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คำ�นิยม

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(สศช.)	มีบทบ�ทในก�รส่งเสริม	สนับสนุน	ก�รสร้�งคว�มรู้

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยก�รจัดก�รคว�มรู้	 ถอดบทเรียนตัวอย่�งต้นแบบ

คว�มสำ�เรจ็ก�รนำ�ใชป้รัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง	และเผยแพรสู่่ส�ธ�รณะ	เพื่อใหเ้กดิก�รนำ�ใช้และขย�ยผลในวงกว�้ง	ทั้งในระดบับคุคล	 

ครวัเรอืน	ชมุชนท้องถิ่น	หนว่ยง�น/องคก์ร	และระดบัน�น�ประเทศ	สำ�นกัง�นฯ	ไดจ้ดัทำ�แนวท�งก�รพฒัน�เชงิพื้นท่ีสู่คว�มย่ังยืนต�มปรชัญ� 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	บนฐ�นขอ้มูลก�รถอดบทเรยีนตวัอย่�งคว�มสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิง�น	โดยศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�อนัเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริท้ัง	๖	แหง่	ได้แก	่ศนูย์ศึกษ�ก�รพฒัน�เข�หนิซอ้นฯ	ศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�อ�่วคุ้งกระเบนฯ	ศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�พกิลุทองฯ	 

ศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ภพู�นฯ	ศนูย์ศึกษ�ก�รพัฒน�หว้ยฮอ่งไครฯ้	และศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�หว้ยทร�ยฯ	เพื่อเผยแพรร่ปูธรรมก�รประยุกต ์

ใชป้รชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงในก�รพฒัน�เชงิพื้นท่ีแบบบรูณ�ก�รท่ีเชื่อมโยงกบัเป�้หม�ยก�รพฒัน�ท่ีย่ังยืนใหเ้กดิก�รรบัรู้ในวงกว้�ง	ชว่ยหนนุ

เสรมิใหเ้กดิพลังก�รขบัเคล่ือน	และเกดิกระบวนก�รเปล่ียนแปลงท�งสงัคม	และก�รพฒัน�ประเทศบนฐ�นปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่คว�มย่ังยืน

	 ทัง้นี	้สำ�นกัง�นฯ	ขอขอบคณุสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพเิศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอนัเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ(สำ�นกัง�น	กปร.)	

ที ่ได้ให้คว�มร่วมมือสนับสนุนก�รลงพื้นทีถ่อดบทเรียนเชิงลึก	 และดำ�เนินก�รตรวจสอบเอกส�รให้มีคว�มถูกต้องสมบูรณ์

รวมทัง้ขอขอบคุณศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริทัง้	 ๖	 แห่ง	 ที ่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็น

อันเป็นประโยชน์ต่อก�รจัดทำ�แนวท�งก�รพัฒน�เชิงพื้นที่สู่คว�มยั่งยืน

	 สำ�นักง�นฯ	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�เอกส�รฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภ�คส่วนในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับ

บริบทของตนเอง	 เกิดก�รปรับกระบวนก�รคิดและกระบวนก�รทำ�ง�นในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เชิงพื้นที่	 เพื่อให้เกิดคว�มยัง่ยืน

ต�มวิสัยทัศน์ก�รพัฒน�ประเทศของยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ๒๐	 ปี	 ที่กำ�หนดไว้ว่�ประเทศไทยจะเป็น	 “ประเทศที่มีคว�มมั่นคง	 มั่งคั่ง

ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้วด้วยก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	

                                                                                                       (นายปรเมธี  วิมลศิริ)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

																																																																																																													มีน�คม		๒๕๖๑		
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คำ�นิยม

	 ปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญ�ท่ีพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมิูพลอดลุยเดช	บรมน�ถบพติร	ไดพ้ระร�ชท�น

ใหแ้ก่ประช�ชนช�วไทยเพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�รงอยู่และก�รปฏบิตัติน	ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�คนในก�รดำ�เนนิชวีติอย่�งมั่นคง

บนพื้นฐ�นของก�รพึ่งตนเอง	ก�รรู้จักพอประม�ณหรือท�งส�ยกล�ง	ก�รคำ�นึงถึงคว�มมีเหตุผล	ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	ตระหนัก

ถงึคว�มรู้หรอืคว�มถกูตอ้งในหลักวชิ�	มคีณุธรรมเปน็กรอบในก�รดำ�เนนิชวีติ	เพื่อใหร้อดพน้จ�กภยัและวกิฤต	รวมทั้งเพื่อคว�มมั่นคง

และคว�มย่ังยนืของก�รพฒัน�	โดยส�ม�รถนำ�ไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุกภ�คสว่นและทุกระดบัของสงัคม	โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงกบัก�รพฒัน� 

เชิงพื้นทีซ่ึ่งอยูบ่นฐ�นคว�มรู้	 โดยเฉพ�ะคว�มรอบรู้ในเชิงภูมิสังคม	และก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร	ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร	 

ของคนในพื้นที่	 รวมถึงบริบทและศักยภ�พของพื้นที	่ส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ของทุกหน่วยง�น	ประช�ชน	และชุมชนให้ระเบิด

จ�กข้�งในโดยก�รร่วมกันเรียนรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจในส�เหตุของปัญห�และห�แนวท�งแก้ไขด้วยตนเองก่อน	เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย	 

ก�รพัฒน�ที่มุ่งสร้�งคว�มสุขและคว�มสมดุลอย่�งยั่งยืน	นับว่�เป็นก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นแบบ	“ฐ�นร�กขึ้นสู่ข้�งบน”	อย่�งแท้จริง

	 ก�รถอดบทเรียนก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื ่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 

โดยสำ�นักยุทธศ�สตร์ด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 จะเป็นก�รเผยแพร่ 

ขย�ยผลให้เกิดก�รปฏิบัติอย่�งเปน็รูปธรรม	 โดยทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�คประช�ชนในวงกว้�ง	ก�รนำ�ใช้หลักปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียงภ�ยในศูนย์ศึกษ�ฯ	สะท้อนอยูใ่นก�รดำ�เนินง�นทีส่ำ�คัญและได้ก่อให้เกิดประโยชน์มห�ศ�ลต่อประช�ชนใน 

พื้นที่	ทั้งก�รสร้�งอ�ชีพและสร้�งร�ยได้ให้กับครอบครัวเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตอย่�งยัง่ยืน	ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมและคว�มรู้รัก 

ส�มัคคีระหว่�งกัน	ก�รสนับสนุนก�รนำ�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�ร่วมใช้องค์คว�มรู้สมัยใหม่อันเป็นก�รรักษ�อัตลักษณ์และวัฒนธรรม 

อันดีง�มของชุมชน	ตลอดจนก�รอยูร่่วมกับธรรมช�ติอย่�งเกื้อกูลกันโดยก�รร่วมกันดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติในขณะทีรู่้จักใช้

ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งสมดุล	นอกจ�กนี้	 ผลลัพธ์ของก�รนำ�ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ศึกษ�ฯ	 

ยังส�ม�รถเชื่อมโยงไปสูร่ะดับส�กลซึ่งหม�ยถึงก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ทีย่ัง่ยืนในปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ(สำ�นกัง�น	กปร.)	รู้สกึยินดเีปน็อย่�งย่ิงท่ีได ้

มีส่วนสนับสนุนก�รลงพื้นท่ีถอดบทเรยีนเชงิลึก	ณ	ศนูย์ศกึษ�ฯ	ทั้ง	๖	แหง่	รวมท้ังก�รตรวจสอบเอกส�รใหมี้คว�มถกูตอ้งสมบรูณ	์ในโอก�ส

เดยีวกันน้ี	สำ�นักง�น	กปร.	หวงัเป็นอย่�งยิง่ว�่เอกส�รฉบับนี้จะเปน็ประโยชนต์อ่ทุกภ�คสว่น	โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รปรบักระบวนก�รคดิเพื่อ

พฒัน�ท้ังคณุภ�พชวีติส่วนบุคคลและกระบวนก�รทำ�ง�นเพือ่รว่มกนันำ�พ�ประเทศไทยสู่ก�รเปน็ประเทศท่ีมกี�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื	พร่ังพร้อม 

ดว้ยประช�ชนท่ีมีคณุภ�พชวีติท่ีดบีนฐ�นของคว�มพอเพยีงต�มแบบอย่�งท่ีพระมห�กษตัรย์ิผู้ย่ิงใหญแ่ละเปน็ท่ีรกัของประช�ชนช�วไทยได้

ทรงปฏบัิตมิ�ตลอดพระชนม์ชพีและไดท้รงมีพระเมตต�ว�งร�กฐ�นไวใ้หก้บัประช�ชนของพระองคต์ลอดระยะเวล�	๗๐	ป	ีของก�รครองร�ชย์

                                                                                        (นายดนุชา สินธวานนท์)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

																																																								มีน�คม		๒๕๖๑
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การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน�
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีความสำาเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ก�รพัฒน�เชิงพื้นที่	 (Area-based	Development)	 เป็นรูปแบบก�รพัฒน�ทีย่ึดพื้นทีเ่ป็นตัวตั้งในก�รทำ�ง�น1	 กล่�วคือ		 

ก�รพฒัน�ท่ีใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รนำ�พื้นท่ีซึ่งเป็นทั้งพื้นท่ีท�งภมูศิ�สตร	์หรอืพื้นท่ีในมิตอิื่นๆ	เชน่	พื้นท่ีลุ่มนำ�้	พื้นท่ีท�งวัฒนธรรม	พืน้ที ่

สังคมออนไลน	์ เป็นต้น	 โดยบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประช�ชน	ชุมชนและสังคม	 

เพ่ือทำ�ให้ส�ม�รถดึงทรัพย�กรจ�กหน่วยง�นต่�งๆ	ทั้งคน	คว�มรู้เชิงเทคนคิและเงนิ	ลงม�ทำ�ง�นรว่มกนัได	้ดว้ยก�รเอ�โจทย์ของก�รพฒัน� 

พื้นที่นั้นๆ	 เป็นตัวตั้ง	และมองภ�พก�รพัฒน�พื้นทีใ่นภ�พรวม	เรียนรู้	ก�รบริห�รจัดก�รในชุมชนส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือภ�ยใน 

ชุมชนตั้งแต่ก�รรวบรวมข้อมูล	ก�รร่วมกันคิดวิเคร�ะห์เพื่อตัดสินใจ	ไปจนถึงกำ�หนดแผนก�รแก้ไขปัญห�ของตนเองเกิดเป็นเครือข่�ย 

ภ�คีในก�รพัฒน�ที่ทำ�ง�นประส�นคว�มร่วมมือกับภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	นักวิช�ก�ร	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง

ก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะพื้นที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และส่งผลทีเ่ป็นรูปธรรมถึงระดับครัวเรือน	นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

ของประช�ชนในพื้นที	่ (ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม)	ที่หวังผลในระยะย�ว	คำ�นึงถึงผลลัพธ์ทีจ่ะส่งต่อให้กับรุ่น

ลูกหล�นบนพื้นฐ�นคว�มเชื่อในหลักก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งทีแ่ท้จริงต้องเกิดจ�กภ�ยใน	ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ทำ�และสมัครใจที่จะ

ทำ�ง�นร่วมกัน	

	 แนวคิดก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ีน้ีได้มีก�รกล่�วถึงต้ังแต่แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับท่ี	๘2	จนถึงแผนพัฒน�ฯ	ฉบับท่ี	๑๒	

โดยมีเป้�หม�ยท่ีจะช่วยหนุนเสริมก�รทำ�ง�นท่ียึดเอ�ภ�รกิจเป็นตัวต้ังให้ลงสู่ก�รปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี	เพ่ือให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�

ประเทศสู่คว�มสมดุลและย่ังยืนได้	ซ่ึงในก�รขับเคล่ือนแผนพัฒน�ฯ	ไปสู่ก�รปฏิบัติได้ให้คว�มสำ�คัญกับหลักก�รพัฒน�โดยยึดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง 

และก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่กลไกบริห�รจัดก�รเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณ�ก�รผ่�นกระบวนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ท่ีเป็นก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งภ�คส่วนต่�งๆ	 โดยยึดหลักพ้ืนท่ี	 ภ�รกิจ	 ก�รมีส่วนร่วม	 (Area	 –	 Function	 –	 Participation)	 

และก�รบูรณ�ก�รแผนง�นและงบประม�ณของทุกภ�คีท่ีเก่ียวข้องในก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�ให้บรรลุผลต�มแผนพัฒน�จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด	เพ่ือให้ก�รขับเคล่ือนแผนพัฒน�ฯ	ฉบับท่ี	๑๒	เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม

	 ประเทศไทยได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ�นำ�ท�งก�รพัฒน�	โดยมีหลักก�รสำ�คัญว่�	ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นปรัชญ�ท่ีช้ีแนะแนวท�งก�รดำ�รงอยู่และก�รปฏิบัติตนในท�งท่ีควรจะเป็นส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับก�รปฏิบัติตนได้ใน

ทุกระดับ	 ให้คว�มสำ�คัญกับ	 “ก�รพัฒน�คน”	 ในก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมั่นคงบนพื้นฐ�นของก�รพึ่งตนเอง	 คว�มพอมีพอกิน	 ก�รรู้จัก

พอประม�ณ	 ก�รคำ�นึงถึงคว�มมีเหตุผล	 ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 ไม่ประม�ท	 ตระหนักถึงคว�มถูกต้องในหลักวิช�มีคุณธรรม	 

เป็นกรอบในก�รดำ�เนินชีวิตโดยแนวคิดท�งส�ยกล�งเป็นหัวใจสำ�คัญของกรอบแนวคิดปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ซ่ึงท�งส�ยกล�งในท่ีน้ี 

๑
   สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร, รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเร่ือง “การบริหารจัดการของจังหวัดท่ีมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก (Area-based Approach)”,  

เข้�ถึงได้จ�ก http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php? nid= 36693, สืบค้นเม่ือ ๑7 กุมภ�พันธ์ ๒๕6๐.

๒
   สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, วารสารเศรษฐกิจและสังคม “การส่งเสริมงานวิจัยภายใต้แนวคิดการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี (Area Based Collaboration: ABC), เข้�ถึงได้จ�ก http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ ewt_dl_link.php?nid=4857, 

สืบค้นเม่ือ ๑7 กุมภ�พันธ์ ๒๕6๐.

๒

๑
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๙

หม�ยถึงวิธีก�รหรือก�รกระทำ�ท่ีพอประม�ณ	บนพ้ืนฐ�นของคว�มมีเหตุผลและสร้�งภูมิคุ้มกันท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งเป็นก�รมองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตรมุ่งเน้นก�รรอดพ้นจ�กภัยและวิกฤต	 เพื่อคว�มมั่นคงและคว�มยั่งยืนของก�รพัฒน�	

ซึ่งส�ม�รถสรุปคว�มได้ว่�	ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด้วย	องค์ประกอบ	๓	ประก�รพร้อมๆ	กัน	ได้แก่	คว�มพอประม�ณ	

คว�มมีเหตุผล	 และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 โดยกิจกรรมใดๆ	 ที่ข�ดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป	 จะไม่ส�ม�รถเรียกได้ว่�เป็น

คว�มพอเพียง	 ท้ังน้ี	 แนวคิดในก�รทำ�ง�นต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลัก	 “เข้�ใจ	 เข้�ถึง	 และร่วมพัฒน�”	อย่�งสอดคล้องกับ	

“ภูมิสังคม”	ที่หล�กหล�ยของระบบภูมินิเวศ	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ประเพณี	เพื่อผลประโยชน์ของประช�ชน	โดยประช�ชนมีส่วนร่วม

ตัดสินใจ	เป็นก�รมุ่งสู่	“ก�รพ่ึงตนเอง”	ดำ�เนินก�รด้วยคว�มรอบคอบระมัดระวัง	“ทำ�ต�มลำ�ดับข้ันตอน”	มีก�รทดลองด้วยคว�มเพียร

จนมั่นใจ	จึงนำ�ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ

	 ก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ีต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นหลักคิดกำ�กับก�รดำ�เนินก�รเพ่ือบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศ

ท่ีมุ่งสร้�งคว�มสุข	คว�มสมดุลอย่�งยั่งยืน”	ที่อยู่บนฐ�นคว�มรู้	โดยเฉพ�ะคว�มรอบรู้ใน	“ภูมิสังคม”	ก�รมีคุณธรรม	ผ่�นกระบวนก�ร

ท่ีต้ังบนหลักก�รของคว�มพอประม�ณ	คว�มมีเหตุผล	และก�รมีภูมิคุ้มกัน	ซ่ึงนำ�ไปสู่คว�มม่ันคง	ม่ังค่ัง	และย่ังยืน	ท่ีเป็นผลลัพธ์ระยะย�ว

ต่อไป	ก�รจัดก�รคว�มรู้ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ	(Succession	Cases)	ของแนวท�งก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ีต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 

จะช่วยส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รพัฒน�ที่ยึดพื้นที่เป็นหลักให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 พัฒน�ต่อยอดก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร

ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของคนในพื้นที่	 บริบทและศักยภ�พของพื้นที่	 นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�	 แก้ไขปัญห�ต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะเร่ืองของ

ก�รแก้ปัญห�คว�มเหล่ือมลำ�้	 คว�มย�กจน	 ปัญห�เศรษฐกิจ	 ปัญห�สังคม	 หรือปัญห�อ่ืนๆ	 ท่ีสำ�คัญ	 กล่�วได้ว่�	 ก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ี	 คือ	 

ก�รบริห�รจัดก�รท่ีเน้นกระบวนก�รในพ้ืนท่ีเป้�หม�ย	ก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ของทุกหน่วยง�น	ประช�ชนและชุมชนให้	“ระเบิดจ�ก

ข้�งใน”	 ร่วมกันเรียนรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจในส�เหตุของปัญห�	และห�แนวท�งแก้ไขด้วยตนเองก่อน	เป็นก�รพัฒน�ท่ีสอดคล้องกับคว�ม

ต้องก�รของประช�ชนในพ้ืนท่ีและเป็นก�รทำ�ง�นแบบ	“ฐ�นร�กข้ึนสู่ข้�งบน”	อย่�งแท้จริง	

 จากการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ทั้ง ๖ แห่ง พบปัจจัยร่วมที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้

๑)	 เจ้�หน้�ที่	:	มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในง�น	มีคว�มรับผิดชอบในหน้�ที่	ซื่อสัตย์	เต็มใจให้บริก�ร	คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งระบบ	ทำ�ง�นเป็นทีม	และมีคว�มเพียร	ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	

๒)	 ชมุชน	:	ต้องเปิดใจ	พรอ้มรบัก�รเปลี่ยนแปลง	รูค้ณุค�่ของทรพัย�กรธรรมช�ต	ิเหน็ประโยชนข์องทรัพย�กรธรรมช�ต	ิ 

คำ�นึงถึงอน�คต	คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม	มีคว�มเสียสละ	คว�มส�มัคคี	รู้จักแบ่งปันคว�มรู้เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นและสังคม

๓)	 รูภ้มูสิงัคม	:	รู้ลักษณะภมิูประเทศ	ภมูอิ�ก�ศ	และลกัษณะสงัคมของพื้นท่ี	รู้และเข�้ใจวฒันธรรม	ประเพณขีองคนใน

พื้นที่	มีก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลภูมิสังคมในพื้นที่	มีก�รปรับปรุงข้อมูลอย่�งสมำ่�เสมอ

๔)	 ก�รบริห�รจัดก�ร	 :	 มีก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นเป็นลำ�ดับขั้นตอน	 มีก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นใช้งบประม�ณอย�่งมี

ประสิทธิภ�พ	และมีโครงสร้�งก�รบริห�รง�นที่ชัดเจน

๕)	 พัฒน�องค์คว�มรู้อย่�งต่อเนือ่ง	 :	 มีก�รวิจัยห�คว�มรู้อย่�งต่อเนือ่ง	 ใช้หลักวิช�ก�รในก�รศึกษ�ห�คว�มรู้	 จัดทำ�

ขอ้มูลฐ�นคว�มรู้อย่�งเป็นระบบ	พฒัน�องคค์ว�มรูใ้หเ้กดิเปน็นวตักรรม	และพฒัน�องคค์ว�มรู้ใหเ้กดิประโยชนก์บัก�รพฒัน�เชงิพืน้ที่

๖)	 ก�รขย�ยผลลงสูชุ่มชน	 :	 ต้องสร้�งผู ้นำ�ก�รเปลี ่ยนแปลงในชุมชน	 สร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมในชุมชน 

มุง่เน้นพัฒน�อ�ชีพให้คนในชุมชนมีร�ยได้อย่�งมั่นคง	 ส่งเสริมก�รสร้�งภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 ก�รปลูกพืชผัก 

ผสมผส�น	 ส่งเสริมก�รออม	 ก�รทำ�บญัชีครัวเรือน	 ใช้องค์คว�มรู้ในก�รจัดก�รแก้ไขปัญห�เน้นให้เกิดคว�มยัง่ยนืในชุมชน	 ทำ�ให้คน 

อยู่ร่วมกับธรรมช�ติได้	 พัฒน�แหล่งศึกษ�เรียนรู ้เป็น	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต	 และก�รเป็นศูนย์บริก�รรวมทีจุ่ดเดียว”	 
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๑๐

“๙ ขั้นตอน สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยัง่ยืน” ในก�รนำ�แนวท�งดังกล่�วไปปฏิบัติจริง	 ขย�ยผลต่อยอดก�รนำ�ใช้หลักปรัชญ�	

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนต่อไป	กล่�วได้ว่�	ก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ีเป็นก�รทำ�ให้พ้ืนท่ีในแต่ละแห่งท่ีมีคว�มแตกต่�ง

กัน	เกิดคว�มเจริญเติบโตขึ้นอย่�งมั่นคงในทุกมิติ	ทั้งสังคม	สิ่งแวดล้อม	คุณภ�พชีวิต	โดยแนวท�งก�รพัฒน�	๙	ขั้นตอน	ได้สังเคร�ะห์

ม�จ�กกรอบแนวคิดหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	และจ�กก�รลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ท้ัง	๖	แห่ง	ซึ่งเห็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้วว่�ได้มีก�รพัฒน�ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ	ส�ม�รถพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับม�สมบูรณ์ได้	

พลิกฟื้นคุณภ�พชีวิตของคนในพื้นทีไ่ด้โดยไม่ทิง้ร�กเหง้�เดิมของพื้นทีน่ั้นๆ	 แนวท�งก�รพัฒน�	 ๙	 ขั้นตอน	 จึงเป็นแนวท�งหนึ่ง	

ในก�รดำ�เนินง�นก�รพัฒน�เชิงพื้นที่อย่�งยั่งยืนได้	ขั้นตอนก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนอย่�งพอเพียง	มีร�ยละเอียดปร�กฏ	ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ เพื่อให้ทราบข้อ มูลภูมิสังคมโดยละเอียด ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์   

เป็นก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ว่�พื้นที่นั้นๆ	 มีต้นทุนเดิมเป็นอย่�งไร	 โดยวิเคร�ะห์สภ�พพื้นที่นั้นไม่ใช่เพียง

ก�รวเิคร�ะหเ์ชงิก�ยภ�พเพยีงอย�่งเดียว	แต่ต้องเป็นก�รวิเคร�ะห์โดยละเอียดหรือเรียกได้ว่�	“รู้ภูมิสังคม”	ห�กต้องก�รจะพัฒน�พ้ืนท่ีใด	

ผู้ทำ�ก�รพัฒน�จะต้องมีข้อมูลรู้จักพื้นที่นั้นทั้งด้�นลักษณะภูมิประเทศ	 ภูมิอ�ก�ศ	 ลักษณะประช�กร	 ลักษณะท�งสังคม	 วัฒนธรรม	

