการที่เราพยายามทํา หากปลูกพืชอะไรในดิน
เปรี้ยวไดก็ดี ทําใหเกิดอินทรียขึ้น พัฒนาดินข้ึนมาโดยการใสตนไม ทําเปนรองที่ติดตอกันแลวน้ําลงที่สระก็ทําได 
เปนการลางดิน ก็แลวแตภูมิประเทศวาเปนที่ราบหรือที่ภูเขา ตองชวยกันคิด ตอนแรกอาจไมไดประโยชน ที่ให
ทําเปน ๒ สระ เปนหลักการ ใหชวยกัน อาจตองใชเวลา ๒ – ๓ ป ที่นครนายกไมพูดถึงปูนมารล เพราะเราใช
นอยที่สุดหรือไมใชเลย เราจะหาวิธีใชนํ้าฝนผานดิน เปนการลางความเปนกรดของดิน การลดกรดโดยไมตองใส
ปูน หรือนํามาใสทีหลังก็ไมเสียหาย ทําอยางนี้ไมเปนการใชอภิสิทธิ์แตอยางใด  เรื่องการใชน้ํา ชาวบานก็ไม
เดือดรอน เปนการทดลองไมใชปูน ที่นครนายก เรามีเขื่อนทาดาน ใชประโยชนไดสองแสนกวาไร ถาเอาน้ําจาก
ทาดานมาลางดินเปรี้ยวก็อาจมีปญหา เราดื้อที่จะทําที่ ๕๐ ไร เพราะเปนที่ของเราเอง ทดลองวาจะไดผลอยางไร 
ใชวิธีแบบใหมจะเรียกวาเกาก็ได คือบางคนอาจคิดวาไมทันสมัย เปนเรื่องของการศึกษาวิจัย การใสปูนตั้งแตที
แรกเปนของธรรมดา รูกันอยูแลว เราไมเอา ดื้อเพื่อใหรู ไดหรือไมได ไมเปนไร หลาย ๆ ฝายไปชวยกันคิด 
(เอกสารจากสํานักงาน กปร. ๒๕๔๐ ประมวลพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 
วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐) 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชกระแสดวยความพอพระทัย ในคราวเสด็จฯ พรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความวา “…ที่เขาหินซอนหลายฝายชวยกันใชเวลา ๑๕ ป ที่นี่จึง
เปนแมแบบชวยชาวบานได ที่อื่นเลยทํางายข้ึน ตองอดทน แลวเปนไง ก็ไดประโยชน ชาวบานมีความสุข เราก็สุข 
ที่นี่เมื่อกอนปลูกมันสําปะหลังยังไมขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ดีข้ึน แตก็เย็นสบายดี เปลี่ยนแปลงไปมาก…” 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานขอมูลที่ทรงบันทึกและทรงวิเคราะหปญหาดานตาง ๆ ของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แกสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ความวา   
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 “...ปญหาที่ ๑ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : ๒๕๒๒ มี
การตัดปา แลวปลูกพืชไร เชน ขาวโพดและมันสําปะหลัง ซึ่งทําใหดินจืดและกลายเปนดินทราย ในฤดูแลงจะมี
การชะลางเนื่องจากลมพัด (wind erosion) ในฤดูฝนจะมีการชะลางเนื่องจากน้ําเซาะ (water erosion)...” 

จากเอกสารพระราชทานแกสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
ที่ทรงบันทึกไว 

พระราชดําริ “ดานสมรรถนะของดินในศูนยฯ” 

 “...เปนดินทราย มีแรธาตุนอย...”  

 “...ที่ดินที่อยูในรองหวยมีอยูพอใชได ไมมีปญหามาก ใชปุยตามปกติ ที่บนเนินปรากฏวาเปนทราย  
ดินดานและหิน ตองปลูกหญาตามแนวระดับ เพื่อยึดดินและใหเกิดปุยอินทรีย ดิน (ทราย) ที่ไมปลูกหญาถูก 
ชะลางเมื่อฝนตก ปลูกตนไมนานาชนิดเพื่อรักษาความชื้น...” 

พระราชดําริ “การพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่” 

 “...กอนอื่นไดสรางเขื่อนกั้นหวยเจก ซึ่งมีน้ําซับ (พิกัด QR ๗๑๕๒๐๘) เมื่อไปทําพิธีเปดพระบรมรูป
สมเด็จพระปนเกลาฯ ที่วัดเขาหินซอน ไดไปสํารวจพื้นที่และกําหนดที่ทําเขื่อน (๘ สิงหาคม ๒๕๒๒) ตอจากนั้น
ไดสรางอางเก็บน้ําเพิ่มเติม (นอกเขต) คืออางหวยสําโรงเหนือและหวยสําโรงใต...” 

 “...การสรางทํานบดินเก็บกักน้ําหวยเจก (๓) ควรกอสรางในบริเวณที่ซึ่งอาจจะเก็บปริมาณน้ําไดนอย
กวากําหนด แตไมกระทบกระเทือนตอที่ซึ่งสามารถใชปลูกขาวได...” 

พระราชดําริ “การคัดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมตอสภาพพื้นที่” 

 “...เมื่อไดพัฒนาน้ําข้ึนมาบางแลว ก็เริ่มปลูกพืชไร และเลี้ยงปลาในที่ลุม สวนที่อยูบนเนิน ก็เลี้ยงปศุ
สัตว ปลูกหญา และตนไมผลและปา การเลี้ยงปศุสัตว ปลูกหญาและตนไมนี้ จะทําใหดินมีคุณภาพดีขึ้น ในที่สุด
จะใชที่ดินไดทั้งหมด กรรมวิธีนี้อาจตองใชเวลานาน จะสามารถเปลี่ยนจากกระบวนการที่ไปทางเสื่อม มาเปน
ทางพัฒนาใหเปนพื้นที่สมบูรณ...” 

พระราชดําริ “การผันนํ้าจากท่ีต่ําชักนําขึ้นที่สูง” 

 “...นอกจากที่ที่ไดรับน้ําชลประทานก็ยังมีที่ที่อยูเหนืออาง ก็ไดประโยชนหลายอยางในการปลูกพืชอยาง
อื่น และในการศึกษาเกี่ยวของกับตนไม เกี่ยวของกับการนําน้ําที่อยูต่ําเอาขึ้นที่สูง โดยใชวิธีสูบในลักษณะตางๆ เชน 
ถาสูบอยางปกติธรรมดาก็ใชเครื่องยนตสูบขึ้นไป ก็ไดที่เพิ่มเติมในการพัฒนา นอกจากนั้น ก็ใชกังหันลมก็ได หรือ
ใชไฟฟาจากโซลาเซลลก็ได หรืออีกอยางหนึ่งก็ใชจากกังหันที่ใชกําลังของน้ําที่เราใชลงไป แลวก็สวนหนึ่งก็ทําให
สูบขึ้นไป...” 

พระราชดําริ “การปลูกพืชเพื่อประโยชนอเนกประสงค” 

 “...เมื่อจําแนกชั้นสมรรถนะของที่ดิน สําหรับพืชไรและการปลูกปาแลว ก็สมควรที่จะมีการปลูกพันธุไม 
ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนตอการรักษาผิวดินและความชุมชื้นของอากาศแลว ยังมีประโยชนตอการใชใน
ครัวเรือน อาทิ ไมเพื่อทําฟน ไมเพื่อทําบาน และไมผล เปนตน...” 
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 เมื่อครั้งแรกเริ่มจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีผูกราบบังคมทูล
รายงานวา การลงทุนพัฒนาในพื้นที่นี้อาจไมคุมทุน แตทรงคัดคานและพระราชทานขอคิดวา 

 “...ตอมา ฝายกรมตาง ๆ  ก็บอกวาแถวนี้ดินมันไมดี ใชไมได ไมควรจะทําโครงการ ไมคุม แตวา ก็ไดพูดวา 
ดินไมดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทย ถาหากบอกวาที่นี่ดินไมดี ไมชวยไมทํา ลงทายประเทศไทยทัง้ประเทศจะ
กลายเปนทะเลทรายหมด เจาหนาที่ก็เขาใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟนฟูดินใหเปนดนิทีใ่ชการได คอืมาบดันี ้ปลกู
ขาวก็ได ปลูกพืชอะไรตาง ๆ ก็ได โดยที่ถาดูตามสูตรที่เขาใชกันวา ลงทุนเทาไหร แลวก็ผลประโยชนเทาไหร มี
สัดสวนอยางไรก็ออกจะไมได แตวาถาหากวานึกดู เราปรับปรุงแลว พื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอไปก็มากขึ้น แลว
ผลผลิตก็มากขึ้น นอกจากนั้น ผลผลิตนอกเขตก็จะไดมาก เปนอันวาเหมาะสมในการทําโครงการ จึงเปนที่ที่เรา
ตองศึกษา แลวก็ดูวาในที่สุดจะไดผลอยางไร ศูนยศึกษาการพัฒนาก็เกิดขึ้น...” 

พระราชดําริซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ทรงปฏิบัติในศูนยศึกษาทุกแหง  

 “...การพัฒนาที่ดินเลว หรือที่ดินเสื่อมโทรม ใหไดรับการฟนฟูจนกลายเปนพื้นที่ที่มีประโยชน...” 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖      

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูวาฯ ซีอีโอ ณ วังไกลกังวล อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ความวา “…ความจริงที่ตรงนั้นจะราคาแพงขึ้นเยอะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาที่ตรงนั้น  
ถาไปซื้อจะไมขายให … เดี๋ยวนี้ที่นั่นปลูกมะมวง ปลูกผักไดอยางดีมีกําไร ที่รักที่ตรงนั้นไมใชที่จะทําใหมีกําไร  
ไมเคยเอาเงินที่ไดมา เปนถือวาเปนกําไร แตวาสรางเพิ่มเติม และซื้อที่เพิ่มเติมให สามารถที่จะเปนศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนฯ ซึ่งคนก็รูจักกันทั้งนั้น…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๒ 
 

๓.  ผลการดําเนนิงานทีผ่านมาและแนวโนม 

 ๓.๑ ดานการศึกษาทดลองตามพระราชดําริ  การปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

  ๑) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินภายหลังการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ๒) การสํารวจนกในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ๓) ศึกษาการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อปลูกสบูดําในพื้นที่ดินทรายจัด 

  ๔) ศึกษาการฟนฟูที่บอทรายรางเพื่อการปลูกพืชอยางยั่งยืน 

  ๕) ศึกษาการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการปลูกแตงโมอินทรีย 

  ๖) ศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวตอผลผลิตและคุณภาพวานสาวหลง 

  ๗) การผลิตกุงฝอยในบอซีเมนตในอัตราปลอยที่ระดับตางๆ 

  ๘) การใชข้ีเลื่อยไมเบญจพรรณทดแทนขี้เลื่อยไมยางพาราเพาะเห็ดนางรม 

  ๙) ศึกษาการใชวัสดุในทองถิ่นเพาะเห็ดนางรม 

  ๑๐) ศึกษาการจัดการดินเพื่อปลูกเตยเปยกพืชในโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ๑๑) เปรียบเทียบการจัดการดินดวยปุยอินทรียเพื่อการปลูกมันสําปะหลังในชุดดินจันทึก 

  ๑๒) ทดสอบประสิทธิภาพของปุยอินทรียน้ําชีวภาพที่อายุการเก็บรักษาตางกันตอการเจริญเติบโตของพืช 

  ๑๓) ผลของการใชปุยน้ําชีวภาพรวมกับปุยน้ําปุยหมักและสารเรง พด.๑๐ ในการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพความหวานของขาวโพดหวานพันธุฉัตรทอง ๒-๙ F๑ ในชุดดินมาบบอน 

  ๑๔) การเลี้ยงกบในกระชังดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ กัน 

  ๑๕) การเลี้ยงไกไขแบบอินทรีย    

  ๑๖) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธ์ิในการถายพยาธิของหมากแตละชนิดในไกพื้นเมือง          

  ๑๗) ศึกษาการแตกหนอของกลวยไมพันธุชางกระโดยใชสาร ๖ - Benzyl Amino Purine (BAP)   
ความเขมขนตาง ๆ ในสภาวะปลอดเชื้อ   

  ๑๘) การใชกวาวเครือแดงและใบมังคุดในการผลิตปลากัดจีนเพศผู 

  ๑๙) ความหลากหลายของสัตวมีกระดูกสันหลังในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

  ๒๐) อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวตอผลผลิตและคุณภาพวานสาวหลง 

  ๒๑) การเปรียบเทียบกลวยน้ําวาผงและยาปฏิชีวนะรักษาโรคทองเสียในลูกสุกรหยานม 

  ๒๒) ศึกษาการฟนฟูพื้นที่บอทรายรางเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว 

  ๒๓) การใชน้ํามันกานพลูในการขนสงและลําเลียงกบนา 

  ๒๔) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธ์ิในการถายพยาธิของหมากในสื่อตางชนิดในไกพื้นเมือง 

  ๒๕) ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ๔ ชนิด ในการปองกันแมลงหวี่และการทดลองผลิต
โลชั่นกันแมลงหวี่ผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๓ 
 

  ๒๖) ผลการเสริมบัวบก (Centella asiatica) และไพล (Zingiber montanum) ในอาหารตอ
สมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา (Rana rugulosa) 

  ๒๗) ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ๕ ชนิด (ขมิ้น ตะไครหอม ไพล ยูคาลิปตัส และ           
วานนางคํา) ในการปองกันทากและการทดลองผลิตสเปรยกันทากผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

  ๒๘) ศึกษาปริมาณน้ํามันหอมระเหยของยูคาลิปตัสในสวนปาอายุตาง ๆ 

  ๒๙) การศึกษาเปรียบเทียบการใชสมุนไพรฟาทะลายโจรผง  หนุมานประสานกายผง  และยาปฏิชีวนะ
ในอาหารตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรอนุบาล 

  ๓๐) ผลกระทบของระบบนิเวศการเกษตรตอสภาวะโลกรอน  บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

  ๓๑) การใชพืชตระกูลถั่วเปนวัสดุคลุมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดหวานที่มีการปลูกแบบไมไถพรวนใน
ชุดดินมาบบอน  

  ๓๒) ศึกษาอัตราปุยอินทรียคุณภาพสูงและปุยหมักมูลไสเดือนดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพด
หวานในชุดดินมาบบอน   

  ๓๓) การตอบสนองของกลาไมตอขนาดของชองวางเรือนยอดในพื้นที่แปลงปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติ
บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ  

  ๓๔) ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยของยูคาลิปตัสตอการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช ๕ ชนิด  

  ๓๕) การตอบสนองของกลาไมตอขนาดของชองวางเรือนยอดในพื้นที่แปลงปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติ
บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๓.๒ ดานการสาธิตการเกษตร ปศุสัตว  และประมง    

  ๑) ระบบเกษตรผสมผสาน พื้นที่ ๑๒ ไร 

  ๒) การผลิตไมผลอินทรีย  พื้นที่ ๑๐ ไร 

  ๓) การผลิตมะมวงแกวเพื่อการแปรรูป  พื้นที่ ๓ ไร 

  ๔) การปลูกไผหวานเพื่อตัดหนอ  พื้นที่ ๑ ไร 

  ๕) การปลูกหมอนเพื่อการแปรรูป  พื้นที่ ๓ ไร 

  ๖) การปลูกพืชไรเศรษฐกิจ  พื้นที่ ๖ ไร 

  ๗) การปลูกยางพาราในพื้นที่แหงแลง  พื้นที่ ๗๐ ไร 

  ๘) แปลงทดสอบและอนุรักษพันธุพืช  พื้นที่ ๒๘ ไร 

  ๙) พันธุพืชสมุนไพรและอนุรักษพืชพื้นถ่ิน  พื้นที่ ๑๕ ไร 

  ๑๐) การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ พื้นที่ ๗ ไร 

  ๑๑) การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี พื้นที่ ๑๒ ไร 

  ๑๒) สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก หมอน เห็ด ออย และเชอรี่ 

  ๑๓) สาธิตการทําปุยหมักชีวภาพแหงโดยการใชวัสดุในทองถิ่น จํานวน ๗๐ ตัน 

  ๑๔) สาธิตการทําน้ําสมควันไม จํานวน ๓๐๐ ลิตร 
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  ๑๕) สัตวเลี้ยงเพื่อสาธิตไดแก โค กวางฟอลโล นกกระจอกเทศ นกอีมู โดยการศึกษาวิธีการเลี้ยง 
อาหารที่ใช ผลผลิตที่ได ตนทุนการผลิต และผลิตลูกสัตวสูเกษตรกร 

  ๑๖) สาธิตการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ จํานวน ๑๒ ราย การเลี้ยงกบนาในบอซีเมนต และในกระชังจํานวน 
๑๕ ราย และการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในบอประจําโรงเรียน จํานวน ๗ โรงเรียน 

  ๑๗) สาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม   

  ๑๘) สาธิตการทําเกษตรยั่งยืน   

  ๑๙) สาธิตการทําผักพื้นบาน   

  ๒๐) จัดสรางสวนปาสมุนไพรขึ้นในป พ.ศ.๒๕๒๓ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โดยไดรวบรวมพืชสมุนไพรทั้งหมดมากกวา ๙๐๙ ชนิด ปลูกในเนื้อที่ ๑๕ ไร จัดทําเสนทาง และติดปายชื่อ
พรอมสรรพคุณ เพื่อใหผูสนใจเขาชมและศึกษาหาความรู 

 ๓.๓ ดานการพัฒนาแหลงนํ้า 

  การพัฒนาแหลงน้ํา ดําเนินงานโดยงานชลประทาน ไดสํารวจวางแผนกอสรางอางเก็บน้ําจํานวน ๙ แหง  
ความจุรวม  ๕,๘๑๘,๑๐๐ ลูกบาศกเมตร  ดังนี้ 

  ๑) อางเก็บน้ําหวยเจก (อาง ๑๒) ขนาดความจุ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว  ๕๔๘ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๓ 

  ๒) อางเก็บน้ําหวยแยก ๒ (อาง ๑๔) ขนาดความจุ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา  
ความยาว  ๑,๑๐๐  เมตร  สรางป พ.ศ.๒๕๒๔   

  ๓) อางเก็บน้ําหวยแยก  (อาง ๑๓)  ขนาดความจุ  ๙,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว  ๕๕๓  เมตร  สรางป พ.ศ.๒๕๒๕ 

  ๔) อางเก็บน้ําหวยสําโรงใต (อาง ๕) ขนาดความจุ ๖๒๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว  ๑,๗๕๐  เมตร  สรางป พ.ศ.๒๕๒๕  

  ๕) อางเก็บน้ําหวยมันปลา (อาง ๖) ขนาดความจุ ๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร  พรอมคลองสงน้ํา ความ
ยาว  ๑,๑๗๑  เมตร  สรางป พ.ศ.๒๕๒๕ 