ประเพณี	 ประวัติศ�สตร์ดั้งเดิม	 เป็นต้น	 โดยขั้นตอนดังกล่�วมีคว�มสำ�คัญ	 เพร�ะห�กไม่มีข้อมูลเหล่�นี้อ�จทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ที่

ไม่สอดรับกับพื้นที่ได้	อ�ทิ	ก�รพัฒน�ก�รเกษตรที่ไม่สอดรับกับภูมิประเทศ	ภูมิอ�ก�ศ	ส่งผลให้ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ	พืชผลไม่เจริญ

เติบโต	 ดังนั้น	 ก�รพัฒน�เชิงพื้นที่จึงควรให้คว�มสำ�คัญกับข้อมูลด้�นภูมิสังคม	 เพื่อนำ�ไปคิดต่อยอดก�รพัฒน�ในทุกองค�พยพและ

สอดรับกับสภ�พพื้นที่เดิมได้	ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนไม่ใช่ก�รทำ�ล�ยล้�งสิ่งเดิมแต่เป็นก�รทำ�สิ่งที่มีอยู่นั้นดียิ่งขึ้นไป	
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๑๑

ขั้นตอนที่ ๑  วิเคร�ะห์สภ�พพื้นที่ แนวท�งก�รประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : ได้ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับพื้นที ่
               อย่างละเอียด ครอบคลมุ 
           ทุกประเด็น ในพื้นที่

¨	สำารวจ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีอย่างละเอียด ครอบคลุมในทุกด้าน 
เข้าใจภูมิสังคมอย่างถ่องแท้

¨	มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ ๒ สำารวจเพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการจะพัฒนา   

ก�รสำ�รวจเพ่ือให้ทร�บถึงปัญห�หรือประเด็นท่ีต้องก�รจะพัฒน�	ส�ม�รถแบ่งได้เป็น	๒	ลักษณะ	คือ		๑)	ก�รพัฒน�เชิงพ้ืนท่ีท้ังภ�พรวม	 

เม่ือได้ข้อมูลด้�นภูมิสังคมของพ้ืนท่ีม�แล้ว	ผู้พัฒน�จะเห็นถึงประเด็นปัญห�ท่ีชัดเจนว่�จะต้องมีก�รพัฒน�ในด้�นใดบ้�ง		๒)	ก�รพัฒน�ใน

บ�งประเด็นต�มนโยบ�ย	ซึ่งข้อมูลด้�นภูมิสังคมส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนต่อไป	

จุดเน้นของข้ันตอนน้ี	คือ	ก�รสำ�รวจปัญห�ท่ีค้นพบอย่�งละเอียด	เพ่ือห�ส�เหตุท่ีแท้จริง	คิดท�งเลือกในก�รแก้ปัญห�ท่ีก่อให้เกิดผล 

ที่ม�กกว่�และสอดรับกับภูมิสังคม	 เช่น	 ปัญห�ย�กจนข�ดร�ยได้	 ห�กจะแก้ให้ตรงจุด	 คือ	 พัฒน�อ�ชีพให้คนมีง�นทำ�ก่อให้เกิด 

ร�ยได้		แต่ห�กเลือกแก้ปัญห�โดยก�รฟ้ืนฟูทรัพย�กรทำ�ให้คนในพ้ืนท่ีเห็นถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กร	ผลที่ได้	คือ	คนส�ม�รถเกิด

ร�ยได้จ�กทรัพย�กรที่มีอยู่และเกิดก�รหวงแหน	ร่วมกันดูแลทรัพย�กร

ขั้นตอนที่ ๒ สำ�รวจเพื่อให้ทร�บ
ประเด็นที่ต้องก�รจะพัฒน�

แนวท�งก�รประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : ทราบปัญหาหรือประเด็นการพัฒนาที่สอดรับกับภูมิสังคมในพื้นที่

การพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งภาพรวม ¨	สำารวจสภาพพื้นที่อย่างละเอียด มุ่งหวังเพื่อค้นหาปัญหา หรือประเด็น
การพัฒนา

¨	วิเคราะห์ให้ถึงแก่นที่แท้จริงของสิ่งที่ค้นพบในพื้นที่

¨	ประมวลแนวทางในการแก้ไขหรือการพัฒนาที่หลากหลายแนวทาง

¨	คิดอย่างรอบคอบถึงผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทางที่ต้องการพัฒนา 

การพัฒนาในบางประเด็นตาม
นโยบาย

¨	ให้ความสำาคัญกับความสอดรับระหว่างประเด็นที่จะพัฒนากับสภาพ
พื้นที่ภูมิสังคมจริงที่ค้นพบ

¨	วิเคราะห์ให้ถึงแก่นที่แท้จริงของประเด็นที่จะพัฒนา

¨	ประมวลแนวทางในการแก้ไขหรือการพัฒนาท่ีหลากหลายแนวทาง

¨	คิดอย่างรอบคอบถึงผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทางที่ต้องการพัฒนา
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๑๒

ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาหาองค์ความรู้ใช้หลักวิชาการ นำาองค์ความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขหรือพัฒนาในพื้นที่   

ก�รจะแก้ไขปัญห�เชิงพ้ืนท่ีได้น้ัน	ผู้พัฒน�ต้องศึกษ�หลักวิช�ก�ร	ห�องค์คว�มรู้ท่ีเหม�ะสมเพ่ือนำ�ไปพัฒน�องค์คว�มรู้ท่ีมีอยู่ม�กม�ย	

แต่อ�จไม่ตอบสนองกับปัญห�ท่ีมีคว�มเป็นพลวัตรม�กข้ึน	ดังน้ันส่ิงสำ�คัญคือผู้พัฒน�ต้องหม่ันศึกษ�ห�คว�มรู้	ค้นคว้�	ทดลอง	หรือวิจัย	

เพ่ือให้ได้องค์คว�มรู้ท่ีมีคว�มเหม�ะสมกับก�รแก้ปัญห�ในพ้ืนท่ี        

                                                                                                                                 

ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษ�ห�คว�มรู้ ใช้
คว�มรู้ม�แก้ไขหรือพัฒน�ในพื้นที่ แนวท�งก�รประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : ได้องค์ความรู้ท่ีเหมาะสม   
         กับการแก้ไขหรือพัฒนา 
             ในพ้ืนท่ี

¨	ใฝ่หาความรู้ อย่างสมำ่าเสมอ

¨	พร้อมที่จะหาความรู้ที่หลากหลาย 

¨	วิเคราะห์ เลือกใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

¨	พ้ืนฐานของการแก้ปัญหา หรือพัฒนาต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ 

¨	เปิดใจยอมรับองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากตำารา เช่น ภูมิปัญญา

¨	หมั่นพัฒนาองค์ความรู้อย่างสมำาเสมอ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีความ
จำาเป็นต่อพื้นที่

 

ข้ันตอนท ี ่๔ ส่ือสารประเด็นท่ีต้องการจะพัฒนาให้คนในพ้ืนท่ีได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงค้นหาผู้นำาการเปล่ียนแปลงท้ังผู้นำา

ธรรมชาติและผู้นำาท่ีจัดต้ังข้ึน 

ส่ิงสำ�คัญของก�รส่ือส�รประเด็นก�รพัฒน�น้ัน	ควรเป็นก�รส่ือส�ร	๒	ท�ง	คือ	๑)	ส่ือส�รเพ่ือให้ข้อมูลกับคนในพ้ืนท่ีว่�จะเข้�ม�พัฒน�

ในประเด็นอะไร	๒)	ส่ือส�รเพ่ือรับฟังข้อมูลของคนในพ้ืนท่ี	ซ่ึงก�รส่ือส�รจะเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญอย่�งตกผลึก	สมบูรณ์แล้ว	แต่ข้อมูลเหล่�น้ันอ�จ

ข�ดบ�งส่วนท่ีมีคว�มสำ�คัญ	 ดังน้ัน	 ก�รรับฟังจะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีม�กข้ึน	 	 ในขณะท่ีดำ�เนินก�รส่ือส�รสร้�งคว�มเข้�ใจผู้พัฒน�ต้องค้นห�ผู้นำ� 

ท่ีมีคว�มเหม�ะสมของพ้ืนท่ีน้ันๆ	 	 ท้ังผู้นำ�โดยธรรมช�ติ	 	หรือผู้นำ�ท่ีจัดต้ังข้ึน	 เพร�ะท้�ยท่ีสุดของก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนน้ัน	 	 ต้องให้คนในพ้ืนท่ี 

เข้�ม�บริห�รจัดก�รด้วยตนเองได้	 	 ดังน้ัน	คนในพ้ืนท่ีจึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กท่ีจะต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในทุกกระบวนก�รพัฒน�	 โดยมีผู้นำ�

เป็นผู้เช่ือมโยงระหว่�งผู้พัฒน�กับคนในพ้ืนท่ี	

ขั้นตอนที่ ๔  สื่อส�รประเด็น  
เปิดรับก�รมีส่วนร่วม ค้นห�ผู้นำ� แนวท�งก�รประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : - คนในพ้ืนท่ีได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาครบถ้วนทุกประเด็นก่อนมีการดำาเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ี

            - มีกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่

            - ได้ผู้นำาที่เป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่และมีศักยภาพ พร้อมพัฒนาพื้นที่

สื่อส�รประเด็นก�รพัฒน� ¨	มีการสื่อสารประเด็นที่ต้องการจะพัฒนาก่อนดำาเนินการเสมอ

¨	สื่อสารประเด็นการพัฒนาได้ครบถ้วน ครอบคลุม

¨	คนในพื้นที่ได้รับทราบประเด็นการพัฒนาอย่างทั่วถึง
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เปิดรับก�รมีส่วนร่วม ¨	จัดเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็น

¨	เปิดใจรับฟังข้อมูลจากคนในพื้นที่

¨	เปิดให้มีการตั้งคำาถามถึงแนวทางการพัฒนาที่เสนอได้

¨	นำาข้อมูลที่ได้รับจากคนในพื้นที่ มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและปรับใช้
ให้เหมาะสม

ค้นห�ผู้นำ� ¨	ค้นหาบุคคล/ผู้นำาที่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ ทั้งผู้นำาโดย
ธรรมชาติและผู้นำาโดยตำาแหน่ง

¨	ผู้นำาที่ค้นหาควรมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้

¨	ผู้นำาควรมีความเสียสละ มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

¨	ผู้นำาสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้พัฒนากับคนในพื้นที่ได้
 

ข้ันตอนท่ี ๕ ดำาเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ี และติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ในพ้ืนท่ีควรทำ�อย่�งเป็นระบบ	 ผ่�นก�รว�งแนวท�งร่วมกัน	 และจุดเน้นคือ	 เม่ือดำ�เนินก�รควรมีก�รติดต�ม

ประเมินผลอย่�งสมำ�่เสมอ	 ท้ังก่อนดำ�เนินก�ร	 ระหว่�ง	 และหลังดำ�เนินก�ร	 เพร�ะก�รดำ�เนินก�รจริงในหล�ยคร้ังอ�จเกิดปัญห�	หรือมีปัจจัย

แทรกซ้อนท่ีไม่ค�ดคิดเกิดข้ึน	ดังน้ัน	ก�รทร�บข้อมูลก่อน	จะส�ม�รถแก้ไขปรับเปล่ียนได้ทันท่วงที	ทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รส�ม�รถบรรลุผลได้

ขั้นตอนที่ ๕ ดำ�เนินก�รพัฒน�ใน
พื้นที่ และติดต�มประเมินผลอย่�ง
ต่อเนื่อง

แนวท�งก�รประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : 

 - สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็น
ระบบ ตามขั้นตอน

- มีข้อมูลจากการติดตาม/ประเมินผล 
และสามารถใช้ในการวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

¨	มีทรัพยากรพร้อมท่ีจะดำาเนินการ ท้ังบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ

¨	วางแผน จัดลำาดับขั้นตอนในการดำาเนินงาน

¨	ดำาเนินการอย่างเป็นระบบ

¨	ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าการดำาเนินการอย่างสมำาเสมอ

¨	เก็บข้อมูลที่ได้จากการติดตาม/ประเมินผลอย่างเป็นระบบ นำามา 
วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องของการดำาเนินการ

¨	นำาข้อมูลที่ได้จากการติดตาม/ประเมินผลมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ 
หาข้อบกพร่องและดำาเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที

 

- สามารถดำาเนินการได้อย่าง 
เป็นระบบ ตามขั้นตอน

-  มีข้อมูลจากการติดตาม/ 
ประเมินผล และสามารถใช้ 
ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้
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ขั้นตอนที่ ๖ ขยายผลการพัฒนา ให้คนในพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพัฒนา       

 

 เม่ือผู้พัฒนาดำาเนินการจนเกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จำาเป็นต้องขยายผลการพัฒนาให้กับคนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ  

และทดลองลงมือปฏิบัติตาม ซ่ึงการขยายผลสามารถดำาเนินการได้โดยการเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนท่ีเข้ามาเป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยเครือข่ายการพัฒนาน้ีจะเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ี ซ่ึงเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนอาจมีหลายรูปแบบตามความถนัด

จุดเน้นคือ กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการพัฒนาที่มาจากคนในพื้นที่ เกิดการเรียนรู้ ปฏิบัติอย่างเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๖ ขยายผลการพัฒนา 
ให้คนในพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายการพัฒนา

แนวทางการประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : 

- มีแผนการขยายผลและการพัฒนา 
  เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

- เกิดเครือข่ายที่มีศักยภาพใน   
  การพัฒนาพื้นที่

¨	มีการวางแผนการขยายผลอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับภูมิสังคม

¨	สรา้งความเข้าใจ/ให้ความรู้กับคนในพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนฐานของการขยายผล

¨	ส่งเสริมให้คนในพื้นที่รวมตัวเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาในพื้นที่ตนเอง

¨	เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเอง

¨	วางแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
 

ขั้นตอนที่ ๗ สร้างต้นแบบความสำาเร็จในแต่ละพื้นที่ และขยายผลการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ   

การสร้างต้นแบบความสำาเรจ็เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสำาเรจ็ในเชงิประจกัษ ์ทำาใหง้า่ยตอ่การขยายผล โดยปกต ิ

ของมนุษย์มักจะลงมือทำาเม่ือไดเ้หน็วา่ส่ิงน้ันทำาแล้วได้ผลดกัีบตนเอง ดงันั้น การสรา้งตน้แบบความสำาเรจ็จึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีชว่ยใหเ้กดิ 

การขยายผลที่ง่าย และผู้ที่เป็นต้นแบบความสำาเร็จ จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่สามารถให้คำาแนะนำาในเบื้องต้นสำาหรับผู้ที่สนใจ จุดเน้นใน

ขั้นตอนนี้คือ ต้นแบบความสำาเร็จควรเกิดขึ้นเอง ไม่ใช่เกิดการจัดสรรขึ้นมาโดยผู้พัฒนา  ผู้ที่เป็นต้นแบบความสำาเร็จด้วยตนเองจะมี

ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการขยายผลในพื้นที่นั้นๆ ได้รวดเร็ว ผู้พัฒนาจึงควรเฟ้นหา

คนที่มีแววเหมาะสม ชักชวนให้ลงมือทำา และถ่ายทอดความรู้ ให้คำาปรึกษาแนะนำาอย่างใกล้ชิด

ขั้นตอนที่ ๗ สร้างต้นแบบ 
ความสำาเร็จในแต่ละพื้นที่ 

แนวทางการประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : 

- มีแผนการสร้างต้นแบบความ     
  สำาเร็จ

- มีต้นแบบความสำาเร็จท่ีเกิดจาก  
  การลงมือปฏิบัติของคนในพื้นที่

¨	ค้นหาผู้ที่สนใจและมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้ลงมือปฏิบัติและ 
เป็นต้นแบบความสำาเร็จ  

¨	วางแผนการสร้างต้นแบบความสำาเร็จร่วมกับคนในพื้นที่

¨	อบรมต้นแบบความสำาเร็จให้มีความสามารถในการเป็นตัวแทน 
เพื่อขยายผลให้ความรู้กับคนในพื้นที่ได้ 

¨	มีต้นแบบความสำาเร็จที่หลากหลาย

¨	มีการกำากับดูแล ให้คำาปรึกษาต้นแบบความสำาเร็จอย่างสมำ่าเสมอ
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ข้ันตอนท่ี ๘ ติดตามการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   

ผู้พัฒนาควรมีการติดตามการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสมำา่เสมอ และหากการพัฒนาไม่เป็นไปในรูปแบบท่ีวางไว้ ผู้พัฒนาต้องพร้อมท่ีจะ 

เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์แก่พ้ืนท่ีโดยแท้จริง  ผู้พัฒนาอาจสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหว่างผู้พัฒนากับคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงกระบวนการน้ี นอกจากผู้พัฒนาจะได้รับการเรียนรู้ใหม่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังวิธีการทำางานแบบมีส่วนร่วม 

ให้กับคนในพ้ืนท่ีได้รับรู้ด้วย

ขั้นตอนที่ ๘  ติดตามการพัฒนา
เปิดรับการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : 

- มีแผนการติดตามประเมินผล    
  อย่างเป็นรูปธรรม

- มีการเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

¨	มีการวางแผนการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

¨	สร้างค่านิยมการเปิดใจรับฟัง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

¨	เปิดให้มีเวทีสำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอ 

¨	ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
 

ข้ันตอนท่ี ๙ พัฒนาศักยภาพคนในพ้ืนท่ีให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ด้วยตนเอง   

ผู้พัฒนาควรสร้างให้คนในพื้นที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับภูมิสังคม หลักวิชาการในการพัฒนา ความสามารถ 

ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิขึ้น เรยีนรู้ท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้้อื่นเขา้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และยินดท่ีีจะถา่ยทอดประสบการณใ์หก้บัผู้อื่น จงึจะทำา 

ให้เกิดการสานต่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เพราะท้ายที่สุดแล้วการพัฒนาจะยั่งยืนได้จำาเป็นที่จะต้องให้คนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๙  พัฒนาศักยภาพ
คนในพื้นที่ให้เกิดกระบวนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ด้วย
ตนเอง

แนวทางการประเมินตนเอง (Checklist/Guideline)

ผลผลิต : คนในพ้ืนท่ีสามารถ 
            ดำาเนินการเพ่ือให้เกิด 
            การพัฒนาพ้ืนท่ีได้  

¨	คนในพื้นที่สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้

¨	คนในพื้นที่ทุกคนมีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิสังคมของตนเอง

¨	ผู้นำา/เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่มีบทบาทในการนำาการพัฒนา

¨	คนในพื้นที่เกิดความตระหนัก และต้องการให้พื้นที่พัฒนา
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   เข้าใจในการน าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน  
   ท างานเป็นทีม       ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ 
   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่     เต็มใจให้บริการ  
   ซื่อสัตย์       มีความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
        
   เปิดใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง    รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
   เห็นประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ    ค านึงถึงอนาคต  
   ต้องการมีส่วนร่วม       รู้จักการแบ่งปันความรู้ แบ่งปันให้สังคม 
   มีความสามัคคี      มีความเสียสละ   
   
   รู้ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่     รู้ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ 
   รู้ลักษณะสังคมของคนในพ้ืนที่     รู้วัฒนธรรม ประเพณี ของคนในพ้ืนที่ 
   มีการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสังคมในพ้ืนที่    มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 
   มีการวางแผนการท างานเป็นล าดับขั้นตอน   มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสทธิภาพ 
   มีการบูรณาการการท างาน     มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
   
 
   มีการวิจัยหาความรู้อย่างต่อเนื่อง    ใช้หลักวิชาการในการศึกษาหาความรู้ 
   มีการจัดท าข้อมูลฐานความรู้อย่างเป็นระบบ   พัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ควรก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
   
   สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน    เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   พัฒนาอาชีพ ให้คนในชุมชนมีรายได้    ส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกัน ปลูกพืชผสมผสาน 
   ส่งเสริมให้เกิดการออม การท าบัญชีครัวเรือน   ท าให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ 
   เน้นให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน     ใช้องค์ความรู้ที่ค้นพบเข้ามาแก้ไขปัญหา 
   เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  เป็นศูนย์บริการ One Stop Service 
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  ทรัพยากรกลับมาอุดมสมบูรณ์ 
 คนในพ้ืนที่รู้จักการใช้และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  

 เกิดอาชีพที่เหมาะกับภูมิสังคมใน
พ้ืนที่  

  มีภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพ 

  คนมีรายได้  
 คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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 ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน เพียงพอ
ต่อชนรุ่นต่อไป 

  เกิดระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการผลิต 

  

  เกิดห่วงโซ่รายได้ ในทุกระดับ 

 เศรษฐกิจในพ้ืนที่เติบโต 
 

  ลูกหลานของคนในพ้ืนที่ได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

 คนในพ้ืนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ลด
การย้ายถิ่นฐาน 

 ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า 

 
 
 
 
 
 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์น าไปสู่ความยั่งยืน 
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๑๘

แนวท�งก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริเป็นกรณีตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ 

ของก�รพัฒน�เชิงพื้นที่	 (Area	 Based	 Development)	 ที่ให้คว�มสำ�คัญกบัก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นในพ้ืนท่ีเพ่ือรับทร�บปัญห�และ

คว�มต้องก�รที่แท้จริง	 เป็นก�รทำ�ง�นในแนวร�บ	 คือ	 เสริมให้เกิดก�รรวมกำ�ลังของหน่วยง�นที่ทำ�ง�นในแนวดิ่งและภ�คส่วนต่�งๆ	

ให้เข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกันได้	โดยใช้แนวคิดเรื่องของ	“คว�มร่วมมือ”	และ	“ก�รเรียนรู้ร่วมกัน”	เน้นก�รทำ�ง�นแบบเสริมแรงกันระหว่�ง

คนและหน่วยง�นที่มีจุดแข็งแตกต่�งกัน	 เปิดพื้นที่เพื่อดึงทุกฝ่�ยให้ทำ�ง�นร่วมกันได้	 จะทำ�ให้ส�ม�รถใช้จุดเด่นจุดแข็งแต่ละฝ่�ย 

ม�เสริมแรงซึ่งกันและกัน	 สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ให้ประช�ชนในพื้นที่ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�	 โดยให้	 “ระเบิดจ�กข้�งใน”	 ร่วมคิด	 

ร่วมว�งแผน	ร่วมลงมือปฏิบัติ	ยึดหลักก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนม�ร่วมแก้ไขปัญห�	เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองปัญห�คว�มต้องก�ร 

และดูแลทุกข์สุขของประช�ชนได้อย่�งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภ�พ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 เป็นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ทรงใช้หลักก�รของก�รพัฒน�ที่ต้องก�รเป็นไปต�มขั้นตอน 

คำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อมท�งภูมิศ�สตร์และสังคมวิทย�ของแต่ละท้องถิ่นที่มีคว�มแตกต่�งกันด้วย	ดังพระร�ชดำ�รัสในพระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	คว�มตอนหนึ่งว่�3

  

	 	 	 	 	 	 	“...ก�รพัฒน�จะต้องเป็นไปต�มภูมิประเทศท�งภูมิศ�สตร์	 และภูมิประเทศท�งสังคมศ�สตร์ในสังคมวิทย�	ภูมิประเทศ 

ต�มสังคมวิทย�	คือนิสัยใจคอของคนเร�	จะไปบังคับให้คนคิดอย่�งอ่ืนไม่ได้	เร�ต้องแนะนำ�	เร�เข้�ไปช่วยโดยท่ีจะคิดให้เข�เข้�กับเร�ไม่ได้	 

แต่ถ้�เร�เข้�ไปแล้ว	เร�เข้�ไปดูว่�เข�ต้องก�รอะไรจริงๆ	แล้วก็อธิบ�ยให้เข�เข้�ใจหลักก�รของก�รพัฒน�น้ีก็จะเกิดประโยชน์อย่�งย่ิง	...”

							ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	ทั้ง	๖	แห่ง	มีแนวท�งและวัตถุประสงค์ต�มพระร�ชดำ�ริ	ดังนี้4

							“...เป็นก�รส�ธิตก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จ	หม�ยถึง	ทุกสิ่งทุกอย่�งทุกด้�นของชีวิตประช�ชนที่จะห�เลี้ยงชีพในท้องที่จะทำ�

อย่�งไร	และได้เห็นวิทย�ก�รแผนใหม่จะส�ม�รถที่จะห�ดูวิธีก�ร	จะทำ�ม�ห�กินให้มีประสิทธิภ�พ...”

							“...ด้�นหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษ�ก็เป็นสถ�นที่สำ�หรับค้นคว้�	วิจัยในท้องที่	เพร�ะว่�แต่ละท้องที่	สภ�พฝน	ฟ้�	

อ�ก�ศ	และประช�ชนในท้องที่ต่�งๆ	กัน	ก็มีลักษณะแตกต่�งกันม�กเหมือนกัน...”

							“...กรมกองต่�งๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประช�ชนทุกด้�น	ได้ส�ม�รถแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็น	ปรองดองกัน	ประส�นกัน	ต�มธรรมด�	 

แต่ละฝ่�ยต้องมีศูนย์ของตน		แต่ว่�อ�จจะมีง�นถือว่�เป็นศูนย์ของตนเอง		คนอื่นไม่เกี่ยวข้อง		และศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เป็นศูนย์ 

ทีร่วบรวมกำ�ลังทัง้หมดของเจ้�หน้�ทีทุ่กกรม	กอง	ทัง้ในด้�นเกษตรหรือในด้�นสังคม	ทัง้ในด้�นห�ง�นก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ม�อยู่ 
๓				สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ,	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�

จ�กพระร�ชดำ�ริ	:	ก�รบริห�รง�นแบบบูรณ�ก�รพระร�ชดำ�ริ,	เข้�ถึงได้จ�ก	http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/81	,	สืบค้นเมื่อ	

๑๗	กุมภ�พันธ์	๒๕๖๐.
๔			เพิ่งอ้�งถึง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ�
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน�

๑. ความเป็นมา

๓

๔

P03-118 booklet v1 Edit_M1.indd   18 9/8/2561 BE   9:03 AM



๑๙

ด้วยกัน	 ก็หม�ยคว�มว่�ประช�ชนซึ่งจะต้องใช้วิช�ก�รทั้งหล�ยก็ส�ม�รถที่จะม�ดู	 ส่วนเจ้�หน้�ที่จะให้คว�มอนุเคร�ะห์ 

แก่ประช�ชนก็ม�อยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกัน	ซึ่งเป็นสองด้�น	 ก็หม�ยถึงว่�ท่ีสำ�คัญปล�ยท�งคือ	ประช�ชนจะได้รับประโยชน์ 

และต้นท�งของผู้เป็นเจ้�หน้�ที่จะให้ประโยชน์...”							

ด้วยหลักก�รดังกล่�ว	 	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถบพิตร	 	 ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้ 

จัดตั้ง	“ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ”	ขึ้นต�มภูมิภ�คต่�งๆ	จำ�นวน	๖	แห่ง	ตั้งกระจ�ยอยู่ต�มภูมิภ�ค	ดังนี้5 

        ๑.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เป็นศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริแห่งแรก	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 ๘	 สิงห�คม	 ๒๕๒๒	 เพื่อเป็นศูนย์รวมของก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตร	 เน้นก�รปรับปรุง

และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติของดินและนำ้�ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์	 เนื่องจ�กมีก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เพื่อใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่	 ทำ�ให้ดินจืด

และเสื่อมคุณภ�พจนกล�ยเป็นดินทร�ยไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้	จึงได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้ทำ�ก�รฟื้นฟูสภ�พของดิน	 เพื่อให้

เกษตรกรส�ม�รถใช้ในก�รประกอบอ�ชีพได้	ต�มเจตน�รมณ์	“ป่�ห�ย	นำ้�แห้ง	ดินเลว	ก็พัฒน�ได้”

        ๑.๒ ศูนยศึ์กษาการพัฒนาพิก ลุทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส	จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	๖	มกร�คม	๒๕๒๕	โดย

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	มีพระร�ชดำ�ริให้เป็นศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�	เพ่ือทำ�ก�รศึกษ�ทดลอง

วิจัยและปรับปรุงสภ�พป่�พรุท่ีเส่ือมโทรม	ให้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รเกษตรได้	ทดสอบก�รปลูกพืช	ก�รเล้ียงสัตว์	ก�รทำ�ประมงนำ�้กร่อย 

ซ่ึงมีสภ�พนำ้ำ�เปร้ียว	 และก�รปลูกไม้โตเร็วในพ้ืนท่ีพรุเพ่ือประโยชน์ในท�งอุตส�หกรรม	 ก�รทำ�สวนย�งครบวงจร	 ก�รปรับปรุง 

และบำ�รุงรักษ�ป่�	ก�รพัฒน�อ�ชีพ	ตลอดจดจัดห�พันธ์ุไม้ดอกท่ีเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ีพรุท่ีประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่�งดี	ต�มคำ�กล่�ว	

ท่ีว่�	“ป่�พรุเส่ือมโทรม	สะสมดินเปร้ียว	แกล้งดินอย่�งเดีียว”	

         ๑.๓ ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี	 ก่อตั้งต�มพระร�ชดำ�ริของ

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	โดยในวันที่	๒๘	ธันว�คม	๒๕๒๔	ทรงมีพระร�ชดำ�ริแก่ผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดจันทบุรีในขณะนั้น	 ให้พิจ�รณ�พื้นที่ที่เหม�ะสมจัดทำ�โครงก�รพัฒน�ด้�นอ�ชีพก�รประมงและก�รเกษตรในเขตพื้นที่ดิน

ช�ยฝัง่ทะเลจันทบุรี	 เนือ่งจ�กพื้นทีม่ีสภ�พเป็นดินเค็ม	 เพร�ะมีนำ้�ทะเลท่วมถึง	และมีปัญห�เรื่องคว�มเสื่อมโทรมของสภ�พพื้นที่ 

ป่�ช�ยเลน	จึงพระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้ทำ�ก�รศึกษ�	ทดลอง	ค้นคว้�	วิจัย	เพื่อปรับปรุงสภ�พแวดล้อมด้�นก�รประมงช�ยฝั่งให้แก่ 

ประช�ชน	พร้อมทัง้อนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ช�ยเลนอันเป็นแหล่งอ�ห�รทีส่มบูรณ์ทีจ่ะทำ�ให้สัตว์นำ้�เจริญเติบโตและเจริญพันธุ์ต่อไปได้	 

รวมทัง้ต้องกระตุ้นให้ประช�ชนได้รู้คุณค่�ของป่�ช�ยเลนและเห็นคว�มสำ�คัญของป่�ช�ยเลนว่�	เป็นแหล่งอ�ห�รของสัตว์นำ้�	ซึ่งมีผล

โดยตรงกับก�รประกอบอ�ชีพประมงซึง่จะเปน็ประโยชน์ในระยะย�วต่อไปในอน�คตแก่ประช�ชนทีอ่�ศัยในพืน้ทีน่ัน้เอง	 ซึง่เป็นไป

ต�มกรอบพัฒน�ว่�เป็น	“ก�รพัฒน�จ�กยอดเข�สู่ท้องทะเล”

         ๑.๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร	 โดยพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห� 

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	 มีพระร�ชดำ�ริ	 เม่ือวันท่ี	๒๕	พฤศจิก�ยน	๒๕๒๕	ให้พิจ�รณ�จัดทำ�โครงก�รจัดห�นำ้�สนับสนุน 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	เพ่ือก�รศึกษ�ทดลองง�นพัฒน�ด้�นก�รเกษตรส�ข�ต่�งๆ	ท่ีเป็นพ้ืนท่ีดินปนทร�ยเค็ม	ข�ดแคลนนำ้�	แล้วนำ�ผล

ก�รศึกษ�ทดลองท่ีได้ผลดีไปแนะนำ�ให้ประช�ชนได้ใช้เป็นแบบอย่�ง	นำ�ไปปฏิบัติในท่ีดินของตนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและร�ยได้	 อันจะเป็นก�ร

ทำ�ให้ประช�ชนท่ียึดอ�ชีพเป็นเกษตรกรมีคว�มเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	ต�มเจตจำ�นงค์	“สร้�งนำ้�	เพิ่มป่�	พัฒน�ชีวิตที่พอเพียง”

         

    ๕  เพิ่งอ้างถึง

๕
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๒๐

       ๑.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่	จัดตั้งเมื่อวันที่	๑๑	ธันว�คม	๒๕๒๕		

เพือ่ศึกษ�รูปแบบก�รพัฒน�พ้ืนท่ีต้นนำ�้ลำ�ธ�ร	 เน่ืองจ�กมีก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เป็นจำ�นวนม�ก	 ส่งผลให้พ้ืนท่ีห้วยฮ่องไคร้มีสภ�พแห้งแล้ง

และเกิดไฟป่�อยู่เป็นประจำ�	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 จึงห�แนวท�งอนุรักษ์ป่�	 ทำ�ให้ผืนป่�มีคว�มสมบูรณ์อย่�งย่ังยืน	 ในขณะเดียวกัน

ได้ทดลองทำ�ระบบก�รป้องกันไฟป่�เปียก	ซ่ึงส�ม�รถลดปัญห�ไฟป่�ที่เกิดขึ้นได้	ทำ�ให้เพิ่มคว�มชุ่มชื่นให้แก่ผืนป่�ได้เป็นอย่�งดี	รวมทั้ง

สนับสนุนให้มีก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ในพื้นที่ต�มไหล่เข�	 เพื่อลดปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของหน้�ดินอีกด้วย	

ซึ่งเป็นแนวท�งก�รพัฒน�	“ต้นท�งเป็นป่�ไม้	ปล�ยท�งเป็นประมง	ระหว่�งท�งเป็นเกษตรกรรม”

        ๑.๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๕	 เมษ�ยน	 ๒๕๒๖	

เพื่อพัฒน�ด้�นป่�ไม้ให้เกิดคว�มสมดุลท�งธรรมช�ติและดำ�เนินก�รฟื้นฟูสภ�พป่�ทีเ่สื่อมโทรมให้กลับคืนม�เป็นป่�ท่ีสมบูรณ์ให้ได้	

เน่ืองจ�กในอดตีนัน้	 บรเิวณพืน้ท่ีแหง่นีมี้สภ�พเป็นป่�โปรง่	ตอ่ม�มีคนไปตัดไม้สำ�หรับนำ�ไปทำ�ฟืนและถ�งป่�เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่

จนหมดสภ�พคว�มเป็นป่�ไม้	 ซ่ึงเป็นผลให้ฝนไม่ตกต้องต�มฤดูก�ล	 พ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นท่ีอับฝน	 ดินข�ดก�รบำ�รุงจนกล�ยเป็นดินจืด

และเป็นดินด�น	 รวมท้ังเกิดก�รพังทล�ยของผิวดินค่อนข้�งม�ก	 ท่ีดินบริเวณดังกล่�วน้ีจึงไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้	 ส่วนก�รดำ�เนินก�ร

ปลูกป่�น้ันได้ให้ประช�ชนท่ีทำ�กินอยู่เดิมในพ้ืนท่ีแห่งน้ีได้มีส่วนร่วมในก�รดูแลรักษ�ป่�โดยก�รปลูกป่�ท่ีใช้ไม้โตเร็ว	ไม้ผล	และไม้เศรษฐกิจ

ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�	 และส่งเสริมอ�ชีพโดยทำ�เกษตรแบบผสมผส�น	ทำ�ก�รเกษตรในระบบวนเกษตรหรือเกษตรธรรมช�ติ	พร้อมท้ัง

ศึกษ�ก�รป้องกันไฟป่�ในแบบ	 ระบบป่�เปียก	 และขย�ยพันธ์ุสัตว์ป่�	 เพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมช�ติดังเช่นอดีตท่ีเคยเป็นม�	 “ฟ้ืนดินคืนป่�	

เพ่ือพัฒน�คุณภ�พชีวิต”

รูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พลิกฟื้นผืนป่า  
พัฒนาอาชีพ  
ปลุกจิตส านึก  
ร่วมเฝ้าระวัง 
คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ 
ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง 

ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม 
บุกรุกป่า  

ตัดไม้เป็นอาชีพ  
ป่าเกิดง่าย 

ป่าไม้ แหล่งน  าลดลง 

ห้วยทราย จ.เพชรบุรี 
ฟื้นดินคืนป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุกรุกป่า  
เกษตรเชิงเดี่ยว
ดินเสื่อมโทรม  

ดินดานแข็ง  
ยากเพาะปลูก  

หญ้าแฝกสร้างหน้าดิน
จัดสรรแหล่งน  า  
ปรับใช้เกษตรผสมผสาน 
พัฒนาอาชีพ  
คุณภาพชีวิตดี  

คุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 
การพัฒนาจากยอดเขา สู่ท้องทะเล 

ทรัพยากรเสื่อมโทรม 
สัตว์ทะเลลดลง 

อนุรักษ์ป่าชายเลน  
ปลุกจิตส านึก 
ร่วมท าธนาคารปูม้า 
พัฒนาอาชีพ 

ภูพาน จ.สกลนคร 
สร้างน  า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตพอเพียง 

บุกรุกป่า 
ท าไร่เลื่อนลอย  

แห้งแล้ง ท าเกษตรไม่ได้ 
ป่าไม้ลดลง 

พัฒนาแหล่งน  า  
สร้างอาชีพ  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
อยู่อย่างพอเพียง 

พิกุลทอง จ.นราธิวาส 
ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี ยว  

แกล้งดินอย่างเดียว 

เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 
ป่าหาย น  าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้ 

สัมปทานป่าหาย  
ดินกรวดทรายไม่อุ้มน  า 

บุกรุกป่าเพื่อท ากิน 
ไม่มีแหล่งน  า  

ฟื้นฟูผืนป่า  
พัฒนาแหล่งน  า  
หญ้าแฝกรักษาดิน 
พัฒนาอาชีพ  
เกษตรผสมผสาน 

 เกษตร 
ผสมผสาน 

เกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

แกล้งดิน ฟื้นผืนดิน 
พัฒนาอาชีพ 

ดินเปรี ยว  
เพาะปลูกไม่ได ้

ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี ยว 

เขาหินซ้อน จ
ป่าหาย น  าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้

สร้างน  า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตพอเพียง

การพัฒนาจากยอดเขา สู่ท้องทะเล

ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง 

ฟื้นดินคืนป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ธรรมชาติกลับคืน คุณภาพชีวิตพัฒนา 
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ทั้ง	 ๖	 แห่ง	 ดำาเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ		

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

ประกอบด้วย	 องคมนตรีเป็นประธาน	 เลขาธิการ	 กปร.	 เป็นรองประธาน	 อธิบดีกรมท่ีเก่ียวข้อง	๑๗	คน	 ผู้แทนสำานักงบประมาณ	และ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ต้ังอยู่	๖	คน	 เป็นกรรมการ	รองเลขาธิการ	กปร.	 เป็น

กรรมการและเลขานุการ	 ท่ีปรึกษาด้านการประสานงานและผู้แทนสำานักงาน	 กปร.	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 รวมกรรมการ

ท้ังส้ิน	๓๓	คน	 มีหน้าท่ีกำาหนดวัตถุประสงค์	 นโยบาย	 และเป้าหมายในการดำาเนินงาน	 รวมท้ังแนวทางการบริหารโครงการ	 อำานวยการ

ควบคุม	 กำากับ	 ดูแล	 ให้การดำาเนินงานเป็นไปตามแนวพระราชดำาริท่ีได้กำาหนดไว้	 ติดตามผลและให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติงาน	 รวมท้ัง

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานให้บรรลุผล	 และกรรมการชุดน้ีสามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ	 หรือคณะทำางาน	 หรือ

บุคคลเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำาเป็น

	 องค์กรดำาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	แต่ละแห่ง	ประกอบด้วย	ผู้ดำาเนินงานตามความเหมาะสมซึ่งแต่งตั้งโดยประธาน 

กรรมการบริหารโครงการ	คือ	อนุกรรมการดำาเนินงาน	และคณะทำางานทีเ่ป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งจากส่วนกลางและระดับ

พ้ืนท่ีมากกว่า	๑๐	กรม	มาร่วมกันปฏิบัติงาน	คือ	กรมพัฒนาท่ีดิน	กรมวิชาการเกษตร	กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช	

กรมปศุสัตว์	กรมประมง	กรมชลประทาน	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ	ฯลฯ	ในจำานวนเหล่านีจ้ะมีเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน	อำานวยการตามความจำาเป็น	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ได้ทำาการ 

ศึกษาค้นคว้า	วิจัยตามแนวพระราชดำาริ	เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในลักษณะของ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	เพื่อให้ประชาชน 

ท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรอบศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	และประชาชนท่ัวไปไดเ้ขา้มาศกึษาเรยีนรู้จากพื้นท่ีจรงิท่ีเหน็เปน็รปูธรรม	โดยมเีจา้หนา้ท่ี

ประจำาศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 เป็นผูถ้่ายทอดความรู้	 ให้คำาแนะนำาต่างๆ	พร้อมติดตามผลการนำาใช้	 โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ 

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ6	ดังนี้

 ๒.๑	 ทำาการศึกษา	 ค้นคว้า	 ทดลอง	 วิจัย	 เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทางด้านต่างๆ	 ให้เหมาะสมสอดคล้อง 

กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	จึงเปรียบเสมือน	“ตัวแบบ”	ของความสำาเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของ 

ผลสำาเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆ	โดยรอบได้ทำาการศึกษา

  ๒.๒	 การแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่างนักวิชาการ	นักปฏิบัติ	และประชาชน	การศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	วิจัยต่างๆ	ท่ีได้ผลแล้ว	 

ควรจะนำาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงได้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ควรเป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ	 เป็นแหล่งความรู้

ของประชาชน	 เป็นแหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางแก้ไข

ปัญหาระหว่างคน	๓	กลุ่ม	คือ	นักวิชาการ	เจ้าหน้าที่ซึ่งทำาหน้าที่พัฒนาส่งเสริม	และประชาชน

 ๒.๓	 การพัฒนาแบบผสมผสาน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 เป็นตัวอย่างทีด่ีของแนวความคิดแบบสหวิทยาการ	ซึ่งก่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดในพื้นทีน่ัน้ๆ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	แต่ละแห่งจะเป็นแบบจำาลองของพื้นทีแ่ละรูปแบบการพัฒนาทีค่วรจะเป็น	 

เพื่อเป็นตัวอย่างว่าในพื้นทีแ่ละรูปแบบการพัฒนาพื้นทีล่ักษณะหนึ่งๆ	นั้นจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีไ่ด้โดยวิธีใดบ้าง	มิใช่การ

พัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึง่แต่พยายามใช้ความรู้สาขาต่างๆ	มากที่สุด	แต่ละสาขาให้เป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่นๆ	

และระบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ควรเป็นการผสมผสานไม่เพียงเฉพาะเรื่องความรู้เท่านั้น	แต่ต้องมีการผสมผสานการดำาเนินงาน

และการบริหารที่เป็นระบบด้วย

๖
   สรุปความจากสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) เข้าถึงได้

จาก http://www.rdpb.go.th, สืบค้นเมื่อ 1๗ กุมภาพันธ์ 2๕๖๐.

๒.	 การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	

๖
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๒๒

       ๒.๔ การประสานงานระหว่างส่วนราชการ	 เป็นแนวท�งและวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญยิ่งประก�รหนึ่ง	 เนื่องจ�กกระบวนก�ร	

พัฒน�และระบบร�ชก�รไทยมีปัญห�นี้โดยพื้นฐ�น	เป็นสิ่งบั่นทอนประสิทธิภ�พและผลสำ�เร็จของง�นลงอย่�งน่�เสียด�ย	

     ๒.๕   การบริการรวมท่ีจุดเดียว	 กล่�วคือ	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 มีก�รศึกษ�ทดลอง	 และส�ธิต	 ให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จของก�ร 

ดำ�เนินง�นพร้อมๆ	กันในทุกด้�น	ทั้งด้�นก�รเกษตร	ปศุสัตว์	ประมง	ตลอดจนก�รพัฒน�ท�งด้�นสังคม	และง�นศิลป�ชีพ	ในลักษณะ

ของ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต”	เมื่อผู้สนใจเข้�ไปศึกษ�ดูง�นโดยจะมีให้ดูได้ทุกเรื่องในบริเวณศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	ทั้งหมด	

ผู้สนใจหรือเกษตรกรจะได้รับคว�มรู้รอบด้�น	อีกทั้งมีคว�มสะดวก	รวดเร็ว	ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รได้รับประโยชน์สูงสุด

 

 

๓. การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       ๓.๑ การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	

ม�เป็นแนวท�งก�รพัฒน�	โดยก�รทำ�ง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	มีภ�รกิจท่ีสำ�คัญ	

	 	 ๓.๑.๑	 กระบวนก�รทำ�ง�นยึดหลักก�รพัฒน�เป็นองค์รวม	(Holistic	Development	Approach)	และก�รบูรณ�ก�ร	 

ก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นบนฐ�นข้อมูลและหลักวิช�ก�ร	เพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้ในก�รนำ�ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่�งสอดคล้อง	

กับภูมิสังคมและศักยภ�พของทรัพย�กร	และก�รใช้คว�มรู ้ในก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 

ให้เกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	โดยใช้หลักก�ร	Plan	Do	Check	Act	(PDCA)	เพื่อให้ได้ม�ซึ่งง�นวิจัยที่เป็นรูปธรรม	และถ่�ยทอดง�นวิจัยนั้น

สูก่�รพฒัน�ชมุชน	ซึง่ขัน้นีต้อ้งปรบัใชเ้รือ่งภมูสิงัคมอย่�งม�กเพื่อใหอ้งคค์ว�มรูส้�ม�รถลงถงึชมุชนได	้เกดิก�รนำ�ใชจ้รงิและเกดิก�รคิด 

วเิคร�ะหข์ย�ยวงภ�ยในชมุชน	เปิดกว�้งใหช้�วบ้�นรว่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อรว่มคน้ห�ปญัห�และท�งออก	เกดิก�รระเบดิจ�กข�้งใน 

ตระหนักว�่ก�รนำ�ใชป้รชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นท�งรอด	ถ�้ชมุชนคดิเองไดน้ั่นคอืคว�มย่ังยืน	ซึ่งถอืเปน็หวัใจสำ�คญัในก�ร	ทำ�ง�น

ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ

	 	 ๓.๑.๒	 ก�รขย�ยผลโดยสร้�งผู้นำ�	และตัวแบบสร้�งแรงบันด�ลใจ	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 

สร้�ง	“ผู้นำา”	ที่มีศักยภ�พ	มีคว�มส�ม�รถในก�รโน้มน้�วให้ผู้อื่นเชื่อ	ส�ม�รถสร้�งแรงบันด�ลใจ	สร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้สม�ชิก 

ในชมุชนมีคว�มปร�รถน�ดตีอ่ผู้อ่ืนอย่�งแท้จรงิ	เสียสละ	อดทน	เหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวมม�กกว�่สว่นตนและพวกพอ้ง	และมคีว�มเชื่อมั่น	 

ศรัทธ�ต่อแนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึง่จะทำาหน้าที่เชื ่อมประสานระหว่างประชาชนกับ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ทำาให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น	โดยก�รสร้�ง

ผู้นำ�	 เป็นกระบวนก�รต่อเนือ่ง	มีก�รแสวงห�ผูน้ำ�หรือตัวแบบรุ่นใหม่ๆ	ที่ส�ม�รถสร้�งแรงบันด�ลใจและกระตุ้นให้เกิดก�รปฏิบัติ	 