  ๖) อางเก็บน้ําหวยสําโรงเหนือตอนบน (อาง ๘) ขนาดความจุ  ๖๐๘,๐๐๐ เมตร พรอมคลองสงน้ํา  
ความยาว ๔,๔๖๗ เมตร  สรางป พ.ศ.๒๕๒๕ 

  ๗) อางเก็บน้ําหวยสําโรงเหนือตอนลาง (อาง ๑๐) เปนงานกอสรางทํานบดิน ๓ แหงและสระเก็บน้ํา
รวมความจุ ๑๒๖,๑๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสงน้ําและทอสงน้ํา ความยาว ๑,๔๔๙ เมตร สรางป พ.ศ.
๒๕๒๕ 

  ๘) อางเก็บน้ําหวยน้ําโจนตอนบน (อาง ๒) ขนาดความจุ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร พรอมคลองสง
น้ํา  และทอสงน้ํา ความยาว ๘,๕๕๖ เมตร สรางป พ.ศ.๒๕๒๖ 

  ๙) อางเก็บน้ําหวยแยกฝงซายหวยน้ําโจนตอนลาง (อาง ๑๖) ขนาดความจุ ๑,๙๗๐,๐๐๐ เมตร พรอม
คลองสงน้ํา  ๗,๗๔๐  เมตร  สรางป พ.ศ.๒๕๒๘ 
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  ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๔  ไดดําเนินการสรางฝายทดน้ํา  จํานวน  ๑๗  แหง ดังนี้ 

  ๑) ฝายทดน้ําน้ําโจนแหงที่  ๑๑  สันฝายยาว  ๑๘  เมตร  สูง  ๒.๕๐  เมตร 

  ๒) ฝายทดน้ําบานเขาหินซอน  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร 

  ๓) ฝายทดน้ําชําขวาง  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร 

  ๔) ฝายทดน้ําบานหวยสะพานเลือก  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร 

  ๕) ฝายทดน้ําบานมวงโพรง  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร 

  ๖) ฝายทดน้ําบานดินข้ีเหล็ก  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร 

  ๗) ฝายทดน้ําหวยน้ําโจนตอนลาง  (มวงโพรงแหงที่ ๑)  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒  เมตร 

  ๘) ฝายคลองหนองผักบุงแหงที่ ๑  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒.๗๐  เมตร 

  ๙) ฝายคลองหนองผักบุงแหงที่ ๒  สันฝายยาว  ๒๐  เมตร  สูง  ๒.๗๐  เมตร 

  ๑๐) สระเก็บน้ําบานหนองลางหนา  ความจุ  ๒๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร   

  ๑๑) อาคารอัดน้ําหวยชําระกําตอนบนขนาด  ๒ –  ๑  เมตร  สูง  ๒.๒๐ เมตร   

  ๑๒) อาคารอัดน้ําหวยชําระกําตอนกลางขนาด ๓ –   ๑.๒๐  เมตร สูง  ๒.๒๐  เมตร 

  ๑๓) อาคารอัดน้ําหวยชําระกําตอนลางขนาด  ๓ –  ๑.๒๐  เมตร  สูง  ๒.๗๐  เมตร 

  ๑๔) อาคารอัดน้ําบานหนองเหียงขนาด  ๒ -   ๑.๒๐  เมตร  สูง  ๒.๒๐  เมตร 

  ๑๕) อาคารอัดน้ําบานหวยสําโรงใตแหงที่ ๔ ขนาด  ๒ – ๑.๒๐  เมตร สูง  ๓.๒๐  เมตร 

  ๑๖) อาคารอัดน้ําบานหวยสําโรงใตแหงที่ ๕ ขนาด  ๒ –  ๑.๒๐  เมตร  สูง  ๓.๒๐  เมตร 

  ๑๗) อาคารอัดน้ําคลองเมื่อยแหงที่ ๑ และแหงที่  ๒ ขนาด  ๒ –  ๒  เมตร  สูง ๓.๕๐  เมตร 

  ๑๘) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๔ (อางหวยแยก ๒) 

  ๑๙) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๐.๑ 

  ๒๐) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๘  (ระยะที่ ๑) 

  ๒๑) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๐.๒ 

  ๒๒) งานขุดลอกอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๐.๓ 

  ๒๓) งานปรับปรุงเสริมทํานบดิน อางลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๐.๑  (ฝายยาง) 

  ๒๔) วางทอรับน้ําลงอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๐.๒  จํานวน  ๕  แหง 

  ๒๕) วางทอรับน้ําลงอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนแหงที่  ๑๒  จํานวน  ๓ แหง 

  ๒๖) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร  จํานวน ๒ ชอง หนาบาน ผอ.ศูนยฯ 
พรอมบานปด-เปด 

  ๒๗) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร  จํานวน ๑ ชอง  ถนนโรงชางกล 

  ๒๘) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๑ ชอง ขางฝายชางกลพรอมบานปด-เปด 

  ๒๙) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร  จํานวน ๒ ชอง ฝายวิชาการ 

  ๓๐) งานวางทอผันน้ําจากอางฯ  แหงที่ ๒ ไปยังอางฯ แหงที่  ๘ ทอ  PVC  ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑,๙๙๒ เมตร 
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  ๓๑) งานกอสรางฝายทดน้ําหวยน้ําโจนตอนลาง (มวงโพรง) แหงที่ ๒ สันฝายยาว ๒๐ เมตร สูง ๒ เมตร 

  ๓๒) งานขุดลอกคลองชํา  หมูที่ ๕ ตําบลเกาะขนุน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๓๓) งานกอสราง Box Culvert ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จํานวน ๒ ชอง ถนนหวยสําโรงใต – ศูนยศึกษาฯ 

  ๓๔) กอสรางสระเก็บน้ําประจําไรนาในพื้นที่เกษตรกร ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ และ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก
เมตร ดําเนินงานตั้งแตป ๒๕๓๘ – ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๙ แหงและบอน้ําตื้น ๑๗๐ บอ 

 ๓.๔ ดานการขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี 

  ๑) การรวมกลุม   
 กลุมเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร จํานวน ๔ หมูบาน รวม ๓๔ ราย 
 กลุมผลิตผักปลอดภัยสารพิษ มีสมาชิกจํานวน ๖๔  ราย  
 กลุมผลิตขาวพันธุดีครบวงจร  มีสมาชิกจํานวน ๖๙ ราย 
 กลุมฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกร จํานวน ๙ กลุม มีสมาชิก ๔๕ ราย 
 กลุมฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตวปก จํานวน ๑๔ กลุม มีสมาชิก ๑๔๐ ราย 
 กลุมกองทุนศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน ๑๑ กลุม วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 กลุมปลูกสมุนไพรบานไรแผนดินทอง มีสมาชิก ๕ ราย 
 กลุมปลูกสมุนไพรบานหวยหิน มีสมาชิก  ๕  ราย 
 กลุมปลูกสมุนไพรบานหนองลางหนา มีสมาชิก ๓ ราย 

  ๒) การฝกอบรม  
     การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร จํานวน ๑๖ รุน รวม ๗๐๑ ราย 
     การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ จํานวน ๖ รุน รวม ๒๑๕ ราย 
     การผลิตขาวพันธุดีครบวงจร จํานวน ๖ รุน รวม ๒๒๙ ราย  
     การผลิตไมผลตามเกษตรดีที่เหมาะสม จํานวน ๔ รุน รวม ๑๒๐ ราย 
     เทคนิคการลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตในการปลูกมันสําปะหลัง จํานวน ๕ รุน รวม ๑๘๐ ราย 
     การทําชาเขียวใบหมอนและการแปรรูปจากผลหมอน จํานวน ๓ รุน รวม ๑๑๐ ราย 
     การเผาถานน้ําสมควันไมและการทําปุยหมักชีวภาพแหงโดยการใชวัสดุในทองถิ่น จํานวน ๓ 
รุน รวม ๙๐ ราย 
     การปลูกสรางสวนยางพารา จํานวน ๖ รุน รวม ๒๒๐ ราย 
     การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําข้ันพื้นฐาน  และสงเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน จํานวน  ๖๐๐ ราย 
     เยาวชนไทยสูแหลงเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๒ รุน ๘๐ ราย 
     ยุวมัคคุเทศกพฤกษศาสตร จํานวน ๓ รุน ๓๖๐ ราย 
     เยาวชนไทยรักษสิ่งแวดลอม  ๖๐๐  ราย 
     การเกษตรทฤษฎีใหมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปละ ๑๐๐ ราย 
     ใหความรูดานการเลี้ยงสัตว การปองกันโรคสัตว การสุขาภิบาล โรงเรือนเลี้ยงสัตว รวม ๒๕๐ ราย 
     การปลูกพืชพลังงานทดแทน (มันสําปะหลัง) จํานวน ๗๕ ราย  
     ใหความรูแปรรูปผลิตภัณฑสัตว  และถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา  จํานวน  ๑๐๐  ราย 
     สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหกับโรงเรียนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ  
๑  โรงเรียน 
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 ๓.๕ ดานการพัฒนาสงเสริมเกษตรและอาชีพ 

  ๑) สาธิตงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เนนการผลิตโดยใชอุปกรณในทองถิ่น การทอผา  
การทอเสื่อ การตีมีด การทําเตาเศรษฐกิจ อีกทั้งไดจัดบานเกษตรตัวอยางเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกษตรกร นักเรียน  และผูสนใจเขาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรูนําไปประกอบอาชีพ
อันกอใหเกิดรายได และยกระดับความเปนอยูในครัวเรือนใหดีขึ้น 