เพื่อใหเ้กดิก�รเรยีนรู้ส�นต่อ	เป็นเครอืข�่ยก�รรว่มขย�ยผลกบัศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ฯ	ซึ่งก�รไดผู้้นำ�ท่ีด	ีจรงิใจ	มีคณุธรรมจะทำ�ให้ชุมชน 

มีคว�มรักส�มัคคีและมีคว�มเข้มแข็ง	

	 	 ๓.๑.๓	 ก�รพัฒน�ระดับบุคคล	 โดยถ่�ยทอดก�รคิดวิเคร�ะห์ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อสร้�ง 

คว�มเชื่อมัน่และคว�มศรัทธ�	รวมทัง้กระตุ้นให้คนในพื้นทีแ่ละโดยรอบตระหนักถึงคุณค่�ของก�รพัฒน�วิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพึ่งพ�ตนเอง	 เพื่อพัฒน�ชุมชนและตนเองให้คุณภ�พชีวิตดีขึ้นอย�่งยัง่ยืน	นอกจ�กนี้	 

ศนูย์ศกึษ�ก�รพัฒน�ฯ	มีก�รจัดฝึกอบรมคว�มรู้ท�งก�รเกษตร	และก�รพฒัน�อ�ชพีต�่งๆ	พรอ้มสนบัสนนุพนัธุ์สตัว	์และพนัธุ์พชื	ใหก้บั 

ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่บริเวณโดยรอบ	เช่น	อบรมเกษตรกรต้นแบบกับก�รพัฒน�แบบพอเพียง	ก�รเพ�ะเห็ดเศรษฐกิจ	ก�รเลี้ยงสัตว์ปีก	

ก�รจกัส�นผลิตภัณฑ์จ�กเส้นใยธรรมช�ตทิีม่อียูใ่นพืน้ที	่ก�รแปรรปูสมุนไพร	เปน็ตน้	สง่ผลใหเ้กษตรกรส�ม�รถสร�้งร�ยไดท่ี้หล�กหล�ย 

ให้แก่ครอบครัว	 ท้ังร�ยได้ร�ยวัน/ร�ยเดือน/ร�ยป	ี รู้จกัใช้จ่�ยอย่�งมีเหตุผล	ลดภ�ระหน้ีสินจนส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได้	และดำ�รงชีวิต 

อย่�งมีคว�มสุข	พร้อมหน�้ครอบครัว	กล่�วได้ว่�	“ความสุข” จึงเป็นปลายทางของการพัฒนา ส�ม�รถนิย�มคว�มสุขในพื้นทีข่อง 
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๒๓

ระดับครัวเรือน	อ�ทิ	ก�รช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ก�รมีคว�มมั่นคงด้�นร�ยได้	 ไม่มีภ�ระหนี้สิน	ครอบครัวอยูพ่ร้อมหน้�	

และไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวล�	เป็นต้น

 ๓.๒ การนำาใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีสู่ความย่ังยืน	หลักก�รทำ�ง�นของศนูย์ศกึษ�ก�ร

พัฒน�ฯ	เป็นก�รพัฒน�แบบองค์รวมที่สอดรับกับภูมิสังคมและฐ�นคว�มรู้จ�กก�รศึกษ�	วิจัย	ทดลอง	และเน้นก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ให้เกิดขึ้น	โดยมีกระบวนทัศน์ของก�รพัฒน�ที่มุ่งเน้น	“ก�รสร้�งคว�มสมดุลในระบบนิเวศ คนอยู่ร่วมกับธรรมช�ติได้อย่�งยั่งยืน” 

แนวท�งก�รพัฒน�เริ่มจ�ก

	 	 ๓.๒.๑	 การระเบิดจากข้างใน	โดยคนในพ้ืนท่ีตระหนักรู้ถึงสภ�พปัญห�	ผลกระทบจ�กก�รสูญเสียทรัพย�กรธรรมช�ติ	

สร้�งคว�มเป็นเจ้�ของทรัพย�กรธรรมช�ติร่วมกัน	 โดย	“ก�รปลูกป่�ในใจคน”	ให้เกิดคว�มหวงแหน	รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและคำ�นึงถึงชนรุ่นหลัง	อันนำ�ไปสู่กระบวนก�รคิดแก้ไขปัญห�แบบองค์รวมผ่�นกระบวนก�รห�คว�มรู้	ตั้งแต่

ต้นท�งจนถึงปล�ยท�ง	

	 	 ๓.๒.๒	 การสร้างการมีส ่วนร่วมในการแก้ปัญหา	 แสวงห�คว�มรู ้ภูมิปัญญ�ทีม่ีอยูใ่นพื ้นทีเ่พื ่อพัฒน�ชุมชน

ของตนเอง	แกป้ญัห�ด้วยแนวท�งเรยีบง่�ย	ใชว้ธิธีรรมช�ตติ�มบรบิทและสภ�พภมิูสงัคมในพืน้ท่ี	ยึดหลกัคว�มเพยีรและมกี�รดำ�เนนิง�น

อย่�งต่อเนื่อง	รวมทั้งเหม�ะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประช�ชน	

	 	 ๓.๒.๓	 การสร้างภาคีเครือข่ายและขยายผลการพัฒนา	 รวมกลุ่มร่วมมือกันพัฒน�โดยใช้องค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�ร

ทดลองทำ�วิจัยที่เหม�ะสมกับภูมิสังคม	ภูมินิเวศ	พัฒน�ต่อยอดองค์คว�มรู้	 รวมถึงก�รพัฒน�แกนนำ�	สร้�งผู้นำ�ชุมชนทีเ่สียสละ	

เพื่อเป็นตวัอย�่งรูปแบบก�รพฒัน�พื้นทีท่ี่ส�ม�รถใชป้ระโยชนอ์ย่�งเตม็ท่ีได	้เกดิประสทิธภิ�พสงูสดุ	สง่ผลใหเ้กดิก�รพฒัน�อย่�งตอ่เนือ่ง	

ยั่งยืน	และมีคว�มสุข
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๔. การเชือ่มโยงผลลัพธ์การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

	 แนวท�งก�รพัฒน�ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 ที่น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริ	 หลักก�รทรงง�นและหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นฐ�นก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มยั่งยืน	 โดยมีแนวท�งก�รพัฒน�จ�ก	 “ภูผ�สู่มห�นที”	 อันก่อให้เกิดทั้งก�รอนุรักษ์

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 “ดิน	 นำ้�	 ป่�”	 ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมท�งทะเล	 พัฒน�คุณภ�พชีวิตและดำ�รงวิถีชีวิต

เกษตรกรรมอย่�งมั่นคง	ยั่งยืน	และมีคว�มสุข	 	ซึ่งก�รดำ�เนินก�รของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 เป็นก�รดำ�เนินก�รที่ให้คว�มสำ�คัญกับ	 

“ภูมิสังคม”	 ของพื้นที่	 และก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีในก�รดำ�เนินกิจกรรม	 โดยอ�ศัยภูมิปัญญ�ท้องถ่ินร่วมกับองค์คว�มรู้ 

สมัยใหม่	พัฒน�เป็นนวัตกรรมท่ีสอดรับกบัภมิูสังคมของพื้นท่ี	เชน่	ธน�ค�รปไูข่	หญ�้แฝกเพื่อแกไ้ขปญัห�เรื่องดนิ	ระบบป่�ภเูข�และอ�่งพวง 

เพื่อก�รจัดก�รนำ้�	 เป็นต้น	 รวมถึงเกิดก�รหลอมรวมเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ยืนอยู่บนฐ�นคว�มพอเพียง	 นำ�ภูมิปัญญ�	 และ

อัตลักษณ์ดั้งเดิมม�พัฒน�ชุมชน	 ร่วมกันดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 คนในชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมช�ติอย่�งเกื้อกูล	 ใช้ประโยชน์ 

จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งสมดุล	 ไม่เบียดเบียน	 ซึ่งเป็นวิถีก�รดำ�เนินชีวิตที่เรียบง่�ยที่ช่วยสร้�งภูมิคุ้มกัน	 	 ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�ร

ประกอบอ�ชีพและส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้		ทำ�ให้ชุมชนและภ�คก�รเกษตรมีคว�มเข้มแข็ง	ซึ่งจะนำ�ไปสู่ร�กฐ�นที่มั่นคงของประเทศ	

เป็นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง	และสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในหล�ยเป้�หม�ย	ดังนี้

 ๔.๑ เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	(เป้�ประสงค์	๑.๔	สร้�งภูมิต้�นท�นต่อคว�มรุนแรงที่เกี่ยวข้อง

กับภูมิอ�ก�ศ	ภัยพิบัติท�งเศรษฐกิจ	สังคมและส่ิงแวดล้อม	ให้กับผู้ท่ีย�กจนและอยู่ในสถ�นก�รณ์เปร�ะบ�ง)		ประช�ชนได้รับคว�มรู้	 

เพื่อพัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรมและก�รสร้�งร�ยได้เสริม	 เรียนรู้วิธีก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งสมดุล	 และก�รจัดทำ� 

บัญชีครัวเรือนเพื่อว�งแผนก�รใช้จ่�ยในครัวเรือนให้ถูกต้องเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินชีวิต	 ส่งผลให้ประช�ชนส�ม�รถเลี้ยงดูตนเองและ 

ครอบครัวได้	 ยกระดับคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	 มีคว�มมั่นคงในอ�ชีพ	 ส�ม�รถพึ่งตนเองได้และหลุดพ้นจ�กคว�มย�กจนได้ 

อย่�งยั่งยืน

 ๔.๒ เป้าหมายท่ี ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการทำาเกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน	(เป้�ประสงค์	๒.๓	เพ่ิมผลผลิตท�งก�รเกษตรและร�ยได้ของผู้ผลิตอ�ห�รร�ยเล็ก	เป้�ประสงค์	๒.๔	มีระบบก�รผลิตอ�ห�ร

ท่ีย่ังยืน	เป้�ประสงค์	๒.๕	คงคว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมของเมล็ดพันธ์ุและสัตว์)	ประช�ชนส�ม�รถทำ�เกษตรกรรมท่ีเก้ือกูลท้ังด้�น 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และส�ม�รถรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมได้ต�มแนวท�งก�รทำ�เกษตรกรรมแบบย่ังยืน	 ผลลัพธ์ 

ดังกล่�ว	จะทำ�ให้ประช�ชนมีสุขภ�พท่ีดีจ�กก�รบริโภคอ�ห�รปลอดภัย	ปลอดส�รพิษ	มีอ�ห�รบริโภคเพียงพอ	และมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี

 ๔.๓ เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันให้มีนำ้าใช้ และมีการบริหารจัดการนำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน  

(เป้�ประสงค์	 ๖.๖	 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนำ้�	 รวมถึงภูเข�	 ป่�ไม้	 พื้นที่ชุ่มนำ้�	 และทะเลส�บ)	 แนวท�ง

ก�รแก้ไขปัญห�ข�ดแคลนนำ้�และแหล่งนำ้�ธรรมช�ติไม่เพียงพอ	 โดยก�รฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ของป่�ไม้ที่เป็นแหล่งต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	 

จัดระบบชลประท�น	และพัฒน�แหล่งนำ้�เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รอุปโภค	บริโภค	รวมทั้งสร้�งภ�คีเครือข่�ยระบบก�รบริห�รจัดก�รนำ้�

อย่�งยั่งยืน	 จะช่วยให้ประช�ชนมีนำ้�ใช้อย่�งพอเพียง	 เกิดคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงชีวิต	 เกื้อกูลประโยชน์ทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	

สิ่งแวดล้อม

 ๔.๔ เป้าหมายท่ี ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและครอบคลุม การจ้างงานเต็มอัตราท่ีมีคุณค่าสำาหรับทุกคน

(เป้�ประสงค์ ๘.๔	คว�มมปีระสทิธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กรในก�รบริโภคและก�รผลิต)	ประช�ชนมรี�ยได้ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปีจ�ก 

ก�รใช้องค์คว�มรู้	 นวัตกรรม	และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รทำ�ก�รเกษตรทีม่ีประสิทธิภ�พ	 ใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และไม่ทำ�ล�ยสิง่แวดล้อม	อันเป็นก�รสร้�งหลักประกันท�งอ�ชีพและร�ยได้ให้กับประช�ชนซึ่งส่งผลให้ระบบ

เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนเติบโตได้อย่�งเข้มแข็ง
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๒๕

 ๔.๕ เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	 	 (เป้�ประสงค์	๑๐.๑	คงก�รเติบโตของร�ยได้ 

ในกลุ่มประช�กรร้อยละ	๔๐	ที่ย�กจนที่สุด)	ก�รพัฒน�ปัจจัยพื้นฐ�นก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม	สร้�งเสริมคว�มรู้และนวัตกรรม

ท�งก�รเกษตร	 รวมทัง้ก�รส่งเสริมแนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ช่วยสนับสนุนให้ประช�ชน 

ได้พัฒน�ตนเองจนเกิดคว�มเข้มแข็งและมคีว�มมัน่คงในชีวิต	มคีว�มกินดีอยูด่ี	 มีร�ยได้พอเพียงจ�กก�รประกอบอ�ชีพทีม่ัน่คง	 

ขย�ยโอก�สก�รเข�้ถงึแหล่งทรพัย�กร	ปัจจยัพื้นฐ�น	และบรกิ�รท่ีมคีณุภ�พของรฐั	อ�ท	ิก�รศกึษ�ในระดบัท่ีสงูขึ้น	ก�รรักษ�พย�บ�ล 

และระบบสุขภ�วะที่ดี	เป็นต้น

 ๔.๖ เป้าหมาย ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน	 (เป้�ประสงค์	 ๑๒.๑	 บรรลุก�รจัดก�ร

ท่ีย่ังยืนและก�รใช้ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ)	 ก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้เกษตรกรเดินต�มวิถีเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน	 ลดก�ร

ใช้ส�รเคมีเพื่อสร้�งผลผลิตที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค	 ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม	 จะช่วยสนับสนุนให้เกิดก�รบริโภคและก�รผลิตท่ีมี

ประสิทธิภ�พและย่ังยืน	อันเป็นร�กฐ�นท่ีสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศบนฐ�นคว�มสมดุลและย่ังยืน

 ๔.๗ เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน	 (เป้�ประสงค์	

๑๔.๑	 ป้องกันและลดมลพิษท�งทะเลทุกประเภท	 เป้�ประสงค์	 ๑๔.๒	 บริห�รจัดก�รและปกป้องระบบนิเวศท�งทะเลและช�ยฝั่ง)	
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อย่�งเกื้อกูลและยั่งยืน
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๒๖

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 
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๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

รูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พลิกฟื้นผืนป่า  
พัฒนาอาชีพ  
ปลุกจิตส านึก  
ร่วมเฝ้าระวัง 
คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ 
ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง 

ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม 
บุกรุกป่า  

ตัดไม้เป็นอาชีพ  
ป่าเกิดง่าย 

ป่าไม้ แหล่งน  าลดลง 

ห้วยทราย จ.เพชรบุรี 
ฟื้นดินคืนป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุกรุกป่า  
เกษตรเชิงเดี่ยว
ดินเสื่อมโทรม  

ดินดานแข็ง  
ยากเพาะปลูก  

หญ้าแฝกสร้างหน้าดิน
จัดสรรแหล่งน  า  
ปรับใช้เกษตรผสมผสาน 
พัฒนาอาชีพ  
คุณภาพชีวิตดี  

คุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 
การพัฒนาจากยอดเขา สู่ท้องทะเล 

ทรัพยากรเสื่อมโทรม 
สัตว์ทะเลลดลง 

อนุรักษ์ป่าชายเลน  
ปลุกจิตส านึก 
ร่วมท าธนาคารปูม้า 
พัฒนาอาชีพ 

ภูพาน จ.สกลนคร 
สร้างน  า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตพอเพียง 

บุกรุกป่า 
ท าไร่เลื่อนลอย  

แห้งแล้ง ท าเกษตรไม่ได้ 
ป่าไม้ลดลง 

พัฒนาแหล่งน  า  
สร้างอาชีพ  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
อยู่อย่างพอเพียง 

พิกุลทอง จ.นราธิวาส 
ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี ยว  

แกล้งดินอย่างเดียว 

เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 
ป่าหาย น  าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้ 

สัมปทานป่าหาย  
ดินกรวดทรายไม่อุ้มน  า 

บุกรุกป่าเพื่อท ากิน 
ไม่มีแหล่งน  า  

ฟื้นฟูผืนป่า  
พัฒนาแหล่งน  า  
หญ้าแฝกรักษาดิน 
พัฒนาอาชีพ  
เกษตรผสมผสาน 

 เกษตร 
ผสมผสาน 

เกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

แกล้งดิน ฟื้นผืนดิน 
พัฒนาอาชีพ 

ดินเปรี ยว  
เพาะปลูกไม่ได ้

ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี ยว 

เขาหินซ้อน จ
ป่าหาย น  าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้

สร้างน  า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตพอเพียง

การพัฒนาจากยอดเขา สู่ท้องทะเล

ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง 

ฟื้นดินคืนป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ธรรมชาติกลับคืน คุณภาพชีวิตพัฒนา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๒๗

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลทกุประเภท  
๑๔.๒ บริหารจดัการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเพื่อหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทางลบทีมี่นยัส าคญั 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยัง่ยืน  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพนัธกุรรมของเมล็ดพนัธุ์และสตัว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลติ 
และตดัความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สดุ 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑  
๑๕.๒ สง่เสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไม้ทกุประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ตอ่สู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟืน้ฟแูผ่นดินที่เสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนรัุกษ์ระบบนิเวศภเูขาและความหลากหลายทางชีวภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถ่ินที่อยูต่ามธรรมชาติ  

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน า้จืดอยา่งยัง่ยืน 

๑๕.๖ สง่เสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๒๘

๑.  ความเป็นมา       

เดิมพื้นที่บริเวณตำ�บลเข�หินซ้อน	อำ�เภอพนมส�รค�ม	จังหวัดฉะเชิงเทร�	 เป็นป่�ไม้ที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์	จนกระทั่งช่วงก่อน

ปี	๒๕๒๐	มีก�รสัมปท�นป่�	ทำ�ให้ป�่ไม้ทีเ่คยสมบูรณ์หมดไปอย่�งรวดเร็วในเวล�เพียงไม่กี่ปี	 	ประกอบกับก�รรุกแผ้วถ�งเพื่อทำ� 

ก�รเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	มีก�รใช้ส�รเคมีและย�ฆ่�แมลงเป็นบริเวณกว้�ง	พื้นทีเ่ป็นดินทร�ยจัด	ฤดูแล้งเกิดก�รชะล้�งเนื่องจ�ก 

ลมพัด	ฤดูฝนมกี�รชะล้�งเนือ่งจ�กนำ้�เซ�ะ	สง่ผลให้เกิดปัญห�คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรดิน	ซึ่งพื้นฐ�นเดิมมีชัน้หน้�ดินค่อน

ข้�งน้อยอยูแ่ล้วเมื่อไม่มีป่�ไม้ปกคลุม	จึงทำ�ให้เกิดก�รชะล้�งพังทล�ยของหน้�ดินอย่�งรวดเร็วจนดินเสื่อมโทรมไม่ส�ม�รถทำ�ก�ร 

เพ�ะปลูกได	้ในขณะนั้น	ประช�ชนและข�้ร�ชก�รมีคว�มเชื่อว�่ห�กพระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมิูพลอดลุยเดช	บรมน�ถบพติร	

เสด็จ	ณ	ท่ีแห่งใด	ท่ีแห่งน้ันจะได้รับก�รพัฒน�ให้ดีข้ึน	 ซ่ึงนำ�ไปสู่ชีวิตคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของร�ษฎร	น�ยอำ�เภอและร�ษฎรช�วพนมส�รค�ม

จึงได้สร้�งศ�ลพระบวรร�ช�นุส�วรีย์	สมเด็จพระปิ่นเกล้�เจ้�อยู่หัว	ขึ้น	ณ	ตำ�บลเข�หินซ้อน	และขอพระร�ชท�นกร�บบังคมทูลเชิญ

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิดศ�ลพระบวรร�ช�นุส�วรีย์	 เมื่อวันที่	 

๘	สิงห�คม	๒๕๒๒	 ในวันนัน้มีร�ษฎร	๗	ร�ย	น้อมเกล้�น้อมกระหม่อมถว�ยที่ดิน	จำ�นวน	๒๖๔	 ไร่	 เพื่อสร้�งเป็นพระตำ�หนัก	 

ดว้ยพระเมตต�ท่ีทรงมีต่อร�ษฎร	พระองค์ทรงทร�บว�่พื้นท่ีบรเิวณเข�หนิซอ้นประสบปัญห�	“ป่�ห�ย	นำ�้แหง้	ดนิเลว”	จงึทรงมพีระร�ช

ดำ�รัสต่อร�ษฎรเหล่�นั้นว่�	“ห�กจะสร้�งเป็นสถ�นที่	ที่จะศึกษ�เกี่ยวกับก�รเกษตรจะเอ�ไหม”	ต่อม�มีร�ษฎรน้อมเกล้�ฯ	ถว�ยทีดิ่น 

เพ่ิมอีก	จำ�นวน	๔๙๗	ไร่	ผนวกกับท่ีดินบริเวณสวนพฤกษศ�สตร์	สวนรุกขช�ติ	 ท่ีดินพระร�ชท�นจ�กพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	จำ�นวน	๖๕๕	ไร่	และที่ดินอื่นๆ	รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด	จำ�นวน	๑,๘๙๕	ไร่	 	จึงเกิดเป็นศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริข้ึน	ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	แห่งแรก	ที่ได้น้อมนำ�พระร�ชดำ�ริก�รบริก�รแบบ 

เบ็ดเสร็จ	ณ	ทีแ่ห่งเดียว	 เป็นก�รบูรณ�ก�รภ�รกิจของหน่วยง�นร�ชก�รทีเ่กี ่ยวเนื่องท�งก�รเกษตรเกิดขึ้นอย�่งเป็นรูปธรรม 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย	และขย�ยสู่ศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ฯ	อีก	๕	แหง่	ซึ่งเปน็ก�รพฒัน�ต�มภมูปิระเทศ	ภมูสิงัคมของท้องถิ่น	และเปน็ 

“ต้นแบบ”	คว�มสำ�เร็จ	ผลจ�กก�รพัฒน�ให้แก่พื้นที่อื่นๆ	ต่อไป

๒.  การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ		ดำ�เนินก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	(๑) ศกึษา วจิยั ทดลอง ดา้นการพฒันา

ตามแนวพระราชดำาริ 	โดยศึกษ�เรื่องดิน	นำ้�	ป่�ไม้	พืช	ปศุสัตว์	และประมง	พร้อมจัดทำ�ฐ�นข้อมูลวิช�ก�รอย่�งเป็นระบบ	(๒) ขยาย

ผลการศึกษา ทดลอง วิจัย	สร้�งองค์คว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และส�ธิตก�รพัฒน�อ�ชีพกลุ่มเกษตรกรรม	ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	(๓) การบริหารจัดการองค์กร	ใหเ้ป็นสถ�นท่ีศึกษ�ห�คว�มรู้	ท่ีมีรูปแบบก�รบริก�รแบบเบ็ดเสร็จ	 

ณ	ท่ีแห่งเดียวเก่ียวกับก�รเกษตรเพื่อให้ประช�ชน	 เกษตรกร	และผู้สนใจส�ม�รถเรียนรู้และนำ�ไปประยุกต์ใช้ต�มคว�มเหม�ะสมของ 

แต่ละพื้นที่	โดยเฉพ�ะหมู่บ้�นเป้�หม�ยบริเวณรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จำ�นวน	๔๓	หมู่บ้�น	เนื้อที่	๒๑๕,๙๑๓	ไร่