  ๒) โครงการสงเสริมงานดานศิลปาชีพสูโรงเรียน เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชนไทยสนใจงานดาน
หัตถกรรม และฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น โดยโรงเรียนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯไดจัดทําเปนหลักสูตรการเรียน
การสอน จํานวน ๔ โรงเรียน   

  ๓) ใหบริการสีขาวแกเกษตรกรหมูบานรอบศูนย จํานวน ๑,๘๙๘ ราย สีขาวเปลือกไดจํานวน 
๓๘๙,๖๓๒ กิโลกรัม 

  ๔) ผลิตลูกสัตวเลี้ยงที่มีสุขภาพดี แข็งแรง เพื่อสงเสริม และจําหนายใหเกษตรกรหมูบานรอบศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ และเกษตรกรทั่วไป ลูกสัตวเลี้ยงที่ผลิต ไดแก ไกพื้นเมือง จํานวน ๑,๕๐๐ ตัว 
เปดเนื้อพันธุกบินทรบุรี  จํานวน ๖๐๐ ตัว สุกร จํานวน ๒๐๐ ตัว เปดไขพันธุปากน้ํา  จํานวน ๖๐๐ ตัว 

  ๕) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกไมผลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) จํานวน ๑๕ โรงเรียน  รวม  ๕,๐๐๐ ตน 

  ๖) สงเสริมและสนับสนุนการปลูกไมผลในโรงเรียนนายรอย จปร. จังหวัดนครนายก ๓ ชนิด ไดแก  
ฝรั่ง ชมพู และมะมวง จํานวน ๕๐๐ ตน 

  ๗) สงเสริมและสนับสนุนไมผลแกศูนยเรียนรูชุมชนของจังหวัดตาง ๆ  ๓ ชนิด ไดแก ฝรั่ง ชมพู และ
มะมวง  จํานวน ๑,๗๐๐ ตน 

  ๘) สงเสริมและสนับสนุนพันธุบอนสีแกโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน โรงเรียนตาง ๆ และโครงการ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๓,๕๐๐ ตน 

  ๙) จุดเรียนรูครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ ๓ แหง 

  ๑๐) สงเสริมการเรียนรูเกษตรอินทรียในโรงเรียน ๘ แหง 

  ๑๑) คัดเลือกและขยายพันธุกลาไผที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณตําบลเขาหินซอน ๑๐ ชนิด เพื่อแจกจาย
สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพใหแกชาวบานในพื้นที่หมูบานรอบศูนย จํานวน  ๓๐,๐๐๐ กลา 

  ๑๒) ผลิตกลาสมุนไพรแจกจาย จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ กลา (ผูรับกลาทั้งหมด ๖๐๕ ราย เกษตรกร ๓๗๐ 
ราย หนวยงานราชการ ๒๓๕ ราย) 

  ๑๓) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมปาและสมุนไพร ๕๘,๖๕๓ กลา 

 ๓.๖ ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๑) พัฒนาแปลงตนแบบการผลิตพืชผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก  ระบบเกษตร
ผสมผสาน การผลิตไมผลอินทรีย การผลิตมะมวงแกวเพื่อการแปรรูป การปลูกไผหวานเพื่อตัดหนอ การปลูก
หมอนเพื่อการแปรรูป การปลูกพืชไรเศรษฐกิจ การปลูกยางพาราในพื้นที่แหงแลง 

  ๒) แปลงทดสอบและอนุรักษพันธุพืช ไดแก พันธุพืชสมุนไพรและอนุรักษพืชพื้นถิ่น การปลูกผัก
ปลอดภัยสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 
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  ๓) อนุรักษพื้นที่ปาเดิมบริเวณงานสวนรุกขชาติสมเด็จพระปนเกลา (เขาหินซอน และเขาวง) จํานวน 
๒๐๐ ไร โดยบริเวณเขาวงปลูกปาสามอยางไดประโยชนสี่อยาง สวนบริเวณเขาหินซอนดําเนินการจัดทําแนวกัน
ไฟ ในชวงเดือนมีนาคมของทุกป ระยะทาง ๔ กิโลเมตร จัดทําฝายชะลอความชุมชื้น ปลูกไมเพื่อฟนฟูสภาพปา
บริเวณงานสวนรุกขชาติ 

  ๔) โครงการสงเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน (สบูดํา) เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน ๑,๒๐๐ ตน  
๒ หมูบาน 

  ๕) รณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอนุรักษสิ่งแวดลอมปละ ๒ ครั้ง จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐  กลา 

  ๖) อนุรักษพันธุกรรมพืชตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ดานการสํารวจ ปกปก บํารุงรักษา และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ จํานวน ๑,๗๙๑ ชนิด รวมพื้นที่ ๔๓๓ ไร 

  ๗) สํารวจและรวบรวมพรรณไมในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนปาดิบแลง พรรณไมที่นาสนใจที่พบในพื้นที่ 
ไดแก ยางโอน แคหางคาง ยางนา มะคาโมง พะยูง ชิงชัน ประดู ขอย ขอยหนาม คอแลน โมกมัน สกุณี 
ขันทองพยาบาท  กระเบากลัก  เปนตน  ตลอดจนบํารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ ใหเหมาะสําหรับการเขา
มาศึกษาหาความรูดานพรรณไม พักผอนหยอนใจ    

  ๘) รวบรวมพรรณไมปาที่นาสนใจกวา ๓๐ ชนิด เชน สิรินธรวัลลี จําปสิรินธร โมกราชินี จันทรหอม  
กํายาน ชะมาง เปลานอย กระวาน กานพลู และพระเจาหาพระองค เปนตน แตละชนิดมีแผนปายบรรยายความ
นาสนใจในแงมุมตาง ๆ ใชเวลาเดินศึกษาประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาที 

  ๙) บํารุงรักษาไมเดิม และปลูกไมเพิ่มเติมเนื้อที่ ๔๐๐ ไร โดยรวบรวมไมตามหลักอนุกรมวิธานพืช ๑๓ 
วงศ ไดแก วงศราชพฤกษ วงศยางนา วงศสม วงศไทร วงศปาลม วงศจําปา วงศกลวยไม วงศสัก วงศแค วงศไผ 
วงศมะเกลือ วงศสะเดา และวงศกระดังงา 

  ๑๐) จัดสรางสวนพรรณไมลักษณะตาง ๆ เพื่อรวบรวมและอนุรักษจํานวน ๘ สวน (สวนพฤกษานาสน 
สวนพรรณไมในวรรณคดี สวนพรรณไมหอม สวนพรรณไมเกียรติประวัติ สวนพรรณไมในพุทธประวัติ สวนปา ๗ 
ชั้น สวนพรรณไมมงคล และสวนกลวยไม เฟรน พืชทนแลง) 

  ๑๑) จัดทําโครงการรักษปาเขาหินซอนตามแนวพระราชดําริดานการพัฒนาปาไม เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความรู ความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามพระราชดําริอยางถูกตอง จํานวน ๒๐๐ ไร 

 ๓.๗ ดานการพัฒนาการทองเท่ียวดานการพัฒนา 

  ๑) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดานการพัฒนาโดยจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
รวมกับจังหวัด 

  ๒) พัฒนาและปรับปรุงสวนรุกขชาติ โดยจัดทําปายชื่อพรรณไมและปายสื่อความหมายจํานวน ๑๐๐ 
ปาย จัดทําเสนทางศึกษาพรรณไมไปถึงจุดชมวิวบนยอดเขาหินซอนระยะทาง ๑ กิโลเมตร 

  ๓) เลี้ยงสัตวที่หาดูไดยากและมีราคาสูง ใหผูสนใจโดยทั่วไปมาทัศนศึกษา พรอมจัดทําปายขอมูลของ
สัตวแตละชนิด ติดไวที่หนาคอกสัตวดวย 

  ๔) พัฒนาและปรับปรุงดานการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร โดยจัดทําปายชื่อพรรณไมและปายสรรพคณุ 
จํานวน ๔,๕๐๐ ปาย ปายสื่อความหมายธรรมชาติ ๒๐ ปาย และจัดทําเสนทางศึกษาพรรณไมระยะทาง ๑.๒ 
กิโลเมตร 

  ๕) ผูเขาศึกษาดูงานศูนยฯ ประมาณ ๗๓๖,๐๐๐ ราย  
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 ๓.๘ ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ๑) จัดตั้งหมูบานพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง ๑ หมูบาน 

  ๒) สงเสริมสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จํานวน ๑ แหง 

  ๓) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาสูมาตรฐาน และสงเสริมการตลาด จํานวน ๒๕ ราย 

  ๔) สงเสริมเยาวชนรูจักการออมและลงบัญชีเพื่อสรางนิสัยการออมสูอนาคต จํานวน ๑๐ โรงเรียน 
รวม ๔๐๐ ราย  

 ๓.๙ ดานการบริหารจัดการ 

  ๑) มีการใชแผนเปนกรอบและเครื่องมือดําเนินงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปรวมกันใหมี
เปาหมายการดําเนินงานชัดเจน สามารถวัดผลเปนรูปธรรมไดเปนประจําทุกปตลอดชวงแผน 

  ๒) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรและระบบฐานขอมูลพื้นฐานดานตาง ๆ  

  ๓) พัฒนาและเสริมสรางการเรียนรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาและทุกระดับ ทั้งใน
ดานวิชาการ ดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการไปสูความเปนมืออาชีพ 

  ๔) ประชาสัมพันธเชิงรุกตอกลุมเปาหมาย  โดยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธจัดรายการวิทยุ จัดทํา
จดหมายขาว ถายทํารายการโทรทัศน   