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 	บริห�รง�นโดยคณะอนุกรรมก�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเน่ืองม�จ�ก	 

พระร�ชดำ�ริ	 โดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดฉะเชิงเทร�เป็นประธ�น	และผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 ง�นพัฒน�ท่ีดิน 

เป็นเลข�นุก�ร	ดำ�เนินง�นในลักษณะบูรณ�ก�ร	 เน้นก�รประส�นง�น	ประส�นแผน	และก�รบริห�รจัดก�รร่วมกันระหว่�ง	๔	 

กระทรวง	๑๒	หน่วยง�น	ได้แก่	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 :	 ง�นพัฒน�ท่ีดิน	ง�นวิช�ก�รเกษตร	ง�นส่่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ 

การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ�
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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๓๐

เกษตรกร	ง�นส่งเสริมสหกรณ์	ง�นปศุสัตว์	ง�นประมง	และง�นชลประท�น	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	:	ง�นสวน

พฤกษศ�สตร์	ง�นสวนรุกขช�ติ	และง�นเพ�ะชำ�กล้�ไม้	กระทรวงมหาดไทย	 :	ง�นพัฒน�ชุมชน	กระทรวงศึกษาธิการ	 :	 วิทย�ลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฉะเชิงเทร�	นอกจ�กน้ี	 ยังมีหน่วยง�นภ�ครัฐอ่ืนๆ	ตลอดจนภ�คเอกชนท่ีสนับสนุนก�รทำ�ง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

เข�หินซ้อนฯ	โดยมีกรมพัฒน�ท่ีดินเป็นหน่วยง�นหลักในก�รประส�นก�รดำ�เนินก�ร	

						 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ได้ทำ�ก�รศึกษ�ค้นคว้�	 วิจัยต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 เพ่ือแก้ไขปัญห�และพัฒน�พ้ืนท่ีบริเวณ 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จ�กสภ�พพ้ืนท่ีแห้งแล้ง	 ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินและนำ้�	 ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรได้ 

จนปัจจุบันส�ม�รถพลิกฟ้ืนพ้ืนแผ่นดินให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�กข้ึน	 ป่�ไม้ท่ีปลูกทดแทนทำ�ให้พ้ืนท่ีมีคว�มร่มร่ืนชุ่มช้ืน	และมีก�ร 

พัฒน�แหล่งนำ�้ขน�ดเล็กกระจ�ยอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีโครงก�รฯ	โดยรอบ	พร้อมไปกับก�รแก้ไขปัญห�ดิน	ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์เพ่ือก�รเกษตรได้	 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	นำ�ผลก�รศึกษ�ทดลองท่ีประสบผลสำ�เร็จแล้วในหล�ยๆ	 ด้�น	ม�ปรับเป็นคว�มรู้ท่ีไม่ซับซ้อน	 

ออกแบบก�รส�ธิตด้วยวิธีท่ีเข้�ใจง่�ย	ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงในต้นทุนท่ีตำ�่	 ในลักษณะของ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต”	 เพ่ือให้ 

ประช�ชนท่ีอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	และประช�ชนท่ัวไปได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้จ�กพ้ืนท่ีจริงท่ีเห็น 

เป็นรูปธรรม	โดยมีเจ้�หน้�ท่ีประจำ�ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้	 ให้คำ�แนะนำ�ต่�งๆ	พร้อมติดต�มผลก�ร 

นำ�ใช้	ซ่ึงมีก�รดำ�เนินง�น	ดังน้ี

       ๒.๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และนำ้า	สภ�พปัญห�ของพื้นที่เข�หินซ้อน	คือ	ป่�ถูกทำ�ล�ยทำ�ให้เกิดคว�ม

แห้งแล้ง	 เป็นดินทร�ยลึก	 แต่มีชั้นหน้�ดินค่อนข้�งน้อย	 พื้นดินเป็นทร�ยจ�กก�รสล�ยของหินแกรนิต	 ทำ�ใหด้นิไม่อุ้มนำ�้	 ประกอบกับ 

ฝนตกน้อย	ไม่มีแหล่งเก็บนำ�้	นำ�้จึงไม่เพียงพอในก�รทำ�ก�รเกษตรพืน้ฐ�น	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จึงเริ่มจ�กก�รพัฒน�แหล่งนำ้�	 

โดยสร้�งอ่�งเก็บนำ้�เพื่อกักเก็บนำ้�จ�กลำ�นำ้�โจนไว้ใช้	ทั้งหมด	๙	แห่ง	อีกทั้งมีก�รสร้�งคลองส่งนำ้�	ฝ�ยทดนำ้�	และขุดสระนำ้�ขน�ดเล็ก

ประจำ�ไร่น�ให้แก่เกษตรกรม�กกว่�	 ๑,๐๐๐	 สระ	 ส่งผลให้ระบบกักเก็บนำ้�และชลประท�นดีขึ้น	 จ�กนั้นจึงดำ�เนินก�รอนุรักษ์	 ฟื้นฟู

สภ�พดิน	ควบคู่ไปกับก�รปลูกป่�	โดยก�รสร้�งคันกันนำ้�	ท�งระบ�ยนำ้�	อ�ค�รชะลอคว�มเร็วของนำ้�	และบ่อดักตะกอนดิน	มีก�รปลูก

พืชคลุมดิน	ปลูกพืชสลับเป็นแถบ	ใส่ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	และปลูกพืชตะกูลถั่วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด	เพื่อปรับปรุงดิน	เพิ่มชั้นหน้�ดินใหม้ี

อินทรียวัตถุเหม�ะกับก�รเพ�ะปลูก	 รวมท้ังก�รปลูกหญ้�แฝกรอบบริเวณพ้ืนท่ี	 เพ่ือป้องกันก�รชะล้�งหน้�ดินและเพ่ือเก็บคว�มชุ่มช้ืน

ไว้ในดิน	จนปัจจุบันดินมีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น	ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรอย่�งได้ผลเป็นที่น่�พอใจ	

       ๒.๒ การศึกษา ทดลอง วิจัย เม่ือสภ�พดินเริ่มกลบัม�มีคว�มอดุมสมบรูณ์	ศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�เข�หนิซอ้นฯ					ยังคงให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รศึกษ�	 ทดลอง	 และวิจัยท�งก�รเกษตร	 เพ่ือค้นห�องค์คว�มรู้ท่ีเหม�ะสมกับสภ�พภูมิสังคมเป็นประโยชน์ต่อก�รยกระดับ	 สร้�งคว�ม

ม่ันคงด้�นร�ยได้	และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของเกษตรกร	เช่น	เกษตรทฤษฎีใหม่	ก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ	ก�รปลูกข้�วข�วดอกมะลิ	๑๐๕	ในระบบเกษตรย่ังยืน	รวมไปถึงก�รพัฒน�ผลิตผลใหม่ๆ	เช่น	ก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ	ปศุสัตว์	

โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ส่งเจ้�หน้�ท่ีไปศึกษ�สภ�พปัญห�ในพ้ืนท่ีจริง	และนำ�ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนม�วิเคร�ะห์	ทดลอง	วิจัย	พร้อม

ท้ังว�งแผนแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ท่ีมีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ี	นำ�สู่ก�รส่งผ่�นองค์คว�มรู้ให้กับประช�ชนผู้ประสบปัญห�	เพ่ือให้นำ�

แนวท�ง/วิธีก�รไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลท่ีดีข้ึน	โดยมีเจ้�หน้�ท่ีประจำ�ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	คอยติดต�มประเมินผลก�รแก้ไข

ปัญห�อย่�งใกล้ชิด	 และนำ�ผลก�รประเมินม�วิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์รูปแบบก�รดำ�เนินก�รท่ีเหม�ะสมสำ�หรับเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ต่อไป	

ท้ังน้ี ในช่วงแรกศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ศึกษา ทดลอง ถึง ๑๕ ปี ในการพลิกฟ้ืนดิน นำา้ ป่าไม้ และการทำาเกษตรผสมผสาน

ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม จึงสามารถเป็น “ต้นแบบ” และขยายผลองค์ความรู้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบได้

งานพัฒนาและปรับปรุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

      ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	สภ�พพื้นที่เดิมเป็นดินทร�ย	ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์	มีปริม�ณก�รชะล้�งพังทล�ยของดินสูง	 

ดินไม่ส�ม�รถอุ้มนำ้�ได้	 เกษตรกรจึงไม่ส�ม�รถเพ�ะปลูกทำ�ก�รเกษตรได้	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถ

บพิตร	พระร�ชท�นแนวท�งก�รพัฒน�	พร้อมส่งต่อให้ส่วนร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินก�รแก้ไข	โดยเร่ิมจ�กก�รสำ�รวจ	วิเคร�ะห์สภ�พดิน	 

ว�งแผนก�รปรับปรุงดินท่ีเส่ือมโทรม	ด้วยก�รสร้�งอ่�งเก็บนำ้�เพื่อกักเก็บนำ้�จ�กลำ�นำ้�โจน	สร้�งคลองส่งนำ้�	ฝ�ยทดนำ้�	และขุดสระนำ้�

ประจำ�ไร่น�ให้แก่เกษตรกรอีกกว่�	 ๑,๐๐๐	 สระ	 พร้อมดำ�เนินก�รอนุรักษ์ดินด้วยมาตรการวิธีกล	 ได้แก่	 ก�รสร้�งคันกั้นนำ้�	 ซึ่งแบ่ง

เป็น	คันดินเบนนำ้�	ท�งระบ�ยนำ้�	อ�ค�รชะลอคว�มเร็วของนำ้�	และบ่อดักตะกอนดิน	นอกจ�กนั้น	ยังมีก�รใช้มาตรการวิธีพืช	ได้แก่	

ก�รปลูกพืชต�มแนวระดับ	 ปลูกพืชคลุมดิน	 ปลูกพืชสลับเป็นแถบ	 และมีก�รปลูกหญ้�แฝกรอบบริเวณพื้นที่	 เพื่อป้องกันก�รชะล้�ง

พังทล�ยของหน้�ดิน	พร้อมเก็บกักคว�มชุ่มช้ืนไว้ในดิน	บำ�รุงและฟ้ืนฟูดินด้วยปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด	

เพื่อเพิ่มคว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินม�กขึ้น

	 	 	 	 เมื่อประสบผลสำ�เร็จในก�รวิจัย	ทดสอบ	และทดลองแก้ไขปัญห�สภ�พดินแล้ว	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จึงขย�ยผล 

องค์คว�มรู้นั ้นให้กับเกษตรกร	อ�ทิ	 ก�รผลิตปุ๋ยหมักจ�กวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตรในท้องถิ่น	 แจกพันธุ์หญ้�แฝกพร้อมทั้งให้ 

คว�มรู้แกเ่กษตรกร	ก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ในพื้นท่ีก�รเกษตร	ซึ่งผลท่ีไดร้บัจ�กก�รพฒัน�และปรบัปรงุดนิ	ทำ�ให้เกษตรกรมคีว�มรู้ในก�ร 

ปรับปรุงบำ�รุงดินเพิ่มขึ้น	ตลอดจนส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับที่ดินตนเองทำ�ให้เพ�ะปลูกพืชต่�งๆ	ได้	มีจำ�นวนผลผลิตม�กข้ึน	ก่อให้เกิด

ร�ยได้ตลอดท้ังปี	อีกท้ัง	ทำ�ให้เกษตรกรมีคว�มเช่ือม่ันในก�รทำ�เกษตรต�มแนวท�งที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	

บรมน�ถบพิตร	พระร�ชท�นให้	นำ�ม�ซึ่งคว�มมั่นคง	และยั่งยืนสืบไป
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๓๑

 

๒.๓ การขยายผล และถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมและนำ�องค์คว�มรู้ที่ประสบผลสำ�เร็จจ�กก�รศึกษ�	ทดลอง	วิจัย

ทีไ่ด้รวบรวมไว้ม�ขย�ยผลไปสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีหมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	และประช�ชนท่ัวไปท่ีสนใจ	อ�ทิ	เร่ืองก�ร 

บริห�รจัดก�รท่ีดินขน�ดเล็กเพ่ือก�รเกษตร	เกษตรทฤษฎีใหม่	วิธีปรับปรุงบำ�รุงดินโดยก�รใช้ปุ๋ยหมักและนำ�้หมักชีวภ�พ	ก�รพัฒน�พันธ์ุพืช 

เพ่ือให้ต้นกล้�มีคุณภ�พดีเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อม	 ก�รผลิตผักปลอดส�รพิษ	ก�รปลูกพืชไร่หมุนเวียน	ก�รปลูกพืชสมุนไพร	 

ก�รเพ�ะเห็ดเศรษฐกิจ	ก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร	ก�รเพ�ะเล้ียงและก�รดูแลสุขภ�พสัตว์	เช่น	ไก่พ้ืนเมือง	(ไก่เข�หินซ้อน)	เป็ดป�กนำ�้ 

โคเน้ือ	กบ	เป็นต้น	

๒.๔ การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 เป็นสถ�นทีศ่ึกษ�ดูง�น	ศูนย์ก�รจัดประชุมสัมมน�	 

และสถ�นทีท่่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์	ทีม่ีรูปแบบก�รท่องเทีย่วเพื่อมุ่งไปสู่ก�รพัฒน�ทีย่ัง่ยืนของประเทศ	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 

ถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ	คว�มรู้ด้�นก�รพัฒน�อ�ชีพท�งก�รเกษตรในพื้นที่เข�หินซ้อน	ซึ่งมีแปลงส�ธิตจัดแสดง 

ให้เห็นอย่�งเป็นรูปธรรม	อ�ทิ	 พิพิธภัณฑ์ดิน	 ง�นปศุสัตว์	 ง�นเพ�ะชำ�กล้�ไม้	 ก�รผลิตและก�รใช้ประโยชน์จ�กปุ๋ยหมักจ�กง�น

พัฒน�ที่ดิน	รวมทั้งคว�มร่มรื่นทัง้จ�กก�รปลูกป่�	ก�รพัฒน�แหล่งนำ้�	 เปรียบเสมือน	“พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต”	 เพื่อให้ผู้เข้� 

เยี่ยมชมได้รับทั้งคว�มรู้	และคว�มสุขจ�กธรรมช�ติไปพร้อมกัน	

 

๓.   การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓.๑ การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของ	

เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวท�งก�รพัฒน�พื้นทีบ่ริเวณเข�หินซ้อน	โดยเร่ิมดำ�เนินก�รพัฒน�ท่ีดิน	แหล่งนำ�้	ป่�ไม้	ด้วยก�รศึกษ�	ทดลอง	 

และวิจัยในลักษณะบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐร่วมกัน	 เพื่อห�แนวท�งก�รพัฒน�ที่มีคว�มเหม�ะสม	สอดคล้องกับ 

ภูมสิังคมรวมทัง้มีคว�มถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	 ใช้เทคโนโลยทีีเ่รียบง่�ยและประหยดั	 เมือ่ประสบคว�มสำ�เร็จในขัน้ตอน	จึงขย�ย

ผลคว�มสำ�เร็จนัน้สู่หมูบ่้�นทีต่ั้งอยูบ่ริเวณรอบๆ	ทั้งนี้	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ให้นำ้�หนักคว�มสำ�คัญกับก�รขย�ยผลม�ก	 

โดยมีแนวท�งขย�ยผลก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

เกษตรกร	ง�นส่งเสริมสหกรณ์	ง�นปศุสัตว์	ง�นประมง	และง�นชลประท�น	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	:	ง�นสวน

พฤกษศ�สตร์	ง�นสวนรุกขช�ติ	และง�นเพ�ะชำ�กล้�ไม้	กระทรวงมหาดไทย	 :	ง�นพัฒน�ชุมชน	กระทรวงศึกษาธิการ	 :	 วิทย�ลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฉะเชิงเทร�	นอกจ�กน้ี	 ยังมีหน่วยง�นภ�ครัฐอ่ืนๆ	ตลอดจนภ�คเอกชนท่ีสนับสนุนก�รทำ�ง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

เข�หินซ้อนฯ	โดยมีกรมพัฒน�ท่ีดินเป็นหน่วยง�นหลักในก�รประส�นก�รดำ�เนินก�ร	

						 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ได้ทำ�ก�รศึกษ�ค้นคว้�	 วิจัยต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 เพ่ือแก้ไขปัญห�และพัฒน�พ้ืนท่ีบริเวณ 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จ�กสภ�พพ้ืนท่ีแห้งแล้ง	 ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินและนำ้�	 ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรได้ 

จนปัจจุบันส�ม�รถพลิกฟ้ืนพ้ืนแผ่นดินให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�กข้ึน	 ป่�ไม้ท่ีปลูกทดแทนทำ�ให้พ้ืนท่ีมีคว�มร่มร่ืนชุ่มช้ืน	และมีก�ร 

พัฒน�แหล่งนำ�้ขน�ดเล็กกระจ�ยอยู่ท่ัวพ้ืนท่ีโครงก�รฯ	โดยรอบ	พร้อมไปกับก�รแก้ไขปัญห�ดิน	ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์เพ่ือก�รเกษตรได้	 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	นำ�ผลก�รศึกษ�ทดลองท่ีประสบผลสำ�เร็จแล้วในหล�ยๆ	 ด้�น	ม�ปรับเป็นคว�มรู้ท่ีไม่ซับซ้อน	 

ออกแบบก�รส�ธิตด้วยวิธีท่ีเข้�ใจง่�ย	ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงในต้นทุนท่ีตำ�่	 ในลักษณะของ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต”	 เพ่ือให้ 

ประช�ชนท่ีอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	และประช�ชนท่ัวไปได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้จ�กพ้ืนท่ีจริงท่ีเห็น 

เป็นรูปธรรม	โดยมีเจ้�หน้�ท่ีประจำ�ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	 เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้	 ให้คำ�แนะนำ�ต่�งๆ	พร้อมติดต�มผลก�ร 

นำ�ใช้	ซ่ึงมีก�รดำ�เนินง�น	ดังน้ี

       ๒.๑ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และนำ้า	สภ�พปัญห�ของพื้นที่เข�หินซ้อน	คือ	ป่�ถูกทำ�ล�ยทำ�ให้เกิดคว�ม

แห้งแล้ง	 เป็นดินทร�ยลึก	 แต่มีชั้นหน้�ดินค่อนข้�งน้อย	 พื้นดินเป็นทร�ยจ�กก�รสล�ยของหินแกรนิต	 ทำ�ใหด้นิไม่อุ้มนำ�้	 ประกอบกับ 

ฝนตกน้อย	ไม่มีแหล่งเก็บนำ�้	นำ�้จึงไม่เพียงพอในก�รทำ�ก�รเกษตรพืน้ฐ�น	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จึงเริ่มจ�กก�รพัฒน�แหล่งนำ้�	 

โดยสร้�งอ่�งเก็บนำ้�เพื่อกักเก็บนำ้�จ�กลำ�นำ้�โจนไว้ใช้	ทั้งหมด	๙	แห่ง	อีกทั้งมีก�รสร้�งคลองส่งนำ้�	ฝ�ยทดนำ้�	และขุดสระนำ้�ขน�ดเล็ก

ประจำ�ไร่น�ให้แก่เกษตรกรม�กกว่�	 ๑,๐๐๐	 สระ	 ส่งผลให้ระบบกักเก็บนำ้�และชลประท�นดีขึ้น	 จ�กนั้นจึงดำ�เนินก�รอนุรักษ์	 ฟื้นฟู

สภ�พดิน	ควบคู่ไปกับก�รปลูกป่�	โดยก�รสร้�งคันกันนำ้�	ท�งระบ�ยนำ้�	อ�ค�รชะลอคว�มเร็วของนำ้�	และบ่อดักตะกอนดิน	มีก�รปลูก

พืชคลุมดิน	ปลูกพืชสลับเป็นแถบ	ใส่ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	และปลูกพืชตะกูลถั่วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด	เพื่อปรับปรุงดิน	เพิ่มชั้นหน้�ดินใหม้ี

อินทรียวัตถุเหม�ะกับก�รเพ�ะปลูก	 รวมท้ังก�รปลูกหญ้�แฝกรอบบริเวณพ้ืนท่ี	 เพ่ือป้องกันก�รชะล้�งหน้�ดินและเพ่ือเก็บคว�มชุ่มช้ืน

ไว้ในดิน	จนปัจจุบันดินมีคว�มสมบูรณ์ม�กขึ้น	ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรอย่�งได้ผลเป็นที่น่�พอใจ	

       ๒.๒ การศกึษา ทดลอง วจิยั เมื่อสภ�พดนิเริ่มกลบัม�มีคว�มอดุมสมบูรณ์	ศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�เข�หนิซอ้นฯ					ยังคงให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รศึกษ�	 ทดลอง	 และวิจัยท�งก�รเกษตร	 เพ่ือค้นห�องค์คว�มรู้ท่ีเหม�ะสมกับสภ�พภูมิสังคมเป็นประโยชน์ต่อก�รยกระดับ	 สร้�งคว�ม

ม่ันคงด้�นร�ยได้	และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของเกษตรกร	เช่น	เกษตรทฤษฎีใหม่	ก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ	ก�รปลูกข้�วข�วดอกมะลิ	๑๐๕	ในระบบเกษตรย่ังยืน	รวมไปถึงก�รพัฒน�ผลิตผลใหม่ๆ	เช่น	ก�รปลูกพืชเศรษฐกิจ	ปศุสัตว์	

โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ส่งเจ้�หน้�ท่ีไปศึกษ�สภ�พปัญห�ในพ้ืนท่ีจริง	และนำ�ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนม�วิเคร�ะห์	ทดลอง	วิจัย	พร้อม

ท้ังว�งแผนแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ท่ีมีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ี	นำ�สู่ก�รส่งผ่�นองค์คว�มรู้ให้กับประช�ชนผู้ประสบปัญห�	เพ่ือให้นำ�

แนวท�ง/วิธีก�รไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลท่ีดีข้ึน	โดยมีเจ้�หน้�ท่ีประจำ�ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	คอยติดต�มประเมินผลก�รแก้ไข

ปัญห�อย่�งใกล้ชิด	 และนำ�ผลก�รประเมินม�วิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์รูปแบบก�รดำ�เนินก�รท่ีเหม�ะสมสำ�หรับเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ต่อไป	

ท้ังน้ี ในช่วงแรกศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ศึกษา ทดลอง ถึง ๑๕ ปี ในการพลิกฟ้ืนดิน นำา้ ป่าไม้ และการทำาเกษตรผสมผสาน

ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม จึงสามารถเป็น “ต้นแบบ” และขยายผลองค์ความรู้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบได้

งานพัฒนาและปรับปรุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

      ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	สภ�พพื้นที่เดิมเป็นดินทร�ย	ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์	มีปริม�ณก�รชะล้�งพังทล�ยของดินสูง	 

ดินไม่ส�ม�รถอุ้มนำ้�ได้	 เกษตรกรจึงไม่ส�ม�รถเพ�ะปลูกทำ�ก�รเกษตรได้	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถ

บพิตร	พระร�ชท�นแนวท�งก�รพัฒน�	พร้อมส่งต่อให้ส่วนร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินก�รแก้ไข	โดยเร่ิมจ�กก�รสำ�รวจ	วิเคร�ะห์สภ�พดิน	 

ว�งแผนก�รปรับปรุงดินท่ีเส่ือมโทรม	ด้วยก�รสร้�งอ่�งเก็บนำ้�เพื่อกักเก็บนำ้�จ�กลำ�นำ้�โจน	สร้�งคลองส่งนำ้�	ฝ�ยทดนำ้�	และขุดสระนำ้�

ประจำ�ไร่น�ให้แก่เกษตรกรอีกกว่�	 ๑,๐๐๐	 สระ	 พร้อมดำ�เนินก�รอนุรักษ์ดินด้วยมาตรการวิธีกล	 ได้แก่	 ก�รสร้�งคันกั้นนำ้�	 ซึ่งแบ่ง

เป็น	คันดินเบนนำ้�	ท�งระบ�ยนำ้�	อ�ค�รชะลอคว�มเร็วของนำ้�	และบ่อดักตะกอนดิน	นอกจ�กนั้น	ยังมีก�รใช้มาตรการวิธีพืช	ได้แก่	

ก�รปลูกพืชต�มแนวระดับ	 ปลูกพืชคลุมดิน	 ปลูกพืชสลับเป็นแถบ	 และมีก�รปลูกหญ้�แฝกรอบบริเวณพื้นที่	 เพื่อป้องกันก�รชะล้�ง

พังทล�ยของหน้�ดิน	พร้อมเก็บกักคว�มชุ่มช้ืนไว้ในดิน	บำ�รุงและฟ้ืนฟูดินด้วยปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด	

เพื่อเพิ่มคว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินม�กขึ้น

	 	 	 	 เมือ่ประสบผลสำ�เร็จในก�รวิจัย	ทดสอบ	และทดลองแก้ไขปัญห�สภ�พดินแล้ว	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	จึงขย�ยผล 

องค์คว�มรู้นั ้นให้กับเกษตรกร	อ�ทิ	 ก�รผลิตปุ๋ยหมักจ�กวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตรในท้องถิ่น	 แจกพันธุ์หญ้�แฝกพร้อมทัง้ให้ 

คว�มรู้แก่เกษตรกร	ก�รบรหิ�รจัดก�รนำ�้ในพื้นท่ีก�รเกษตร	ซึ่งผลท่ีไดร้บัจ�กก�รพฒัน�และปรบัปรงุดนิ	ทำ�ใหเ้กษตรกรมคีว�มรู้ในก�ร 

ปรับปรุงบำ�รุงดินเพิ่มขึ้น	ตลอดจนส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับที่ดินตนเองทำ�ให้เพ�ะปลูกพืชต่�งๆ	ได้	มีจำ�นวนผลผลิตม�กข้ึน	ก่อให้เกิด

ร�ยได้ตลอดท้ังปี	อีกท้ัง	ทำ�ให้เกษตรกรมีคว�มเช่ือม่ันในก�รทำ�เกษตรต�มแนวท�งทีพ่ระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	

บรมน�ถบพิตร	พระร�ชท�นให้	นำ�ม�ซึ่งคว�มมั่นคง	และยั่งยืนสืบไป

P03-118 booklet v1 Edit_M1.indd   31 9/8/2561 BE   9:04 AM



๓๒

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แก้ปัญหาเบื้องต้นแก้ปัญหาเบื้องต้น

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 
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ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

เกิดไส้เดือนในดิน
ตัวชี้วัดคุณภาพดินดี
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกพืชเชิงเด่ียว

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝก

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

บริโภค
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   (๑)	 กระบวนการทำางานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ใช้หลักการบูรณาการทำางานของหน่วยงานเกี่ยวข้อง  

เพื่อสรา้งองค์ความรู้ในการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม ศักยภาพของทรัพยากร และการใช้ความรู้ในการ 

ปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ PDCA เพื่อให้ได้มาซ่ึง

งานวิจัยท่ีเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดงานวิจัยน้ันไปสู่การพัฒนาชุมชน ซ่ึงข้ันน้ีต้องปรับใช้เร่ืองภูมิสังคมอย่างมาก เพ่ือให้องค์ความรู้สามารถ

ลงถึงชุมชนได้ เกิดการนำาใช้จริงและเกิดการคิดวิเคราะห์ขยายวงภายในชุมชน เปิดกว้างให้ชาวบ้านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วม

ค้นหาปัญหาและทางออก เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” ตระหนักว่าการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เป็นทางรอด 

ถ้าชุมชนคิดเองได้นั่นคือความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการทำางานพัฒนาชุมชนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

   (๒)	 การขยายผลโดยสร้างผู้นำา	และ	“คนต้นแบบ”	สร้างแรงบันดาลใจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้ความสำาคัญ

กับการสร้าง “ผู้นำา” ทีม่ีศักยภาพมีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างขวัญกำาลังใจให้สมาชิกในชุมชน มีความปรารถนาดีต่อ 

ผูอ้ืน่อย่างแท้จริง เสียสละ อดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้อง และมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อแนวทาง 

การดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะทำาหน้าท่ีเช่ือมประสานระหว่างประชาชนกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ		

หรือหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี	ทำาให้การพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รวดเร็วข้ึน	โดยการสร้างผู้นำาเป็นกระบวนการต่อเน่ือง  

มีการแสวงหาผู้นำาหรือคนต้นแบบรุ่นใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สานต่อ  

เป็นเครือข่ายการร่วมขยายผลกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ซึ่งการได้ผู้นำาทีด่ี จริงใจ มีคุณธรรม จะทำาให้ชุมชนมีความรัก

สามัคคี และมีความเข้มแข็ง

   (๓)	 การพัฒนาระดับบุคคล โดยถ่ายทอดการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ความศรัทธา รวมทัง้กระตุ้นให้คนในพื้นทีโ่ดยรอบตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ให้ความสำาคัญกับการพึ่งพาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนและตนเองให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยัง่ยืน นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหนิซอ้นฯ มีการจดัฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร การพฒันาอาชีพตา่งๆ พรอ้มสนบัสนนุเงนิทุน พนัธุ์สตัว ์และพนัธุ์พชื ใหก้บัประชาชน 

ทีอ่าศัยอยูบ่ริเวณโดยรอบ เช่น อบรมเกษตรกรต้นแบบกับการพัฒนาแบบพอเพียง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ปีก การทำา

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ การแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่หลากหลาย

ให้แก่ครอบครัว ทัง้รายได้รายวัน/รายเดือน/รายปี รู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ลดภาระหน้ีสินจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และดำารงชีวิต 

อย่างมีความสุข พร้อมหน้าครอบครัว “ความสุข”	จึงเป็นปลายทางของการพัฒนา โดยอาจนิยามความสุขในพื้นทีพ่ัฒนาเขาหินซ้อน 

ประกอบด้วย การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การมีความมัน่คงด้านรายได้ ไม่มีภาระหนี้สิน ครอบครัวอยูพ่ร้อมหน้า และไม่มี 

เงื่อนไขเรื่องเวลา

    ๓.๒	 การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขาหินซ้อนสู่ความยั่งยืน

(๑)				การฟื้นฟูสภาพดินทราย	“พลิกฟ้ืนผนืดิน	พลกิฟ้ืนชวีติ” เดมิทีเกษตรกรประสบปญัหาท่ีดนิไมส่ามารถทำาการเกษตร 

ได้ผล บางส่วนละทิง้อาชีพไปสูก่ารทำางานในโรงงาน กระทัง่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ทำาให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าพื้นทีด่ิน

เสือ่มโทรมทีเ่คยไร้ความหวัง สามารถปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิชาการให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์จนเพาะปลูกพืชได้ผลดี โดยเฉพาะ

เกษตรกรทีร่ับการขยายผลเป็นชุดแรกเมือ่เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ตระหนักถึงความ 

สำาคัญของการปรับปรุงบำารุงดินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีความต้องการทีจ่ะพัฒนาพื้นดินของตนและชุมชนให้มีสภาพดีขึ้น  

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ให้องค์ความรู้และปัจจัยการผลิตสนับสนุน เช่น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือบำารุงดิน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึด

หน้าดินและป้องกันการชะล้างพังทลาย ขุดบ่อนำ้าเพื่อเก็บกักนำ้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน ใช้ประโยชน์ทั้งในการเกษตรและการอุปโภค

บริโภค ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อสร้างความสมดุลของสารอาหารในเนื้อดิน เป็นต้น จากนั้นองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างข้ึน ส่งผลให้พ้ืนท่ีโดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีดินท่ีคุณภาพดีข้ึน ขณะเดียวกัน 

มีแหล่งเก็บกักนำา้เพ่ิมข้ึน จนสามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายและได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สร้างรายได้ท่ีม่ันคงให้กับเกษตรกร
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    (๒) เกษตรทฤษฎีใหม่ เพิม่โอกาสการพึง่ตนเองอย่างย่ังยืน ในอดีตเกษตรกรบริเวณเข�หินซ้อนปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกัน 

เป็นเวล�น�น	อีกทัง้ยังใช้ส�รเคมีเพื่อก�รเกษตรจำ�นวนม�ก	ทำ�ให้เกิดปัญห�ดินเลว	ผลผลิตลดลงและมีคุณภ�พตำ่�ข�ยไม่ได้ร�ค�	 

เม่ือศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ขย�ยองค์คว�มรู้ด้�นก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน	ก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์	และก�รทำ�ก�รเกษตรทฤษฎีใหม่

ให้กับเกษตรกรในหมูบ่้�นบริเวณรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ		 เกษตรกรได้นำ�คว�มรู้ไปปรับใช้อย่�งเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ี 

ทำ�กินของตนเอง	ปรับเปล่ียนก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นก�รปลูกพืชแบบผสมผส�น	ใช้ปัจจัยที่มีอยู่ให้เกื้อกูลกัน	ซึ่งเป็นจุดเด่นในก�รขย�ย

ผลของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	มีก�รว�งระบบก�รจัดก�รนำ้�ในพื้นทีเ่พื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพ�ฝนฟ้�อ�ก�ศแต่เพียง

อย่�งเดียว	ก�รลดร�ยจ่�ยโดยผลิตปุย๋อินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนก�รผลิต	 ว�งแผนก�รใช้ทีด่ินทำ�กินอย่�งคุ้มค่�บนพ้ืนฐ�นของคว�ม 

พอประม�ณ	ไม่เพ่ิมผลผลิตท�งก�รเกษตรม�กเกินไปจนเป็นภ�ระ	และก่อเกิดหน้ีสิน	ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตหมุนเวียนเพื่อบริโภค

ภ�ยในครัวเรือน	จำ�หน่�ยสู่ท้องตล�ด	เกิดคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	สร้�งร�ยได้	และสร้�งคว�มสุขให้กับเกษตรกรเพิ่มม�กขึ้น	ทั้งยังเป็น

แบบอย่�งให้กับคนในท้องถิน่ทีท่ำ�ง�นในภ�คอุตส�หกรรม	หรือผู้ที่ย้�ยถิน่ฐ�นไปทำ�ง�นนอกพืน้ที่	กลับม�พัฒน�ที่ดินท�งก�รเกษตร

ของตนเอง	และยึดอ�ชีพเกษตรกรรม	 ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ต�มแนวพระร�ชดำ�ริในพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	เป็นหลักในก�รดำ�เนินชีวิตต่อไป		

    (๓) การรวมกลุ่ม และการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรในพ้ืนท่ีเข�หินซ้อนมีก�รรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่ม	 ซึ่งเป็นกลุ ่มธรรมช�ติ 

แบบง่�ยๆ	ทัง้กลุม่อ�ชีพท�งก�รเกษตร	และกลุ่มอ�ชีพอืน่ๆ	 	อ�ทิ	กลุม่ผักปลอดส�รพิษหมูบ้่�นปรือว�ย	ทีร่่วมสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ในก�รใช้ปุย๋อินทรีย์แทนก�รใช้ส�รเคมีสำ�หรับก�รเพ�ะปลูก	ช่วยกันห�ตล�ดจำ�หน่�ยผลผลิต	และว�งแผนก�รผลิต	 โดยเกษตรกร

แต่ละร�ยจะไม่ปลูกผักชนิดเดียวกันจำ�นวนม�กเพื่อป้องกันร�ค�ผลผลิตตกตำ่�เนื่องจ�กมีปริม�ณม�กเกินคว�มต้องก�ร	กลุ่มสถ�บัน 

ก�รเงินชุมชนบ�้นปรือว�ย	 เร่ิมดำ�เนินก�รในปี	๒๕๕๘	มีสม�ชิกจำ�นวน	๑๒๕	คน	ก่อต้ังข้ึนเพ่ือสร้�งวินัยก�รออมให้กับคนในชุมชน 

บ้�นปรือว�ย	เพิ่มโอก�สก�รเข�้ถงึแหล่งเงนิทุน	บรรเท�คว�มเดอืดรอ้นท�งก�รเงนิ	และสง่เสรมิสวสัดกิ�รต�่งๆ	ใหก้บัคนในชุมชน	โดยไดรั้บ 

ก�รสนับสนุนจ�กธน�ค�รออมสิน	กลุม่สถ�บันก�รเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งในก�รเรียนรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รจนส�ม�รถลดปลดหนี้นอก

ระบบ	และหนี้อื่นๆ	ทำ�ให้ชีวิตกลับสู่สมดุลพึ่งพ�ตนเองและครอบครัวมีคว�มสุข	รวมท้ังสนับสนุนสินเช่ือให้กับเกษตรกรในก�รประกอบ

อ�ชีพด้วย	กลุ่มอ�ชีพชุดสำ�เร็จรูปปักเล่ือม	ก่อต้ังเม่ือปี	๒๕๔๐	มีสม�ชิก	๒๐	คน	ผลิตเส้ือผ้�สำ�เร็จรูปจ�กผ้�ฝ้�ย	และผ้�ไหม	แล้วปักด้วยเล่ือม	

ลูกปัดหล�กสี	เพ่ือเพ่ิมมูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์	สร้�งช่ือเสียงให้กับกลุ่มและได้รับร�งวัลหน่ึงตำ�บล	หน่ึงผลิตภัณฑ์	ระดับ	๔	ด�ว	เม่ือปี	๒๕๕๓	 

 

	 	ก�รรวมกลุม่ของเกษตรกรในหมูบ่้�นบริเวณรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	เป็นก�รต่อยอดองค์คว�มรู้ต่�งๆ	ได้เป็น

อย่�งด	ีเน่ืองจ�กเป็นพืน้ท่ีรว่มแสดงคว�มคดิเหน็	ชว่ยกนัห�ท�งแกไ้ขปญัห�แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึง่กนัและกนั	รวมถงึการพัฒนาแกนนำา  

สรา้งผูน้ำาชมุชนทีเ่สียสละ	นอกจ�กนี้	 ยังส�ม�รถเชื่อมโยงกับหน่วยง�นภ�ครัฐ	 เพื่อขอรับก�รสนับสนุนในด้�นวิช�ก�ร	คว�มรู้	 

งบประม�ณก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	และยั่งยืนสืบไป
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรดิน แหล่งน  าป่าไม้ในพื นที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ทรัพยากร
กลับคืน 

ประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

การเกษตร หาตลาด  
และวางแผน

การผลิต 
กลุ่มสถาบัน
การเงินชุมชน
บ้านปรือวาย 

กลุ่มอาชีพชุด
ส าเร็จรูปปัก

เล่ือม 

สร้างอาชีพ
ให้กับ

ประชาชน 

เกิดการรวมกลุ่ม การพัฒนาอาชีพและเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  และอาศัย
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คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากร
ดิน จากองค์ความรู้ที่ได้รบั 

๒. เกิดการรวมกลุ่มการท างาน
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 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ทรัพยากรดิน สร้างความ

สมดุลธรรมชาติ 

อาศัยความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพ่ิมโอกาสการ

พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

การฟื้นฟูสภาพดินทราย “พลิกฟื้นผืนดิน พลิกฟื้นชีวิต”  

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การฟื้นฟูสภาพดินทราย พลิกฟื้นผืนดิน พลิกฟื้นชีวิต
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ที่จุดเดียว 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
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ให้กับ

ประชาชน 
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ดิน จากองค์ความรู้ที่ได้รบั 
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
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ทรัพยากร
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ในพื นที่  และอาศัย
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พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 
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ดิน จากองค์ความรู้ที่ได้รบั 

๒. เกิดการรวมกลุ่มการท างาน
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ทฤษฎีใหม่ วิธีการเพื่อพออยู่ พอกิน

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความยากลำาบากของเกษตรกรใน 

การทำาการเกษตร ซึ่งอาศัยนำ้าฝนในการเพาะปลูก ทำาให้เกิดความเสี่ยงทีพ่ืชพันธุ์จะเสียหายจากความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ แม้เกษตรกรบางรายจะขุดบ่อนำ้าไว้แต่ก็มีขนาดเล็กไม่เพียงพอ รวมทัง้การทำาการเกษตรผิดวิธี  

เพาะปลูกอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ โดยปลูกพชืเชงิเดี่ยวและใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตรจำานวนมาก พระองคจ์งึรวบรวมขอ้มลู 

เพื่อนำามาวิเคราะห์ และพระราชทานแนวทางแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการทีด่ินและนำ้า เพื่อเกษตรกรใช้ประโยชน์ 

จากทีด่ินได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรงให้ชื่อว่า “ทฤษฎีใหม่” ดังพระราชดำารัสทีไ่ด้พระราชทาน ดังนี้ “ทฤษฎีใหม่ 

เป็นวิธกีารเพ่ือการพออยู่พอกนิ โดยเปน็แนวทางการบรหิารจดัการที่ดินและนํ้าเพ่ือการเกษตรและอปุโภคบรโิภค

ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคนให้พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งตนเอง

ได้เป็นอันดับแรก” (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๗)

        แนวทางการทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่จะจัดแบ่งทีด่ินออกเป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการ

ใช้พื้นที่ โดยใช้เนื้อที่ ๑๐ - ๑๕ ไร่  ต่อครอบครัว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรเฉล่ียท่ีเกษตรกรไทยถือครอง แบ่งออกเป็น  

๔ ส่วน คือ แหล่งนำ้า ร้อยละ ๓๐ นาข้าว ร้อยละ ๓๐ พืชผสมผสาน ร้อยละ ๓๐ และที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๑๐ พร้อมทั้ง 

มีการคำานวนปริมาณนำา้กกัเกบ็ใหเ้พยีงพอในการเพาะปลกูตลอดป ีเม่ือเกษตรกรเขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามจนไดผ้ลด ี

สามารถพัฒนาตนไปสู่ความพออยู่พอกินแล้ว จึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ เพ่ือแลกเปล่ียน 

เรยีนรู้ ชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั รว่มแรงกนัในการผลติ การตลาด การหาแหลง่เงนิทุน แหลง่พลงังาน พฒันาอาชพีเสริม 

อื่นๆ ทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

        การปฏิบัติตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินและนำ้า สามารถลด 

ความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กิดจากการทำาการเกษตรได้ มีแหล่งนำ้าไว้ใช้เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง รู้จักการนำาทรัพยากรที่มีอยู ่

มาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ มีผลผลติสำาหรบับรโิภคภายในครอบครวัอย่างเพยีงพอ และหากเหลอืพอกส็ามารถแจกจา่ย 

หรือนำาไปจำาหน่าย ทำาให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทัง้ปี ลดภาระหนี้สิน พึ่งพาตนเองได้ เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันภายในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.  การเชื่อมโยงผลลัพธ์การนําใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

     การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ส่วนใหญ่เป็นการสร้าง/เพ่ิมความรู้ให้กับชุมชน/ประชาชน ให้ความ

สำาคัญกับการสร้างรายได้จากเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการยกระดับความม่ันคงด้านรายได้แล้ว ยังเกิดการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนมากข้ึน ทำาให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีหลากหลาย เข้มแข็ง เป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ส่งผลให้ชุมชน/ประชาชนรอบๆ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติกลับมามีความ

สมบูรณ์มากข้ึนเป็นลำาดับ ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้อย่างย่ังยืน

แล้ว ยังช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) สรุปสาระสำาคัญได้ ดังน้ี 

       ๔.๑ การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน (People)  การน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยเน้นการพัฒนา 

ท่ียึด “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” ท้ังการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ปลูกฝังจิตสำานึกของความพอเพียงสนับสนุน

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถดูแล

ปากท้องคนในครอบครัว ลดภาระหน้ีสิน เกิดความสมดุลของรายได้และการมีอาชีพท่ีม่ันคง เม่ือประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้    
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๓๙

มีคว�มเข้มแข็ง	จะส�ม�รถช่วยเหลือผู้อ่ืน	และเข้�ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ชุมชนได้	ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีเข�หินซ้อนมีคว�ม

สอดรับกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เป้�หม�ยท่ี	๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี	เป�้ประสงคท่ี์	๑.๔	ทกุคนมสีทิธเิท่�เทยีม 

กนัในทรพัย�กรท�งเศรษฐกจิ	มรดกทรพัย�กรธรรมช�ต	ิและ	เป้าหมายท่ี ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ปรับปรุง

โภชนาการและสนับสนุนการทำาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน	 เป้�ประสงค์ที	่๒.๔	มีระบบก�รผลิตอ�ห�รที่ยั่งยืน	 เป้�ประสงค์ที	่๒.๕	 

คงคว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์

        ๔.๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity) เข�หินซ้อนเป็นต้นแบบของก�ร

พัฒน�เชิงพื้นที่อย่�งเป็นองค์รวม	ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม	โดยชุมชนเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญของก�รพัฒน�	 

มผีูน้ำ�ชุมชนเปน็ฟันเฟืองสำ�คัญทีก่่อให้เกิดคว�มสำ�เร็จและทำ�ให้ก�รพัฒน�พื้นที่มีคว�มต่อเนือ่ง	นำ�ไปสูค่ว�มยัง่ยนื	ก�รพัฒน�บน

ฐ�นคิดของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นทีเ่ข�หินซ้อนเป็นก�รเชื่อมโยงประเด็นสำ�คัญของก�รพัฒน�	 กลไกก�รขับเคลื่อน

ภ�คีเครือข่�ยก�รพัฒน�บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกัน	อ�ทิ	ก�รรวมกลุ่มประกอบอ�ชีพเสริมเพิ่มร�ยได้	สร้�งง�นที่มีคุณค่�ที่ช่วย

สง่เสริมอ�ชีพและคุณภ�พชีวิตให้กับเกษตรกร	ประช�ชนในพืน้ที	่ ผูป้ระกอบก�รร�ยยอ่ย	พัฒน�ทรัพย�กรทีม่ีอยูเ่ดิมในพืน้ทีใ่ห้มี

ประสทิธิภ�พและเกิดประโยชนส์งูสดุ	 โดยคำ�นึงถึงสิง่แวดล้อม	รวมทัง้เป็นก�รพัฒน�ที่กระจ�ยคว�มเจริญลงสู่พื้นที่อย่�งทัว่ถึงและ

เป็นธรรมให้กับกลุม่คนอ�ชีพต่�งๆ	ทั้งภ�ยในพื้นที	่ ภ�ยในจังหวัดและจังหวัดข้�งเคียง	ซึ่งช่วยสร้�งให้เกิดห่วงโซ่ธุรกิจทีเ่ข้มแข็ง

และยัง่ยืน	ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นถือได้ว่�เป็นก�รว�งร�กฐ�นคว�มเข้มแข็งของก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม	ซึ่งจะ

ช่วยสนับสนุนให้ประเทศหลุดจ�กกับดักก�รเป็นประเทศร�ยได้ป�นกล�ง	ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ระหว่�งคนรวยคนจน	ระหว่�งเมือง

และชนบท	รวมทัง้สนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ครอบคลุมการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน	 เป้�ประสงค์ที	่ ๘.๔	คว�มมีประสิทธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กร

ของโลกในก�รบริโภคและก�รผลิต	 ตัดคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและก�รทำ�ให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	และ	 

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ		เป้�ประสงค์ที่	๑๐.๑	คงก�รเติบโตของร�ยได้ในกลุ่มประช�กร

ร้อยละ	๔๐	ที่ย�กจนที่สุด

       ๔.๓ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Planet) เข�หินซ้อนเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต	ส�ม�รถ

ถ่�ยทอดเรือ่งร�วของก�รแก้ไขฟืน้ฟูทรัพย�กรธรรมช�ติที่ข�ดสมดุลจ�กก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ	 ส่งผลต่อก�รลดลงของป่�ไม้	 