  ๕) จัดทําเอกสารแผนพับ คูมือองคความรู จํานวน ๒๔ เรื่อง รายงานประจําป ๕ เลม รายงาน
ผลการวิจัย ๔ เลม  และปายสื่อความหมายจํานวน ๔๗ ปาย 

  ๖) พัฒนาตัวชี้วัดทางกายภาพใหมีประสิทธิภาพ ไดแก ดานดิน น้ํา ปาไม และการเกษตร รวมทั้ง
จัดทําตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจสังคมเพื่อประเมินผลลัพธ และผลกระทบในการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ 

 ๓.๑๐ แนวโนมการพัฒนา 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินงานทั้งดานวิชาการ และขยายผล  
ผลสําเร็จจากการศึกษาทดลองไดนําไปถายทอดสูการปฏิบัติแกเกษตรกรในโครงการพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ 
และหมูบานขยายผล ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่จําเปนตอง
แกไขปญหาเบื้องตนโดยใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานแกเกษตรกร เชน การสรางแหลงกักเก็บน้ํา สระน้ํา
ประจําไรนา ทางลําเลียงในไรนา รวมทั้งใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปน 

   การดําเนินงานที่ผานมา การเกษตรทฤษฎีใหม การเกษตรผสมผสาน และวนเกษตรเปนรูปแบบการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน เกษตรกรมีความเสี่ยงนอยกวาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีรายไดตอเนื่องตลอดทั้งป พึ่งพา
ตนเองได ครอบครัวเปนสุข เปนนายตนเอง สภาพแวดลอมไดรับการพัฒนา ระบบนิเวศไดรับการฟนฟู พื้นที่ปา
ไมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามปญหาที่ยังรอคอยการแกไข คือสภาวะการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะในฤดูแลง 

การดําเนินงานในอนาคต  

๑) การศึกษาทดลองควรเปนการศึกษาเชิงรุกกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน เนนการแกไข
ปญหาและพัฒนาตามความตองการของเกษตรกร  และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

๒) การถายทอดเทคโนโลยีควรใหความสําคัญในการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนดวยนอกเหนือจาก
เกษตรกร เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกเชิงสรางสรรค คํานึงถึงผลประโยชนโดยรวม  
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๓) การพัฒนาขยายผล ควรปรับกลยุทธใหเขากับกลุมเปาหมาย สอดคลองกับความตองการขั้นพื้นฐานใน
การดํารงชีพ สงเสริมใหเกษตรกรแกนนํา (ปราชญชาวบาน) เปนตนแบบการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

๔) แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่สมควรเรงรัดดําเนินการ   

๑) เพิ่มพื้นที่การเกษตรระบบเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร 

๒) สงเสริมการปลูกปาในพื้นที่รกรางวางเปลา 

๓) ปลูกตนไมเพื่อความรมรื่นบริเวณหนาบาน รอบฟารม สองฟากถนนในหมูบาน และเหนืออางเก็บน้ํา 

๔) ปลูกไมผล ไมยืนตน หญาแฝกแซมริมรั้วและโดยรอบขอบแปลงมันสําปะหลัง 

๕) ฟนฟูพื้นที่บอทรายรางเพื่อทําการเกษตรผสมผสาน พัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว หรืออางเก็บน้ํา 

๖) สงเสริมใหเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

๗) การพัฒนาแหลงน้ํา รวมทั้งการใหความรูเรื่องการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญ
ที่จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องไมสิ้นสุด 
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 ๔. วิสัยทัศน   พันธกิจ 

 

 วิสัยทัศน 

 “ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนองคกรแหงการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริสูการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง” 

 

 พันธกิจ 

๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ เพื่อการพัฒนาอาชีพและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปา และ
สิ่งแวดลอม)  

๒. ขยายผลความสําเร็จไปสูประชาชน 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔. การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ๕. ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  แผนงาน  ตัวช้ีวัด 

 เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามวัตถุประสงคสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สํานักงาน กปร. และยุทธศาสตรของประเทศดานตาง ๆ  
จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ศึกษา วิจัย ทดสอบ ดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

นําแนวพระราชดําริมา
ศึกษา ทดลอง วิจัย  

๑. ศึกษาวิจัย ดานดิน นํ้า พืช สัตว และประมง 
ในลักษณะบูรณาการ 

-  รอยละที่
ปฏิบัติงานได
ตามแผน
งานวิจัย 
-  รอยละของ
งานวิจัยที่
ดําเนินการแลว 

 

เพื่อใหไดองคความรูที่
สอดคลองตอความ
ตองการของชุมชน 

 ๑) ศึกษาทดลองการปลูก การขยายพันธุ 
และใชประโยชนจากพืชสมุนไพร เพื่อการสงเสริม
อาชีพที่เกี่ยวของ (ศึกษาวิจัยดานการใชพืช
สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว หาชนิดของพืชสมุนไพร 
คุณประโยชน ขนาด วิธีการใชที่เหมาะสม) 

 

  ๒) ศึกษาวิจัยการอนรุักษฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรกัษาระบบนเิวศน 
(ศึกษาการคืนถิ่นของหิง่หอยน้ําจืด) 

เสร็จตามแผน  

  ๓) ศึกษาดานการปรบัปรุงบํารงุดิน  
  ๔) ศึกษาระบบของพืชใหเหมาะสมกับภูมิ

สังคม 
 

  ๕) ศึกษาทดลองการคัดเลือกพันธุสัตวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวัตถุดิบอาหารสัตว
ในพื้นที่ โดยเนนสัตวทีเ่ลี้ยงงาย ใหผลผลิตดี 
และปลอดภัยตอผูบรโิภค เพื่อขยายผลสู
ประชาชน 

  

  ๖) พัฒนาและอนุรักษสายพันธุสัตวดั้งเดิม
ที่มีอยูแลว และใกลสญูพันธุ เชน เปดพันธุปากน้ํา 

  

  ๗) ศึกษา วิจัย โรคแมลงศัตรูพืช   
  ๘) ศึกษา รวบรวม องคความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น 
  

  ๙) ศึกษา วิจัย ดานภูมิศาสตรสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร 

  

 ๒. พัฒนาฐานขอมูลงานวิชาการ - รอยละที่เพิ่ม  
  ๑) พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยสูระบบเครือขาย ขึ้นของฐาน 

ขอมูลทีส่มบูรณ
ครบถวน 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๓ 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ งานขยายผล 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

ขยายผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริในดานสาธิต 

๑. สาธิตพัฒนาอาชีพการเกษตร  อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนผูมา
เรียนรู/แปลง
สาธิต/กลุม 
-  รอยละที ่

 

พัฒนาอาชีพการเกษตร 
เสริมสรางความรูความ 

 ๑) สาธิตและจัดทําแปลงทดลองตัวอยาง
ทางการเกษตรใหเปนแหลงเรียนรู 

 

เขาใจในการอนรุักษปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 ๒) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาอาชีพ  
การรวมกลุม และทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม 

 

สิ่งแวดลอม สงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชีพ 

 ๓) นําผลการศึกษาทีส่ําเร็จแลวมาสาธิตใน
หนวยงานและเกษตรกรตนแบบ 

เพิ่มขึ้นของ
ระดับความรู
ความเขาใจ/
รอยละของ
จํานวนผูนํา 
ไปใชประโยชน 

 

ตลอดจนสงเสริมการม ี  ๔) นําภูมิปญญาทองถิ่นมาสาธิตในพื้นที ่  
สวนรวมในการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ไปสูประชาชน 

 ๕) สาธิตการใชพลังงานทดแทนรปูแบบตาง ๆ  
เชน บอกาซชีวภาพจากมลูสกุร และปุยที่ไดจาก
การเลี้ยงสุกรหลุม 

 

  ๖) สาธิตการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจน
การแปรรปูสมุนไพรเชิงพาณิชย 

-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนคนที่
ผานการฝก 
อบรม/จํานวน 
กลุมที่เขมแข็ง 

 

  ๗) สรางเครือขายการผลิตระหวาง
เกษตรกรกบัผูผลิตภัณฑสมุนไพรระดบับริษัท 

 

  ๘) สาธิตงานดานหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

  ๙) จัดตั้งฟารมสาธิตการเลี้ยงสัตว  เพื่อเปน
จุดเรียนรูใหเกษตรกรในกลุมและผูสนใจ
โดยทั่วไป 

-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวน
กิจกรรมที่เขา
ไปมีสวนรวม 

 

  ๑๐) สงเสริมการสรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

  ๑๑) พัฒนาและสรางนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ
จากชุมชน 

-  รอยละของ
องคความรูที่
นําไปขยายผล 

 

 ๒. เสริมสรางความรู ความเขาใจในการ
อนุรักษปาไม และสิ่งแวดลอมตามแนว
พระราชดาํร ิ

 

  ๑) โครงการรกัษปาเขาหินซอนตามแนว
พระราชดําริดานการพฒันาปาไม จํานวน ๒๐๐ ไร 

  

  ๒) รวบรวมและปลูกพรรณไมใหมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 

  

    
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๔ 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

  ๓) จัดการเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอมในลักษณะการฝกอบรมจัดคาย
เยาวชน 

  

  ๔) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือนที่จําเปนอยางนอย ๕  ชนิด 

  

  ๕) สงเสริมความรูการใชสมุนไพรกบัการ
ดูแลสุขภาพโดยโรงเรียนนวัตกรรมชุมชน 

  

  ๖) ผลิตกลาไมแจกจาย  โดยจะมีกลาไม
หลากหลายชนิด ทั้งไมกินได ไมใชสอย ไม
เศรษฐกจิ และไมปามีคุณคา 

  

  ๗) สงเสริมการปลูกปาชุมชน “บวร” ใน
ชุมชน 

  

  ๘) สงเสริมการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน 
๔ อยาง ตามพระราชดําร ิ

  

  ๙) ดําเนินการขยายผลในงานสวน
พฤกษศาสตร  โดยการพฒันาโปรแกรมการ
ถายทอดความรูใหเหมาะสมกับวัยและพื้น
ฐานความรูรวมทัง้พัฒนาปายสือ่ความหมายและ
สื่อสิง่พิมพตาง ๆ 

  

 ๓. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ   
  ๑) สงเสริมการใชประโยชนพืชสมุนไพรเชิง

อนุรักษและเชิงพาณิชย โดยสนับสนุนกลา
สมุนไพรแจกจายเกษตรกร ประชาชน และ
หนวยงานตาง ๆ 

  

  ๒) สรางเครือขายการผลิตระหวาง
เกษตรกรกบัผูผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรระดบั
บริษัท 

  

  ๓) ฝกอบรมอาชีพการเกษตร และการ
อนุรักษสิง่แวดลอม 

  

  ๔) ดําเนินการขยายผลการศึกษาสูหมูบาน
รอบศูนยฯ และพื้นที่ใกลเคียง โดยกลุมสงเสริม
และพัฒนาการผลิต  รวมกบัหนวยงานตาง ๆ 
ภายในศูนยฯ 

  

  ๕) สนับสนุนใหมกีารจัดตั้งกลุมการ
ดําเนินงาน การปลูก การแปรรปูผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง 

  

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๕ 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

  ๖) พัฒนารปูแบบผลิตภัณฑ / ผลผลิตให
ตรงกบัความตองการของตลาด 

  

  ๗) ฝกอบรมเพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหกับเกษตรกรหมูบานรอบศูนยฯ 

  

  ๘) สงเสริมการใชพืชสมุนไพรในระดบั
ครัวเรือน 

  

 ๔. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

  

  ๑) พัฒนางานสุขอนามัยของประชาชน
หมูบานรอบศูนยฯ 

  

  ๒) การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน   
  ๓) สงเสริมงานพัฒนาเยาวชนในโรงเรียน

พื้นที่ทุรกันดาร 
  

  ๔) สงเสริมใหประชาชนดูแลสุขภาพรวมกบั
การใชสมุนไพรทองถิ่น 

  

  ๕) พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข เปนแกน
นําในการดูแลสุขภาพใหกับประชาชน 

  

  ๖) สงเสริมการใชพืชสมุนไพรในระดบั
ครัวเรือน เพื่อสงเสรมิการใชประโยชนดานรกัษา
สุขภาพ 

  

 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การบริหารจัดการ 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

บรหิารจัดการการ
ดําเนินงานของศูนยฯ  

๑. การบริหารจัดการ การดําเนินงานของ
ศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ 

 

สงเสริมการมสีวนรวม 
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรและการ
ประชาสมัพันธสู
กลุมเปาหมายใหเปนไป 

 ๑) พัฒนาเพิม่ศักยภาพบุคลากรโดย
เสริมสรางการจัดการองคความรู สงเสรมิให
บุคลากรฝกอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู  
รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู พฒันาทักษะ และ
สมรรถนะในดานตาง ๆ เพือ่นําไปสูมืออาชีพ 

ระดับความ 
สําเร็จของการ
ดําเนินงานตาม 
แผนที่กําหนด 

 

ตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   

 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๖ 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

  ๒) จัดทําแผนแมบทการปฏบิัติงาน แลวนํา
แผนแมบทมาจัดทําแผนการปฏิบัตงิานเปนรายป
โดยแผนแมบทดังกลาวไดผานการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะทํางานของศูนยฯ 

-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับความ 
สําเร็จของการ
มีสวนรวม 
-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับความพงึ
พอใจของผูมา
รับบริการ 
-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ระดับจํานวน
สื่อ/ชองทางใน
การเผยแพร 
-  รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจ
ของผูรวมงาน 

 

   - พิจารณาเห็นชอบแผนงานตาง ๆ 
ผานคณะทํางานของศูนยฯ 

 

  ๓) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรและระบบขอมูลพื้นฐานใหครบถวน
เปนปจจบุันพฒันาและเสริมสรางการเรียนรู
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรผูปฏบิัติงาน 
ในทุกดาน  เพื่อนําไปสูมืออาชีพ 

 

  ๔) การติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

 ๒. สงเสริมการมีสวนรวม  
  ๑) ตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําตาม

แหลงน้ําตาง ๆ 
 

  ๒) จัดตั้งและอบรมกลุมผูใชน้ําชลประทาน  
  ๓) บรหิารจัดการน้ําทั้งในเขตและนอกเขต

พื้นที่ชลประทาน ใหผูใชน้ําพื้นทีร่อบศูนยฯ 
ไดรับน้ําอยางทั่วถึง 

 

  ๔) ศึกษา พิจารณาโครงการ สํารวจ 
เบื้องตน  เพื่อการออกแบบแหลงเก็บกักน้ํา 
กอสรางปรับปรงุอาคารชลประทาน  เพื่อเก็บกัก
น้ําเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค 

  

  ๕) ปรับกระบวนการสรางใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินการ 

  

  ๖) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

  

 ๓. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร    
  ๑) ปรับปรุงระบบสื่อความหมายธรรมชาติ 

เสนทางเดินศึกษาพรรณไม สถานที่พักผอนหยอน
ใจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

  

  ๒) จัดทําโรงเรือนผีเสื้อเขาหินซอนแหลง
เรียนรูคูธรรมชาติ 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 

  ๓) จัดทําแปลงเรียนรูเพือ่พัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

  

  ๔) พัฒนามณฑปวัดเขาเจริญสุข และพื้นที่
โดยรอบใหเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

  

 ๔. การประชาพันธสูกลุมเปาหมาย   
  ๑) ประชาสมัพันธ/ บรกิารดานขอมลู 

ขาวสาร/ เผยแพรกจิกรรม/ งานที่ประสบ
ความสําเรจ็ (ศูนยสารสนเทศ) 

  

  ๒) ประชาสมัพันธเชิงรุกตอกลุมเปาหมาย
ตางๆ ใหสอดรับกับการขยายผลการดําเนินงาน 
โดยการพฒันาสื่อประชาสัมพันธ  สรางองคกร
เครือขายงานประชาสัมพันธและพัฒนาบุคลากร
ใหเปนมืออาชีพ 
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๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

๘. องคกรบริหารงาน 

    ๘.๑ ระดับนโยบาย  

๑) คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒) คณะอนุกรรมการวางแผนแมบทและติดตามประเมินผล                     

    ๘.๒ ระดับปฏิบัต ิ   

๑) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
มีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนสํานักงานเลขานุการ 

๒) คณะทํางานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๙. การบริหารแผนไปสูภาคปฏบิัต ิ

 ๙.๑ แผนปฏิบัติการ  

  มีการใชแผนปฏิบัติการ (Action plan) เปนเครื่องมือดําเนินงานโดยจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 
๕ ป รวมกันในลักษณะบูรณาการ ที่มิติการดําเนินงานทุกดานเชื่อมโยงกัน มีเปาหมายดําเนินงานชัดเจน 
สามารถวัดผลเปนรูปธรรมได (ภาคผนวก) 

 ๙.๒ แหลงท่ีมาของคาใชจาย 

  ๑) งบประมาณแผนดิน 
 งบประมาณ กปร. 

 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน 
 งบประมาณองคกรสวนทองถิ่น (ถามี) 

 งบประมาณงานนโยบายพิเศษ (ถามี) 

  ๒) งบประมาณภาคเอกชน (ถามี) 

  ๓) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (ถามี) 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๙ 
 

 ๙.๓ การติดตามประเมินผล 

  ๑) การติดตามผล ติดตามผลโดยศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ สํานักงาน กปร. และ
หนวยงานตาง ๆ  มุงติดตามผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและขอขัดของในการดําเนินงาน 

  ๒) การประเมินผล ประเมินผลโดยสํานักงาน กปร. เพื่อวัดผลลัพธและผลกระทบในการดําเนินงาน 

๑๐. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

   มีแผนแมบทในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานประจําปของศูนยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ก 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 พระราชดําริ 

หลักการทรงงาน 

 เปนที่ประจักษกันโดยทั่วกันแลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสายพระเนตรและ 
พระอัจฉริยภาพในดานการพัฒนาตาง ๆ ปรากฏแกสายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ภาพพระราช
กรณียกิจ ที่พระองคทรงปฏิบัติ นับตั้งแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติในป ๒๔๘๙ แสดงใหเห็นถึงพระเมตตา
และพระมหากรุณาธิคุณ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกพสกนิกรทั้งแผนดินไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทุมเทพระวรกายตรากตรําและมุงมั่น เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกพสกนิกรไมวาจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยูหางไกลสักเพียงใด ก็มิทรงยอทอ เขาไปชวยเหลือ
ราษฎรทั้งดานสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทั้งดิน น้ํา ปาไม และพลังงาน หรือแมกระทั่งการจราจร ทรงคิดคนหาแนวทางแกไขปญหาไดอยาง
แยบยล 

 การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยึดการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่
สอดคลองกับสิ่งที่อยูรอบตัว  และสามารถปฏิบัติไดจริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดคนหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อมุงสูประโยชนตอประชาชนสูงสุดมีคุณคาและควรยึดเปนแบบอยางในการเจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาทนํามาปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป โดยมีแนวทางในการทรงงาน
ดังตอไปนี้ 

ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

 การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้ง
จากขอมูลเบื้องตน จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหได
รายละเอียดที่ถูกตองเพื่อที่จะพระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชน
ตองการ 

ระเบิดจากขางใน 

 พระองคทรงมุงเนน เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสวา “ตองระเบิดจากขางใน” นั้นหมายความวา 
ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอย
ออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไม
ทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

ทําตามลําดับขั้น 

 ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุข 
เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปได จากนั้นจะเปนเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตรการอุปโภค
บริโภค ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใหความรูทางวิชาการและ
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เทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด
ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความวา 

 “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใชของ
ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐาน
ที่มั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย
ลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการ
สัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ  ขึ้น ซึ่ง
อาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยะประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรงในเวลานี้... 

 ... การชวยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมีความพอกิน พอใชกอน
อื่นเปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไป
ตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 

ภูมิสังคม 

 การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งความวา 

 “... การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศ ทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรใน
สังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปชวยโดยที่
จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจ 
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...” 

ประหยัด  เรียบงาย  ไดประโยชนสูงสุด 

 ในเรื่องของความประหยัดนี้  ประชาชนชาวไทยทราบกันดีวาเรื่องสวนพระองคก็ทรงประหยัดมาก
ดังที่เราเคยเห็นวา หลอดยาสีพระทนตนั้นทรงใชอยางคุมคาอยางไร หรือฉลองพระองคแตละองคทรงใชอยูเปน
เวลานาน ดังที่นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเลาวา 

 “... กองงานในพระองคโดยทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกวาปหนึ่งพระองคเบิกดินสอ ๑๒ แทง 
เดือนละแทงใชจนกระทั่งกุดใครอยาไปทิ้งของทานนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอยางเปนตนแบบทุกอยาง ทุก
อยางนี้มีคาสําหรับพระองคหมด ทุกบาททุกสตางคจะใชอยางระมัดระวัง จะสั่งใหเราปฏิบัติงานดวยความ
รอบคอบ...” 

 ขณะเดียวกันการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยความเรียบงาย
และประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเองหาไดในทองถิ่นและประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้นๆ มาแกไขปญหา
โดยไมตองลงทุนสูง หรือใชเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก ดังพระราชดํารัสที่วา 

 “... ใหปลูกปา โดยไมตองปลูก โดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ จะไดประหยัดงบประมาณ...” 
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ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 

 ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึง
ปญหาธรรมชาติหากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ อาทิ การแกไขปญหาปาเสื่อม
โทรมไดพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปา โดยไมตองปลูก ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือ
แมกระทั่ง การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ปลูกไมเศรษฐกิจ ไมผล และไมฟน นอกจากได
ประโยชนตามชื่อของไมแลวยังชวยรักษาความชุมชื้นใหแกพื้นดินดวยจะเห็นไดวาทรงเขาใจธรรมชาติ และ
มนุษยอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน 

แกปญหาที่จุดเล็ก 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกปญหา ทรงมองปญหาใน
ภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

 “... ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออกเปนอยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน ... มันไมไดเปนการแก
อาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดได ...แบบ(Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด 
ฉันไมเห็นดวย ...อยางบานคนอยู เราบอกบานนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมที่จะไปซอม ...เอาตกลงรื้อบานนี้ 
ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหนไมมีที่อยู ...วิธีทําตองคอย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได...” 

ทําใหงาย  “Simplicity” 

 ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําใหการคิดคน 
ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน 
และที่สําคัญอยางยิ่งคือ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศโดยสวนรวม  ตลอดจนสภาพทางสังคม
ของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย อันเปนการ
แกปญหาดวยการใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทางนั่นเอง แตการทําสิ่งยาก ใหกลายเปนงายนั้นเปนของยาก 
ฉะนั้นคําวา “ทําใหงาย” หรือ “Simplicity” จึงเปนหลักคิดสําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไมติดตํารา 

 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะของการพัฒนาที่
อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชนคือ “ไมติดตํารา” 
ไมผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย 

ใชอธรรมปราบอธรรม 

 ทรงนําความจริง ในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ 
แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติ  เขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การ
นําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปนน้ําดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ํา การบําบัดน้ํา
เนาเสียโดยใหผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ใหดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัสความวา “ใช
อธรรมปราบอธรรม” 
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ปลูกปาในใจคน 

 เปนการปลูกปาลงบนแผนดิน ดวยความตองการอยูรอดของมนุษย ทําใหตองการบริโภคและใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง เพื่อประโยชนของตนเองและสรางความเสียหายใหแกสิ่งแวดลอมไมรูจักพอ 
ปญหาความไมสมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึก
ในการรักผืนปาใหแกคนเสียกอน ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา 

 “... เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไม ลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลง
บนแผนดิน และรักษาตนไมดวยตนเอง…” 

มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก 

 “... การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ
ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุก ๆ  ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณ โดย
เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และ
บังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแตตน แกหนาที่ และแกแผนดิน...” 

การมีสวนรวม 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตยจึงทรงนํา “ประชาพิจารณ” มาใชในการ
บริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชนดวย ดังพระราชดํารัสตอน
หนึ่งความวา 

 “... สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งความ
วิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดมสติปญญาและ
ประสบการณอันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณน่ันเอง...” 

ขาดทุนคือกําไร 

“...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain…)   การเสียคือ การไดประเทศชาติก็จะกาวหนา 
และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น  เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...” 

จากพระราชดํารัสดังกลาว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย “การ
ให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร  คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร   ซึ่งสามารถสะทอน
ใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนได  ดังพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานแกตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ไดเขาเฝาฯ 
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน ความวา 

“...ประเทศตาง ๆ ในโลก ในระยะ ๓ ป มานี้ คนที่กอตั้งประเทศที่มีหลักทฤษฎีในอุดมคติที่ใชใน
การปกครองประเทศลวนแตลมสลายลงไปแลว     เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ  เมืองไทยนับวาอยูไดมา
อยางดีเมื่อประมาณ ๑๐ วันกอน  มีชาวตางประเทศมาขอพบ  เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศวาจะ
ทําอยางไรจึงไดแนะนําวาใหปกครองแบบคนจน  แบบที่ไมติดตํารามากเกินไป  ทําอยางมีสามัคคีมีเมตตากัน  ก็
จะอยูไดตลอดไมเหมือนกับคนที่ทําตามวิชาการ ที่เวลาปดตําราแลวไมรูจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนา
แรกเริ่มใหม ถอยหลังเขาคลอง ถาเราใชตําราแบบอะลุมอะลวยกันในที่สุดไดก็เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวา
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ขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา นักเศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรที่เราเสียแตใน
ที่สุดเราเสียนั้น เปนการไดทางออม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรงเงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของ
ประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูดี กินดี ก็ตองลงทุน ตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินเปนรอย พัน หมื่นลาน  
ถาทําไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชาประชาชนจะไดรับผลราษฎรอยูดี กินดี ราษฎรไดกําไรไป ถา
ราษฎรมีรายได รัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพื่อใหรัฐบาลไดทําโครงการตอไป เพื่อความกาวหนาของ
ประเทศชาติ ถารูรัก สามัคคี รูเสียสละ คือ การไดประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการ
นับที่เปนมูลคาเงินไมได...” 

บริการรวมท่ีจุดเดียว “One – Stop  Services” 

 ทรงเนนในเรื่องการสรางความรู รัก สามัคคี และการรวมมือ รวมแรงรวมใจกัน ดวยการปรับลด
ชองวางระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะตางคนตางทําและยึดติดกับการเปนเจาของเปนสําคัญ ใหแปร
เปลี่ยนเปนการรวมมือกัน โดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวยประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนดังเห็นไดจากแนว
พระราชดําริ ในการดําเนินงานบริหารของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยูทั้งหมด ๖  
ศูนย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับเปนรูปแบบใหมของการบริหารที่เปนการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ 
“การบริการแบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “One  stop  Services” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการ
แผนดินของประเทศไทยอยางแทจริง 

การพึ่งตนเอง 

 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อการแกไขปญหาในเบื้องตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา  
เพื่อใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไป แลวข้ันตอไปก็คือการพัฒนาใหประชาชนสามารถอยู
ในสังคมไดตามสภาพแวดลอมและสามารถ “พึ่งตนเองได” ในที่สุดดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 

 “...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช กอน
อื่นเปนสิ่งสําคัญยิ่งยวดเพราะผูมีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได  ยอมสามารถสรางความเจริญใน
ระดับสูงขั้นตอไป...” 