คว�มอุดมสมบูรณ์ของทรพัย�กรนำ�้และดินอย่�งรวดเรว็	จนสง่ผลกระทบด�้นคว�มไมม่ั่นคงท�งร�ยได	้และคว�มย�กจนต�มม�	จนไมม่ ี

ใครหรือร�ชก�รหน่วยใดคิดว่�จะส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้แล้ว	กระทั่งได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห� 

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	 ในก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	อันนำ�ม�ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงแนวท�งก�รพัฒน� 

ที่น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ในก�รแก้ไขและพัฒน�พื้นที่	พระองค์ฯ	ทรงมีพระร�ชดำ�ริและพระร�ชท�น

แนวท�งในก�รศึกษ�	ทดลอง	วิจัย	 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศดิน	นำ้�	และป่�ไม้	จนค่อยๆ	กลับม�สมบูรณ์ได้เป็นทีป่ระจักษ์อย่�งเป็น 

รปูธรรมใหสั้งคมไดเ้หน็คว�มสำ�คญัของก�รพึ่งพ�ของระบบนเิวศและทรพัย�กรธรรมช�ต	ิท่ียังประโยชนใ์หก้บัมนษุย์ใหป้ระกอบอ�ชพี

ได้อย่�งเกือ้กูลกับทรัพย�กรธรรมช�ตินำ�ม�สู่ก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยหลักสำ�คัญคือประช�ชนมีส่วนร่วม	 ยึดมั่นหลักคุณธรรม	 

ดำ�รงคว�มส�มัคคี	ก�รดำ�เนินก�รของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนฯ	ถือว่�ส�ม�รถสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	

เป้าหมายท่ี ๖ สร้างหลักประกันให้มีนำา้ใช้ มีการบริหารจัดการนำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน	 เป้�ประสงค์ที	่๖.๖	

ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนำ้�	รวมถึงภูเข�	ป่�ไม้	พื้นที่ชุ่มนำ้�	และทะเลส�บ	 เป้าหมาย ๑๒ สร้างหลักประกัน

ให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	 เป้�ประสงค์ท่ี	๑๒.๑	บรรลุก�รจัดก�รท่ีย่ังยืนและก�รใช้ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	เป้าหมายท่ี ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การ

ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน ฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๑	หลักประกันก�รอนุรักษ์	ก�รฟื้นฟูก�รใช้ระบบนิเวศบนบกและในนำ้�จืดอย่�งยั่งยืน	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๒	

ส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้ทุกประเภทอย�่งยัง่ยืน	 เป้�ประสงค์ที	่๑๕.๓	ต่อสู้ก�รกล�ยสภ�พเป็นทะเลทร�ย	 

ฟื้นฟูแผ่นดินทีเ่สือ่มโทรม	 เป้�ประสงค์ที	่๑๕.๔	อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเข�และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 เป้�ประสงค์ที	่๑๕.๕	 

ลดคว�มเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ต�มธรรมช�ติ	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๖	ส่งเสริมก�รเข้�ถึงทรัพย�กรธรรมช�ติ 
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๔๐

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้นฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยนืและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้นฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยนืและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยนืและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

คมนาคมสะดวก  
เปิดป่าสัมปทานป่าไม้ 

ป่าโล่งเตียน 

ชาวบ้านเข้ามาปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 เป็นเวลานาน 

ดินเสื่อม กลายเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกพืชเชิงเด่ียว

แนวทางการ
พัฒนา 

ขยายผล ขยายผล 

สร้างผู้น าและตัวอย่างความส าเร็จในชุมชน 
ฟ้ืนฟูดินและน้ า ใช้หญ้าแฝกสร้างหน้า

ดินเพ่ือการเพาะปลูก 
สร้างอ่างเก็บน้ า  

แก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก 

ขยายผลองค์ความรู้ในการพัฒนาดิน 
ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกได้ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านผลผลิต 

ขยายผล 
ภายในชุมชน 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แก้ปัญหาเบื้องต้นแก้ปัญหาเบื้องต้น ปลูกหญ้าแฝก

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

บริโภค 
ในครัวเรือน 

อิ่มท้อง 
ก่อให้เกิด
รายได้ 

ส่งเสียให้ลูกหลาน 
ได้รับการศึกษา 

ที่สูงขึ น 
ดินเสื่อม  

เป็นดินทราย 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน 

ไถกลบสร้าง
สารอินทรีย์ในดิน 

เกิดไส้ดินในดิน 
ตัวชี วัดคุณภาพดินดี 

ครอบครัว 
ได้อยู่พร้อมหน้า 

สร้าง 
แหล่งน  า 

อนุรักษ์ 
ดินและน  า 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรดิน แหล่งน  าป่าไม้ในพื นที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ทรัพยากร
กลับคืน 

ประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

การเกษตร หาตลาด  
และวางแผน

การผลิต 
กลุ่มสถาบัน
การเงินชุมชน
บ้านปรือวาย 

กลุ่มอาชีพชุด
ส าเร็จรูปปัก

เล่ือม 

สร้างอาชีพ
ให้กับ

ประชาชน 

เกิดการรวมกลุ่ม การพัฒนาอาชีพและเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพและเพิ่มโอกาสการ
เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  และอาศัย
หลัก PDCA 

๑ 

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สรา้งกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สน
ับส

นุน
 เง

ินท
ุน 

พัน
ธุ์พ

ืช พ
ันธ

ุ์สัต
ว์ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากร
ดิน จากองค์ความรู้ที่ได้รบั 

๒. เกิดการรวมกลุ่มการท างาน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์  

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ปลูกพืชหมุนเวียนฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน สร้างความ

สมดุลธรรมชาติ 

อาศัยความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพ่ิมโอกาสการ

พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

การฟื้นฟูสภาพดินทราย “พลิกฟื้นผืนดิน พลิกฟื้นชีวิต”  

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การฟื้นฟูสภาพดินทราย พลิกฟื้นผืนดิน พลิกฟื้นชีวิต

มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากร

สมดุลธรรมชาติ

อาศัย

๒ 

สน
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การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้นฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยนืและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้นฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเช่ือมโยงระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยนืและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑. ความเป็นมา       

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ�
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	ก่อตั้งต�มพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร	

มห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถบพิตร	 โดยในวันที่	 ๒๘	 ธันว�คม	 ๒๕๒๔	 ทรงมีพระร�ชดำ�ริแก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดจันทบุรีในขณะนั้น	

ให้พิจ�รณ�พื้นที่ที่เหม�ะสมจัดทำ�โครงก�รพัฒน�ด้�นอ�ชีพก�รประมงและก�รเกษตรในเขตพื้นที่ดินช�ยฝั่งทะเลจันทบุรี	 โดยให้มี

ก�รจัดห�พื้นที่ป่�สงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ส�ธ�รณประโยชน์	 เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ในเขตพื้นที่ดินช�ยทะเล	 และทรงเห็น

ว่�พื้นที่อ่�วคุ้งกระเบนเป็นพื้นที่ที่เหม�ะสม	 จึงได้เริ่มมีก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริขึ้น	 

ในปี	๒๕๒๕		ณ	ตำ�บลคลองขุด	อำ�เภอท่�ใหม่	จังหวัดจันทบุรี	เพื่อพัฒน�ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง	และก�รเกษตรในเขตพื้นที่ดนิ

ช�ยฝ่ังทะเล	โดยกรมประมงและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	(สำ�นักง�น	กปร.)	

เป็นหน่วยง�นหลักในก�รบูรณ�ก�รดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นอ่ืนๆ	ปัจจุบันมีพ่้ืนท่ีดำ�เนินง�นและพ้ืนท่ีขย�ยผล	ประม�ณ	๘๕,๒๓๕	ไร่	

ครอบคลุม	๓๓	หมู่บ้�นในอำ�เภอท่�ใหม่	และอำ�เภอน�ย�ยอ�ม	จังหวัดจันทบุรี	

  

๒. การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ยดึหลกัก�รพฒัน�			“การฟืน้ฟแูละจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื จากยอดเขา...สูท่อ้งทะเล” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่				 

(๑)	 สนองพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง	 ครบถ้วนสมบูรณ์	 และมีประสิทธิผล	 (๒)	 เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	 ตั้งแต่ก�รศึกษ�	

ทดลอง	 วิจัย	 ส�ธิต	 ขย�ยผล	 และก�รบริห�รจัดก�ร	 (๓)	 มุ่งเน้นการขยายผลสำาเร็จ จ�กก�รพัฒน�สู่ประช�ชน	 ในหมู่บ้�นรอบ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	 และประช�ชนทั่วไป	 (๔)	 ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	

ให้เกิดคว�มสมดุลของระบบนิเวศ	 และก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน	 (๕)	 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เพื่อสร้�ง

คว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	 ดังนั้น	 จึงต้องอ�ศัยก�รจัดก�รในรูปแบบ	 “สหวิทย�ก�ร”	 ซึ่งมีหน่วยง�น

ร่วมดำ�เนินก�ร	อ�ทิ	หน่วยง�นในระดับพื้นที่	จำ�นวน	๓๖	หน่วยง�น	จ�ก	๒๒	กรม/สำ�นัก	ใน	๗	กระทรวง	ร่วมสนองพระร�ชดำ�ริ		 

 

					 	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	 ได้น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริม�สู่ก�รศึกษ�	 ค้นคว้�	 ทดลอง	 วิจัย	 ก�รพัฒน�

พื้นที่ดินในเขตช�ยฝั่งทะเล	 ก�รฟื้นฟู	 อนุรักษ์	 ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน	 ก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ	 และนำ�ผลก�รศึกษ�ที่

ประสบผลสำ�เร็จ	 จัดทำ�เป็นแปลงส�ธิตในลักษณะของ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต”	 เป็นศูนย์บริก�รรวมที่จุดเดียวให้แก่เกษตรกร

และประช�ชนผู้สนใจ	 เพื่อให้ประช�ชนในพื้นที่หมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 และประช�ชนทั่วไปได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้ผลก�ร

ดำ�เนินง�นจริง	ผ่�นเจ้�หน้�ที่ซึ่งได้ถ่�ยทอดให้คว�มรู้	และคำ�แนะนำ�ต่�งๆ	โดยมีก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้	

๒.๑ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และนำา้	ดำ�เนินก�รฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้	 ท้ังป่�บกและป่�ช�ยเลน	

ในปัจจุบันป่�บกบริเวณแนวเข�มีพื้นที่ร�ว	 ๑๑,๓๗๐	 ไร่	 โดยเป็นผลสำ�เร็จของก�รฟื้นฟูให้กลับม�มีคว�มสมบูรณ์	 ภ�ยหลังจ�กก�ร

ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	อ�ทิ	 ก�รปลูกป่�/ปลูกหญ้�แฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนำ�้	 สร้�งฝ�ยชะลอคว�มชุ่มชื้น	 (Check	 Dam)	 ต�มแนวพระ

ร�ชดำ�ริ	เพื่อช่วยชะลอก�รไหลของนำ้�	สร้�งคว�มชุ่มชื้น	เป็นแหล่งนำ้�สำ�หรับสัตว์ป่�	กักเก็บตะกอนไม่ให้ลงสู่แหล่งนำ้�ตอนล่�ง	และมี

ก�รอนุรักษ์ป่�ช�ยเลนมีพื้นที่ป่�ช�ยเลนที่สมบูรณ์ในธรรมช�ติ	จำ�นวน	๖๑๐	ไร่	รอบอ่�วคุ้งกระเบน	รวมถึงฟื้นฟู/ปลูกป่�ช�ยเลน

การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
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เพิ่มเติม	จำ�นวน	๖๙๐	ไร่	รวมเป็น	๑,๓๐๐	ไร่	เพื่อเป็นที่อยู่อ�ศัยและเป็นแหล่งอนุบ�ลสัตว์นำ้�วัยอ่อน	โดยเฉพ�ะปู	กุ้ง	หอย	ทำ�ให้

มีปริม�ณสัตว์นำ้�ช�ยฝั่งเพิ่มม�กขึ้น				

๒.๒ การพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและงานปศุสัตว์ ส่งเสริมและถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	ก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน	

ก�รใช้ปุ๋ยหมักและนำ้�หมักชีวภ�พเพื่อฟื้นฟูดิน	ก�รจัดทำ�แปลงส�ธิต	 เช่น	ก�รผลิตผักและผลไม้ปลอดส�รพิษ	ก�รปลูกพืชหมุนเวียน	

ก�รปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	แปลงส�ธิตเกษตรทฤษฎีใหม่	 ก�รเพ�ะเหด็เศรษฐกิจ	ปลูกข้�วพันธ์ุดี	และก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร	

ส่งเสริมด้�นก�รเล้ียงสัตว์	เช่น	ไก่ไข่	เป็ดเทศบ�บ�รี	ส�ธิตก�รเล้ียงกว�งรูซ่�	ก�รทำ�อ�ห�รเล้ียงสัตว์	เป็นต้น	โดยเผยแพร่	ให้แก่เกษตรกร	

นิสิต	นักศึกษ�	และประช�ชนทั่วไป	

๒.๓ การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล		เช่น	ก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�้ช�ยฝ่ัง	ก�รส�ธิตก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�้ในกระชัง	

ก�รอนุรักษ์หญ้�ทะเล	 ก�รสร้�งปะก�รังเทียม	 ปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ�้	 จัดต้ังธน�ค�รปูม้�	 ส่งเสริมก�รเล้ียงหอยน�งรม	 และก�รปรับเปล่ียน

เคร่ืองมือทำ�ก�รประมงเพ่ือลดก�รทำ�ล�ยสัตว์นำ�้วัยอ่อน	 ฟ้ืนฟูอ�ชีพก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�้ด้วยระบบชลประท�นนำ้�เค็มซึ่งเป็นรูปแบบ

ก�รจัดก�รนำ้�เค็มที่มีคุณภ�พเหม�ะสมสำ�หรับก�รเลี้ยงกุ้งทะเล	 จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ประมงอ่�วคุ้งกระเบน	 และกลุ่มประมงพื้นบ้�น

เพื่อร่วมมือในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรสัตว์นำ้�	เป็นต้น

๒.๔ การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา	เกิดก�รท่องเท่ียวเชิงพัฒน�	ก�รท่องเท่ียวแบบเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งวิช�ก�รควบคู่คว�มสุข

ในรูปแบบ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต”	 โดยมี	 จุดเรียนรู้ท่ีน่�สนใจ	 อ�ทิ	 เส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติป่�ช�ยเลน	 ที่ประช�ชนส�ม�รถ

เข้�ไปศึกษ�ระบบนิเวศของป่�ช�ยเลนได้อย่�งใกล้ชิดและท่องเที่ยวโดยก�รพ�ยเรือค�ยัคชมธรรมช�ติในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน	

ถึงเดือนกุมภ�พันธ์	 และสถ�นแสดงพันธ์ุสัตว์นำ�้เฉลิมพระเกียรติ	๖	 รอบ	พระชนมพรรษ�	 ท่ีจัดห�และรวบรวมพันธ์ุสัตว์นำ�้ทะเลในท้องถ่ิน

และพื้นที่ใกล้เคียงม�จัดแสดง	 เพื่อให้ประช�ชนผู้สนใจได้ศึกษ�ห�คว�มรู้และพักผ่อนหย่อนใจ	 รวมทั้งหน่วยส�ธิตก�รเลี้ยงสัตว์นำ้�

ภ�ยในอ่�วคุ้งกระเบนกับบริก�รก�รท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร	เช่น	ก�รเขี่ยไข่ปู	(ธน�ค�ร

ปูม้�)	ก�รทำ�ซั้งเชือกบ้�นปล�	และก�รสร้�งบ้�นหอย	(อีแปะ)	เป็นต้น		
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ชาวบ้านในพื นที่ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน  
จากการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร 

เกิดห่วงโซ่รายได้ 

อาชีพประมง
ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบจับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหารทะเล
ในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ต่อยอดเพิ่มมูลค่า  
แปรรูปสินค้าเกษตร เกิดความสุข 

อย่างยั่งยืน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 
ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของป่า  
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ลดการบุกรุกป่า โดยการส่งเสริมอาชีพ 
เน้น “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” 

ฝายชะลอน้ า 

พัฒนาการเกษตรกรรมที่ม่ันคง 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 
นากุ้ง 

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
แปลงหอยนางรมบ าบัดน  าทิ งจากนากุ้ง 

สร้างอาชีพ 

แปลงหอยนางรม 

ชลประทานน้ าเค็ม 
ส าหรับการเลี ยงกุ้งทะเล 

ดินเลนจากนากุ้งน ามาท าปุ๋ยหมัก 

อนุรักษ์ป่าชายเลน 
แหล่งอนุบาลสัตว์น  า 

บ าบัดน  าทิ งจากนากุ้งอีกชั น 
แหล่งศึกษา เรียนรู้ และวิจัย เพื่อพัฒนา 

ปะการังเทียม 
ซ้ังเชือก : บ้านปลา 

แหล่งที่อยู่ของปลาใต้ทะเล 

ธนาคารปูม้า 
ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา รวมกลุ่มท าธนาคารปูม้า 

เขี่ยไข่ปูลงทะเล เพื่ออนุรักษ์ปูม้า 
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             ๓. การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	 ได้นำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ในพื้นที่	 ซึ่งเป็นก�รพัฒน� 

แบบองค์รวมที่สอดรับกับภูมิสังคมและฐ�นคว�มรู้จ�กก�รศึกษ�	วิจัย	ทดลอง	โดยมีก�รพัฒน�จ�กพื้นที่สูง	คือ	ก�รฟื้นฟูป่�ไม้อัน

เป็นแหล่งต้นนำ้�	 จนถึงก�รพัฒน�ประมงช�ยฝั่งอย่�งยั่งยืน	 ซึ่งทุกกระบวนก�รบริห�รจัดก�รนั้นจะเน้นก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมให้

เกิดขึ้น	โดยมีกระบวนทัศน์ของก�รพัฒน�ที่มุ่งเน้น	“การสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน” 

ดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกันบนหลักคว�มพอเพียง	พอประม�ณ	ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	แนวทางการพัฒนาของอ่าวคุ้งกระเบน		เริ่มจ�ก 

(๑) การสร้างความตระหนักรู้ให้คนในพื้นที่รู้ถึงสภ�พปัญห�	ผลกระทบจ�กก�รสูญเสียทรัพย�กรธรรมช�ติ	ตระหนักถึงประโยชน์

ของทรัพย�กรธรรมช�ติ	เช่น	ป่�ไม้	ผืนดิน	แม่นำ้�	และท้องทะเล	และคว�มเชื่อมโยงของทรัพย�กรธรรมช�ติต่�งๆ	(๒) การบ่มเพาะ

จิตสำานึกความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน	ให้เกิดคว�มหวงแหน	รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 

(๓) การระเบิดจากการข้างใน	โดยคนในพื้นที่ได้เกิดคว�มตระหนักและออกม�ร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญห�	แสวงห�คว�มรู้เพื่อพัฒน�

ชุมชนของตนเอง	 และ	 (๔) การสร้างภาคีเครือข่ายและขยายผลการพัฒนา	 รวมกลุ่มร่วมมือกันพัฒน�และเรียนรู้ก�รอยู่ร่วมกัน

กับธรรมช�ติอย่�งสมดุล	ยั่งยืน	และมีคว�มสุข	

 ๓.๑ การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอ่าวคุ้งกระเบนสู่ความยั่งยืน

 ๑) การอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่สูง	 ก�รพัฒน�ป่�ไม้ที่ยั่งยืน	 ควรเริ่มจ�ก	 “การปลูกป่าในใจคน”	 โดยสร้�งคว�ม

ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของป่�ไม้อันเป็นแหล่งต้นนำ้�สำ�คัญ	 ให้คว�มสำ�คัญกับ	 “การพัฒนาคน”	 ให้มีคุณธรรม	 ปลูกฝังให้รู้จักก�ร 

เสียสละเพื่อส่วนรวม	 ใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำ�นึงถึงชนรุ่นหลัง	 พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพให้คน

มีร�ยได้ควบคู่ไปกับก�รอนุรักษ์ป่�ต้นนำ้�	 เช่น	ก�รเลี้ยงสัตว์	 เพ�ะเห็ด	ก�รทำ�เกษตรผสมผส�น	เป็นต้น	 เพื่อทำ�ให้คนในพื้นที่อิ่มท้อง	 

มีร�ยได้	และอยู่ร่วมกันกับธรรมช�ติได้อย่�งสมดุล	และมีคว�มสุข

๒) การพัฒนาการเกษตร	มุ่งเน้นให้เกษตรกรส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได้	โดยก�รส่งเสริมและฝึกอบรมอ�ชีพก�รเกษตร

ท่ีหล�กหล�ยสอดคล้องกับภูมิสังคม	 และตรงกับคว�มต้องก�รของเกษตรกร	 เช่น	 ก�รปลูกผักและไม้ผลปลอดส�รพิษ	 ก�รเพ�ะเห็ด

เศรษฐกิจ	 และก�รปลูกข้�วพันธ์ุดีครบวงจร	 นอกจ�กน้ี	 ยังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักและนำ�้หมักชีวภ�พ	 ลดก�รใช้ย�และส�รเคมี

เพ่ือลดต้นทุนก�รผลิต	 ทำ�ให้ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชว่ยรกัษ�สภ�พแวดล้อม	 โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญ	 คือก�รผลิตให้มีอ�ห�ร

พอเพียงต่อก�รบริโภคในระดับครัวเรือนเป็นลำ�ดับแรก	และพัฒน�ไปสู่ก�รผลิตเพ่ือจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้	รวมท้ังมีก�รส่งเสริมให้เกษตรกร

รวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตรเพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิม	 และทำ�หน้�ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�น

ก�รเกษตรจ�กพ้ืนท่ีจริง		

๓) นากุ้งกับการบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จ�กก�รบริห�รจัดก�รที่ข�ดองค์คว�มรู้ก่อให้เกิดวิกฤตโรค	 

ในน�กุ้งอย่�งรุนแรง	วิกฤติก�รณ์ดังกล่�วก่อให้เกิดคว�มตระหนักร่วมกันของเกษตรกรน�กุ้งอันนำ�ไปสู่กระบวนก�รคิดและแก้ไข

ปัญห�แบบองค์รวม	ตั้งแต่ต้นท�งจนถึงปล�ยท�ง	โดยเริ่มจ�กก�รจัดให้มีชลประท�นนำ้�เค็มเพื่อผันนำ้�จ�กทะเลเข้�สู่น�กุ้ง	 โดยมีก�ร 

ว�งแผนก�รใช้นำ้�ร่วมกัน	รวมทัง้ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ทิ้งจ�กน�กุ้งที่ใช้หลัก	“ธรรมช�ติช่วยธรรมช�ติ”	คือก�รใช้แปลงหอยน�งรม 

เป็นตัวลดปริม�ณส�รอินทรีย์เพื่อบำ�บัดนำ้�ทิ้งจ�กน�กุ้ง	นอกจ�กนี้ยังมีก�รใช้ป่�ช�ยเลนในก�รช่วยบำ�บัดนำ้�อีกชั้นก่อนที่นำ้�ทิ้งจะไหล

ลงสู่อ่�วคุ้งกระเบน	ยังก่อให้เกิดก�รสร้�งอ�ชีพใหม่กับคนในพื้นที่	จึงเป็นก�รบริห�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน

๔) อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งศึกษา เรียนรู้ วิจัย เพื่อการพัฒนา	ก�รพัฒน�ที่ดีต้องเป็นก�รพัฒน�ที่สอดรับ

กับภูมิสังคม	สำ�หรับเกษตรกรบริเวณอ่�วคุ้งกระเบน	คือ	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรช�ยฝ่ังให้มีคว�มสมบูรณ์	จ�กสภ�พพ้ืนท่ีป่�ช�ยเลนเส่ือมโทรม