พออยูพอกิน 

 การพัฒนาเพื่อใหพสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณในชีวิตไดเริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยม
ประชาชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดทอดพระเนตรความเปนอยูของราษฎรดวยพระองคเอง  
จึงทรงสามารถเขาพระราชหฤทัยในสภาพปญหาไดอยางลึกซึ้งวามีเหตุผลมากมายที่ทําใหราษฎรตกอยูในวงจร
แหงทุกขเข็ญ จากนั้นไดพระราชทานความชวยเหลือใหพสกนิกร มีความกินดีอยูดี มีชีวิตอยูในขั้น “พออยูพอ
กิน” กอนแลวจึงขยับขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป 

 ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศ มิใชงานเล็กนอยแตตองใชความคิดและกําลัง
ของคนทั้งชาติจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ดวยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทําใหคนทั้งหลายได
ประจักษวาแนวพระราชดําริในพระองคนั้น “เรียบงาย ปฏิบัติไดผล” เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งความวา 

 “...ถาโครงการดี ในไมชา ประชาชนก็ไดกําไรจะไดผล ราษฎรจะอยูดีกินดีข้ึน จะไดประโยชนไป...” 
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เศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกินวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวหนาตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต
ดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี 

องครวม 

 ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) หรือมองอยางครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง ดังเชน กรณีของ 
“ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทาน ใหแกปวงชนชาวไทย เปนแนวทางในการประกอบอาชีพนับเปนแนวทางหนึ่งที่
พระองคทรงมองอยางองครวม  ตั้งแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ  ๑๐ – ๑๕  ไร  
การบริหารจัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทาํเกษตร
แลวจะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด  
รวมถึงการรวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได
อยางครบวงจร  นั่นคือทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ 

การให  ทฤษฎีโดมิโน 

 คําวา “ให” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งอยูเสมอวา ที่พระองคทําอยูนั่นทรงใชหลัก
สังฆทาน ความหมายนี้ลึกซึ้งมาก คือ ใหเพื่อให พระองคไมเคยนึกวาเมื่อใหแลวจะตองอยางนั้นอยางนี้หลัก
สังฆทานใหโดยไมเลือกแมกระทั่งเขมรอพยพ ในฐานะเพื่อนมนุษยผูประสบความทุกขยากก็มีโครงการเขาไป
ชวยเหลือใหเพื่อใหจริง ๆ ไมไดใหเพื่อคิดหวังอะไรตอบแทนนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  
เคยเลาถึงคําวาใหนี้วา 

 “...วันหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาส พระองคทานรับสั่งวารูไหมวา ทําไมโดมิโนจึงมาหยุดที่เมืองไทย
ทําไมจึงไมเปนไปตามทฤษฎีที่อเมริกันทํานายไวหลังจากเวียดนาม หลังจากเขมร ลาว ไทยแตกแน ผมจําไดวา  
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ยุคหลังอินโดจีนแตกนั้น คนไทยกลุมหนึ่ง อยางนอยที่สุดคนที่มีทางไปตื่นเตนมากไปขอพาสปอรต เตรียมการ
อพยพไปตางประเทศ กลัวบานเมืองจะแตกหลังจากนั้นพระองคก็ทรงถามมาวา รูไหมวาทําไมมันถึงหยุดที่นี่  
เพราะสังคมเรานั้นยัง เปนสังคมที่ใหกันอยู คือคําเดียวลึกซึ้งมาก เพราะฉะนั้นคนใหกันอยู ทําใหบานเมืองยังอยู
ได...” 

ทํางานอยางมีความสุข 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระเกษมสําราญ และทรงมีความสุขทุกคราที่จะชวยเหลือ
ประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งวา 

 “...ทํางานกับฉัน  ฉันไมมีอะไรจะให  นอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหกับ
ผูอื่น...” 

ความเพียร  :  พระมหาชนก 

 จากพระราชนิพนธพระมหาชนก เปนพระราชนิพนธที่พระองคทรงใชเวลาคอนขางนาน ซึ่งใชใน
การคิดประดิษฐดวยคําใหเขาใจงายและปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคมปจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติ
ธรรมตาง ๆ  ไดสงเสริมใหหนังสือเลมนี้  มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยนอมรับมาศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติตาม
รอยพระมหาชนก กษัตริยผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝง ก็ยังวายน้ําตอไป  เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปน
อาหาร ปู ปลา และไมไดพบกับเทวดาที่มาชวยเหลือมิใหจมน้ําไป 

 เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงริเริ่มทําโครงการตาง ๆ ในระยะแรก ที่ไมมีความ
พรอมในการทํางานมากนัก และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทั้งสิ้น แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย  
มุงมั่นพัฒนาบานเมืองใหบังเกิดความรมเย็นเปนสุข 

รู  รัก  สามัคคี 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในเรื่อง “รู รัก สามัคคี” มาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคํา
สามคํา ที่มีคาและมีความหมายลึกซึ้ง พรอมทั้งสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัย 

 รู  :  การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการ
แกปญหา 

 รัก  :  คือความรัก เมื่อเรารูครบดวยกระบวนความแลว จะตองมีความรักการพิจารณาที่จะเขาไป
ลงมือปฏิบัติแกไขปญหานั้น ๆ 

 สามัคคี  :  การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวา เราจะทํางานคนเดียวไมได ตองทํางาน
รวมมือรวมใจเปนองคกร เปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี 
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 ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อาคารสํานักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไว 
ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารชุด
ตางๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตาง ๆ ทั้งในสวนองคกรบริหาร
สวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไวตามเดิม 

๒) ดานการวิจัยและพัฒนา  
 ๒.๑) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ๒.๒) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒.๓) ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตาง ๆ แตไมควรซ้ํากับงานของกรมหรือ

งานพื้นฐานมากเกินไป 
 ๒.๔) ควรทํางานดานวิจัยประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยตอยอด 
 ๒.๕) เนนการถายทอดผลงานวิจัย หรือขยายผลงานวิจัยใหมากขึ้นตามอัตรากําลังและขีด

ความสามารถ 

๓) ดานการขยายผลงานวิจัย 
 ๓.๑) ควรเนนการศึกษางาน และฝกอบรมในศูนยฯ ใหมากขึ้น 
 ๓.๒) การขยายผลงานวิจัยนอกศูนยฯ ควรเนนการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่นี้

โดยตรงและมีงบประมาณ อาทิ 
  - สวนราชการ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมการปกครอง เปนตน 
  - องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สภาเกษตรกร สภาผูแทนราษฎร 

กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
  - องคกรที่ทํางานขยายผล อาทิ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิราษฎรประชาอุทิศ 

มูลนิธิปดทองหลังพระ เปนตน 
 ๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับกลุม

ผูเขาฟงการบรรยาย / อบรม 

หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการพัฒนา
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังน้ี 

 ๑) เนนความพอเพียง 
 ๒) เกษตรยั่งยืน 
 ๓) การแกปญหาโลกรอน 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๘ 
 

   ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธาน
คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรุง เทพฯ  
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๑. ในดานการตลาด   

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรู
ใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัย
หนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหาในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด 
ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนุนเกษตรกรที่
เปนเครือขายของศูนยศึกษาฯ ไดอีกประการหนึ่ง 

 ๒. การสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการขยายผล 

  นักเรียน นักศึกษา ไดเยี่ยมชมนิทรรศการประจําปที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจัดข้ึนเปน
จํานวนมาก และมีนักเรียน นักศึกษาหลายกลุมใหความสนใจอยางจริงจัง หากศูนยศึกษาฯ มีโครงการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ไดจัดทําโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชมรมที่เกี่ยวของกับการคนควาผลงาน
ของศูนยศึกษาฯ และพระราชกรณียกิจก็จะเปนแนวทางการขยายผลที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริใหครอบคลุมไปทั่วประเทศได โดยสํานักงาน กปร. อาจมีสิ่งจูงใจ ดังเชน การแขงขันชิงรางวัล
ทุนการศึกษา เปนตน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

 มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

 มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

 มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ บริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยังยืน  
โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงผลประโยชนของประเทศชาติใน
ภาพรวมเปนสําคัญ 

 มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐-๒๕) 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๙ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ 
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุล
การพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศนประเทศไทยป 
พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวดังนี้ 

 “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง ระบบการผลิตเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก 
สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว 
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง  และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาส
และขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 

๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 

๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม 

๔) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปน
พื้นฐานที่สรางคนเปนคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพและความสามารถในการแขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและ
กฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู
รวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), ๒๕๕๓ : ๕๓ 

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคง
แหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนดนโยบายดังนี้ “เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมาย
เชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๐ 
 

 ยุทธศาสตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสูระบบเกษตรคุณภาพสูง จัดระเบียบและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเขมแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล การผลิตอาหารสู
มาตรฐานความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รองรับความเจริญเติบโตของ
ประเทศทั้งดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงสงเสริมความรวมมือระหวางชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม
ในการจัดการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
รวมถึงพัฒนากิจกรรม บริการ สินคา ใหเกิดความประทับใจกับนักทองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนใหฉะเชิงเทราเปนเมืองสีเขียวชวยลดภาวะโลกรอน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : สงเสริมสังคมใหเปนสังคมแหงความสุข ครอบครัวอบอุน รวมรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และภาครัฐเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๒ 
 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
๑) มีแนวพระราชดําริเปนกรอบดําเนินงานที่ชัดเจน 
๒) หลายหนวยงานปฏิบัติงานรวมกัน และใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)  
๓) การศึกษาทดลอง สาธิตดานการเกษตรและอาชีพที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  
๔) บุคลากรมีความรูความสามารถหลากหลายสาขา 
๕) มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน 

จุดออน (Weakness) 
๑) การดําเนินงานของศูนยฯ มีสวนรวมในเชิงบูรณการกับหนวยงานสวนทองถิ่นไมตอเนื่อง 
๒) การสรางกลุมเกษตรกรเขมแข็งยังไมเพียงพอ 
๓) การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึงสูกลุมเปาหมาย และบุคคลทั่วไป 
๔) ขาดนักปรับปรุงพันธุพืช - พันธุสัตว 

โอกาส (Opportunity) 
๑) เปนแหลงเรียนรู และพักผอนหยอนใจ 
๒) มีองคความรูสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ 
๓) สรางอาชีพใหกับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 
๔) การคมนาคมสะดวก 

ขอจํากัด (Treat) 
๑) สภาพภูมิสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง 
๒) ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