ทำ�ให้ข�ดแหล่งอนุบ�ลสัตว์นำ้�	 ทรัพย�กรสัตว์นำ้�ในทะเลลดน้อยลง	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	
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             จึงได้มีก�รให้คว�มรู้แก่ช�วบ้�นและส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของช�วบ้�นในก�รปลูกและอนุรักษ์ป่�ช�ยเลน	 เมื่อพื้นทีป่�ช�ยเลนเริ่ม

กลับม�อุดมสมบูรณ์จึงมีก�รพฒัน�ให้เป็นแหล่งศึกษ�	 เรียนรู้	 และมีก�รทดลองทำ�วิจัยห�องค์คว�มรู้เก่ียวกับป่�ช�ยเลนอย่�งต่อเน่ือง

ถึงปัจจุบัน	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ป่�ช�ยเลนอย่�งยั่งยืน	พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทรัพย�กรช�ยฝั่งมีคว�มอุดมสมบูรณ์

๕) ธนาคารปูม้า ความพอเพียงในวิถีชุมชน	 ช�วบ้�นตระหนักถึงปัญห�ก�รลดลงของทรัพย�กรท�งทะเล	 

โดยเฉพ�ะปูม�้อันเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิของคนในพื้นท่ี	ซึ่งเปน็ก�รระเบดิจ�กข�้งในของคนในพื้นท่ี	จงึนำ�ม�สู่กรอบก�รคิดอย่�งมเีหตแุละ 

ผลเพื่อทีจ่ะแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้น	ปัญห�ปูม้�ที่ลดลงส่วนหนึ่งม�จ�กก�รจับปูม้�ทีม่ีไข่ไปจำ�หน่�ย	 	 เมือ่ทร�บถึงส�เหตุจึงคิดในก�ร

แก้ไขปัญห�ผ่�นกระบวนก�รห�คว�มรู้	 เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์	ผ่�นก�รทดลองด้วยตนเอง	และนำ�ไปสู่ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

กบัศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�อ�่วคุง้กระเบนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิจ�กช�วบ�้นเพยีงหนึ่งคนท่ีตระหนกัรู้ถงึปญัห�นำ�ไปสูก่�รรวมกลุม่ 

เพื่อชว่ยกนัอนุรกัษปู์ม้�ผ�่นก�รทำ�ธน�ค�รปูม้�	โดยก�รเข่ียไข่ปูท่ีอยู่นอกกระดองใส่ถังฟักเม่ือเป็นตัวแล้วจึงปล่อยลงสู่ทะเล	ช�วบ้�นเริม่

ตระหนักรู้	เกดิคว�มพอประม�ณ	ยอมเสียสละนำ�้หนกัของปมู�้ทีจ่ะจำ�หน�่ย	โดยก�รนำ�ปูม้�ม�เขีย่ไข่เพื่อเพ�ะฟกักอ่น	ทำ�ให้ทรพัย�กร

ปูม้�ยังคงอยู่และส�ม�รถทำ�อ�ชีพประมงต่อไปได้อย่�งยั่งยืน

ผลกระทบท�งบวกท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รทำ�ธน�ค�รปูม้�	ทำ�ให้ช�วบ้�นจ�กเดิมจะจับปูม้�ได้เฉพ�ะช่วงมรสุม	๒	–	๔	เดือน	

เป็นส�ม�รถจับปูได้ตลอดทั้งปีในปัจจุบัน	ก่อให้เกิดร�ยได้ของคนในพื้นที่	อ�ทิ	ก�รข�ยและแปรรูปปูม้�	เกิดร�ยได้กับคนนอกพื้นที่

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจับปูม้�	 หรืออ�จเรียกได้ว่�เป็นห่วงโซ่ร�ยได้	 คือ	 อ�ชีพก�รทำ�ลอบจับปูม้�	 ในจังหวัดตร�ด	 อ�ชีพเลี้ยงปล�นิล

สำ�หรับเป็นเหยื่อในก�รจับปูม้�ในจังหวัดชลบุรี	ก�รค้�ข�ยอ�ห�รทะเลในแหล่งท่องเท่ียว	จ�กกิจกรรมคว�มพอเพียงในวิถีชุมชนนำ�ไปสู่

ก�รอนุรักษ์ปูม้�	ส�ม�รถสร้�งให้เกิดมูลค่�ท�งเศรษฐกิจได้อย่�งม�กม�ย	ก่อให้เกิดก�รจ้�งแรงง�นในทุกกระบวนก�รผลิต	เกิดร�ยได้

ทุกกลุ่มในห่วงโซ่และมีคว�มสุขอย่�งยั่งยืน	

๖) ซัง้เชือกบ้านปลา ปะการังเทียม ห่วงโซ่ของระบบนิเวศใต้ทะเล	 	นอกจ�กธน�ค�รปูม้�แล้ว	คนในพื้นที่ 

ยังตระหนักถึงก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรใต้ทะเลภ�ยใต้ก�รส่งเสริมของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 

โดยช�วบ้�นท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รดำ�นำ�้หรือช�วบ้�นท่ีมีอ�ชีพทำ�ประมงจะร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	 

ในก�รทำ�ซั้งเชือกบ้�นปล�หรือปะก�รังเทียมเพื่อเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่�ศัยของสัตว์นำ้�	 เกิดเป็นระบบนิเวศใต้ทะเล	ปล�เล็กม�อ�ศัย 

ปล�ใหญ่จะเข้�ม�กินปล�เล็กบ�งส่วน	เป็นห่วงโซ่อ�ห�รใต้ทะเล	ช�วบ้�นมปีล�ให้จับก่อให้เกิดร�ยได้อย่�งยัง่ยืน	และซั้งเชือกบ้�น

ปล�ที่นำ�ลงไปผูกกับแนวปะก�รังยังเป็นแนวป้องกันเรือประมงขน�ดใหญ่ที่มีเครื่องมือจับปล�ประเภทอวนล�กอวนลุน	ไม่ให้ทำ�ล�ย

ทรัพย�กรสัตว์นำ้�ในพื้นที่ได้	เกิดก�รเรียนรู้ก�รอยู่ร่วมกันกับธรรมช�ติอันสอดรับกับภูมิสังคมของคนในพื้นที่
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สรา้งกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พร้อมรับการเรียนรู ้  
 ค านึงถึงส่วนรวม  
 มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล

เกิดการระเบิด ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ในการบริหารจัดการ

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย

สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร 

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 
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    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พร้อมรับการเรียนรู ้  
 ค านึงถึงส่วนรวม  
 มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ในการบริหารจัดการ

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สรา้งกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พร้อมรับการเรียนรู ้  
 ค านึงถึงส่วนรวม  
 มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ผลผลิต / ผลลพัธ ์

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นที่เกิดจิตวิญญาณของนักอนุรักษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 
ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับป ู

จ.ชลบุรี 

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครัวได ้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลู
ลกัษณะภมูสิงัคม  
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
รวมถงึสภาพปญัหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศึกษาเรียนรู้และพฒันา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านึก

การอนุรักษ์ 

๒ 

องค์ความรู้ 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง
ศึก
ษา
หา
คว
าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที ่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู้  
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ
ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 

ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สรา้งกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สรา้งกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สรา้งกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พร้อมรับการเรียนรู ้  
 ค านึงถึงส่วนรวม  
 มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    
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แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
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คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
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การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ผลผลิต / ผลลพัธ ์

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นที่เกิดจิตวิญญาณของนักอนุรักษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 
ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับป ู

จ.ชลบุรี 

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครัวได ้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลู
ลกัษณะภมูสิงัคม  
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
รวมถงึสภาพปญัหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศึกษาเรียนรู้และพฒันา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านึก

การอนุรักษ์ 

๒ 

องค์ความรู้ 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง
ศึก
ษา
หา
คว
าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที ่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู้  
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ
ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 

ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 
 

เกิดอาชีพ ผลิตลอบ เลี ยงปลานิล 

รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้ารายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้ารายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้ารายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้ารายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้ารายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์   

ทรัพยากร

คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้
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๕๐

๔.   การเชื่อมโยงผลลัพธ์การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จ�กก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณรอบอ่�วคุ้งกระเบน	ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบนฯ	และภ�คีเครือข่�ยก�รพัฒน�นั้น	 

ส่วนใหญ่เป็นก�รสร้�ง/เพ่ิมคว�มรู้ให้กับชุมชน/ประช�ชน	 เพ่ือสร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชนม�กข้ึน	 ในด้�นเศรษฐกิจทำ�ให้เกิด 

กลุม่วิส�หกิจชุมชนทีห่ล�กหล�ย	 เป็นก�รสร้�งอ�ชีพให้กับประช�ชน	ส่งผลให้ชุมชน/ประช�ชนโดยรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

อ่�วคุ้งกระเบนฯ	และบริเวณใกล้เคียง	 มีคุณภ�พชีวิตดีข้ึน	ระบบนิเวศ	สภ�พแวดล้อม	ทรัพย�กรท�งบกและท�งทะเลกลับม�สมบูรณ์ 

เพ่ิมม�กข้ึนเร่ือยๆ		ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง	ประช�ชนส�ม�รถพ่ึงตนเอง	ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกับชุมชน

ได้อย่�งย่ังยืน	จึงส่งผลต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	สรุปส�ระสำ�คัญได้	ดังน้ี

๔.๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน (People) ก�รน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ	

พอเพียงม�เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในก�รพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของประช�ชนรอบอ่�วคุ้งกระเบน	โดยเน้นก�รพัฒน�ท่ียึด	“คนเป็นศูนย์กล�ง	 

ในก�รพัฒน�”	ท้ังก�รพัฒน�ศักยภ�พของประช�ชนในชุมชน	ปลูกฝังจิตสำ�นึกของคว�มพอเพียง	สนับสนุนองค์คว�มรู้ในก�รพัฒน�อ�ชีพ	และ 

ส่งเสริมก�รสร้�งอ�ชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมร�ยได้	ทำ�ให้ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน	ส�ม�รถดูแลป�กท้องคนในครอบครัว	 เกิดคว�มสมดุล

ของร�ยได้และก�รมีอ�ชีพท่ีม่ันคง	เม่ือประช�ชนส�ม�รถพ่ึงตนเองได้	 มีคว�มเข้มแข็ง	จะส�ม�รถช่วยเหลือผู้อ่ืน	และเข้�ไปมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ชุมชนได้	 ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีอ่�วคุ้งกระเบนมีคว�มสอดรับกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เป้าหมายท่ี ๑  

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี	เป้�ประสงคท่ี์	๑.๔	ทุกคนมีสทิธเิท่�เทียมกนัในทรพัย�กรท�งเศรษฐกจิ	มรดกทรพัย�กรธรรมช�ต	ิ 

และ	เป้าหมายท่ี ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการทำาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

เป้�ประสงค์ที่	๒.๔	มีระบบก�รผลิตอ�ห�รที่ยั่งยืน	เป้�ประสงค์ที่	๒.๕	คงคว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์

๔.๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity)	พื้นที่อ่�วคุ้งกระเบนเป็นต้นแบบของ

ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ยืนที่สะท้อนให้เห็นจุดดุลยภ�พท�งเศรษฐกิจควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ก�รพัฒน�บน

ฐ�นคิดของปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นทีอ่่�วคุ้งกระเบนเป็นก�รเชื่อมโยงประเด็นสำ�คัญของก�รพัฒน�	กลไกก�รขับเคลื่อน

และภ�คีเครือข่�ยก�รพัฒน�บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกัน	อ�ทิ	ก�รรวมกลุ่มประกอบอ�ชีพเสริมเพิ่มร�ยได้	สร้�งง�นที่มีคุณค่�ที่ช่วย 

ส่งเสริมอ�ชีพและคุณภ�พชีวิตให้กับเกษตรกร	ประช�ชนในพื้นทีแ่ละผู้ประกอบก�รร�ยย่อย	พัฒน�ทรัพย�กรทีม่ีอยูเ่ดิมในพื้นทีใ่ห้มี 

ประสิทธิภ�พและเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม	 รวมทัง้เป็นก�รพัฒน�ทีก่ระจ�ยคว�มเจริญลงสู่พื้นทีอ่ย่�งทั่วถึง 

และเป็นธรรมให้กับกลุม่คนอ�ชีพต่�งๆ	ทั้งภ�ยในพื้นที	่ภ�ยในจังหวัดและจังหวัดข้�งเคียง	ซึ่งช่วยสร้�งให้เกิดห่วงโซ่ธุรกิจทีเ่ข้มแข็ง

และยัง่ยนื	ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ถอืไดว้่�เปน็ก�รว�งร�กฐ�นคว�มเขม้แขง็ของก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิของชมุชนและสงัคม	ซึง่จะชว่ย 

สนับสนุนให้ประเทศหลุดจ�กกับดักก�รเป็นประเทศร�ยได้ป�นกล�ง	ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ระหว่�งคนรวยและคนจน	ระหว่�งเมืองและ

ชนบท	รวมทัง้สนับสนุนก�รบรรลเุป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ

ครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน	เป้�ประสงค์ที่	๘.๔	คว�มมีประสิทธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กร

ของโลกในก�รบริโภคและก�รผลิต	และตัดคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและก�รทำ�ให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	และ	

เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ		เป้�ประสงค์ที่	๑๐.๑	คงก�รเติบโตของร�ยได้ในกลุ่มประช�กร

ร้อยละ	๔๐	ที่ย�กจนที่สุด

๔.๓ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Planet) ก�รสร้�งคว�มม่ันคงของฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ	

ท้ังดิน	ป่�ไม้	แหล่งนำ�้	และท้องทะเล	เป็นยุทธศ�สตร์ท่ีสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศและทิศท�งก�รพัฒน�ของโลก	 พ้ืนท่ีอ่�วคุ้งกระเบน 

จึงเป็นห้องเรียน	ห้องทดลอง	และห้องแสดงผลสำ�เร็จ	ที่สะท้อนบทเรียนจ�กแนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจในอดีตที่ส่งผลทำ�ให้

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดล้อมเสือ่มโทรม	อันนำ�ม�ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงแนวท�งก�รพัฒน�ทีน่้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงม�ประยุกต์ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�พื้นที่	 ฟืน้ฟูระบบนิเวศทัง้ห่วงโซ่อ�ห�รให้เกิดคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 

โดยประช�ชนในพ้ืนท่ีลุกข้ึนม�ดูแลจัดก�รแก้ไขปัญห�ทรัพย�กรธรรมช�ติด้วยตนเองบนหลักคุณคุณธรรม	เพร�ะคนในท้องถ่ินมีคว�ม

ตระหนักถึงผลกระทบท�งสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีตนจะต้องเผชิญ	และคำ�นึงถึงคว�มย่ังยืนของทรัพย�กรธรรมช�ติให้คงอยู่ไปถึงชน

รุ่นหลัง	 มีก�รจัดก�รและก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พและยัง่ยืน	 รวมรวมท้ังเป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ย 
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๕๑

เปา้หมายที่ ๖ สร้างหลกัประกันให้มีนำา้ใช้ และมกีารบรหิารจดัการนำา้และการสขุาภบิาลอยา่งยัง่ยนืสำาหรบัทกุคน เป�้ประสงคท่ี์	๖.๖	 

ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งนำ�้	รวมถึงภูเข�	 ป่�ไม้	 พ้ืนท่ีชุ่มนำ�้	และทะเลส�บ	 เป้าหมายท่ี ๑๒ สร้างหลักประกัน 

ให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน เป้�ประสงค์ท่ี	๑๒.๑	บรรลุก�รจัดก�รท่ีย่ังยืนและก�รใช้ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	เป้าหมายท่ี ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน เพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	

เป้�ประสงค์ท่ี	๑๔.๑	ป้องกันและลดมลพิษท�งทะเลทุกประเภท	เป้�ประสงค์ท่ี	๑๔.๒	บริห�รจัดก�รและปกป้องระบบนิเวศท�งทะเลและ

ช�ยฝ่ังเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบท�งลบท่ีมีนัยสำ�คัญ	และเป้าหมายท่ี ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 

การบริหารจัดการป่าไม้ท่ีย่ังยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดย้ังการเส่ือมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดิน และหยุดย้ัง 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	 เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๑	หลักประกันก�รอนุรักษ์	ก�รฟ้ืนฟู	และก�รใช้ระบบนิเวศบนบกและ 

ในนำ�้จืดอย่�งย่ังยืน	เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๒	ส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้ทุกประเภทอย่�งย่ังยืน	เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๓	 

ต่อสู้ก�รกล�ยสภ�พเป็นทะเลทร�ย	ฟ้ืนฟูแผ่นดินท่ีเส่ือมโทรม	เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๔	อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเข�และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๕	ลดคว�มเส่ือมโทรมของถ่ินท่ีอยู่ต�มธรรมช�ติ	เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๖	ส่งเสริมก�รเข้�ถึงทรัพย�กรธรรมช�ติ
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๕๒

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ชาวบ้านในพื นที่ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน  
จากการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร 

เกิดห่วงโซ่รายได้ 

อาชีพประมง
ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบจับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหารทะเล
ในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ต่อยอดเพิ่มมูลค่า  
แปรรูปสินค้าเกษตร เกิดความสุข 

อย่างยั่งยืน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 
ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของป่า  
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ลดการบุกรุกป่า โดยการส่งเสริมอาชีพ 
เน้น “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” 

ฝายชะลอน้ า 

พัฒนาการเกษตรกรรมที่ม่ันคง 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 
นากุ้ง 

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
แปลงหอยนางรมบ าบัดน  าทิ งจากนากุ้ง 

สร้างอาชีพ 

แปลงหอยนางรม 

ชลประทานน้ าเค็ม 
ส าหรับการเลี ยงกุ้งทะเล 

ดินเลนจากนากุ้งน ามาท าปุ๋ยหมัก 

อนุรักษ์ป่าชายเลน 
แหล่งอนุบาลสัตว์น  า 

บ าบัดน  าทิ งจากนากุ้งอีกชั น 
แหล่งศึกษา เรียนรู้ และวิจัย เพื่อพัฒนา 

ปะการังเทียม 
ซ้ังเชือก : บ้านปลา 

แหล่งที่อยู่ของปลาใต้ทะเล 

ธนาคารปูม้า 
ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา รวมกลุ่มท าธนาคารปูม้า 

เขี่ยไข่ปูลงทะเล เพื่ออนุรักษ์ปูม้า 
สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่วคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์   

คนในพื นท่ีเกิดจิตวิญญาณของนักอนุรกัษ์    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่งสร้าง
อาชีพ 

เกิดอาชีพ 
ประมง 

ขนาดเล็ก 

ผลิตลอบ 
จับปูม้า 
จ.ตราด 

เลี ยงปลานิล 
เหยื่อจับปู 
จ.ชลบุร ี

เกิดการจ้าง
แรงงาน 

ขายอาหาร
ทะเลใน 

แหล่งท่องเที่ยว 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
รายได้กระจายอยู่ในหลายจังหวัด อาทิ การจับปูม้า 

เกิดห่วงโซ่รายได้ในทุกกระบวนการ และอาจก่อให้เกิด
เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม /ปลุกจิตส านกึ

การอนุรักษ์ 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น  
    มีความส าคัญ  เป็นปัจจัยหนึ่ง 
    ในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พร้อมรับการเรียนรู ้  
 ค านึงถึงส่วนรวม  
 มีความเสียสละ  

เกิดการระเบิด 
จากข้างใน 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย
ในการฟื้นฟูทรัพยากร 
ริเริ่มท าธนาคารปูม้า 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วน 
ในการบริหารจัดการ

ชลประทานน  าเค็มเพื่อ 
ท านากุ้งอย่างยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กระบวนการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล

เกิดการระเบิด ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ในการบริหารจัดการ

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนช่วย

สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร 

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

 

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๕๓

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

 

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑๔.๑ ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท  
๑๔.๒ บริหารจัดการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเล่ียง

ผลกระทบทางลบที่มีนัยส าคัญ 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ียั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๕4

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุÅทองอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน

๑.   ความเป็นมา

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถบพิตร	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปเย่ียมเยียนร�ษฎรในหล�ยพ้ืนท่ีของ	

จังหวัดนร�ธิว�ส	 ได้ทอดพระเนตรเห็นสภ�พพื้นที่จำ�นวนม�กมีสภ�พเป็นพื้นที่พรุ	 ไม่ส�ม�รถปลูกพืชและนำ�ม�ใช้ประโยชน์ท�งก�ร

เกษตรได้	ร�ษฎรมีคว�มทุกข์ย�กจ�กผลกระทบด้�นท่ีดินทำ�กิน	ซ่ึงจำ�เป็นท่ีจะยกระดับคว�มเป็นอยู่และภ�วะเศรษฐกิจของประช�ชน	

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนร�ธิว�สให้ดีขึ้น	จึงทรงมีพระร�ชดำ�ริและพระร�ชกระแสรับสั่งต่อเจ้�หน้�ที่และผู้ติดต�มเสด็จฯ	ให้พิจ�รณ�ปรับปรุง

ก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ	โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�พื้นที่พรุ	เมื่อวันที่	๑๘	สิงห�คม	๒๕๒๔	คว�มว่�

“...ด้วยพ้ืนท่ีจํานวนมากในจังหวัดนราธิวาส	 เป็นท่ีลุ่มต่ํามีน้ําขังตลอดปีดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา	 ซ่ึงมีเน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ	

๓๐๐,๐๐๐	 ไร่	 กสิกรจํานวนมากไม่มีที่ทํากิน	 แม้เมื่อระบายนํ้าออกหมดแล้ว	 ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล	 ทั้งนี้

เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทําให้เกิดกรดกํามะถัน	 เมื่อดินแห้งทําให้ดินเปรี้ยว	 ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น	 ดังนั้น	 เห็นสมควรที่จะ

มีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้	 หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน	 และนํา	

ผลสําเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุในโอกาสต่อไป...”	

“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสนี้ก็เป็นศูนย์ที่เน้นหนักไปในทางค้นคว้า	วิจัย	และบริการในชีวิตความเป็น

อยู่แบบที่เป็นอยู่ในภาคใต้หนักในทางดินที่เป็นพรุ	 ซึ่งเป็นปัญหามากเพราะยังไม่ได้ศึกษาพอ	 และเกี่ยวข้องกับกรมกองหลายกรมกอง	

ซึ่งอาจจะยังไม่ปรองดองกันคือไม่เข้าใจ	ก็มาวิจัย	พร้อมกันที่เดียวกันก็จะได้มีความเข้าใจกันได้...”	

ดินพรุหรือดินเปรี ้ยว�

“พรุ”	เป็นภ�ษ�ท้องถิ่นของภ�คใต้	

หม�ยถึง	 พ้ืนท่ีลุ่มตำ�่นำ�้ขังเกือบตลอดปี	

เป็นดินเปร้ียวจัด	เน่ืองจ�กมีตน้ไมเ้ลก็

ใหญ่ขึ้นปนกันบนชั้นของซ�กพืชทีย่ัง

ไม่สล�ยตัว	ทับถมกันอยู่อย่�งหลวมๆ	

ดินพรุเป็นดินอินทรีย์ทีม่ีคุณภ�พตำ่�	

แม้ระบ�ยนำ้�ออกแล้ว	ก็เพ�ะปลูก

ไม่ได้ผล	เพร�ะดินมีส�รประกอบไพไรท์	

ทำ�ให้เกิดกรดกำ�มะถัน	เมื่อดินแห้งจะ

ปล่อยกรดกำ�มะถันออกม�	 ทำ�ให้ดิน

มีคว�มเป็นกรดจัดหรือเปร้ียวจัด	 เปน็

อันตร�ยต่อก�รเจริญเติบโตของพืช	
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๕๕

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอนัเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	(สำ�นักง�น	กปร.)	จึงมีมติอนุมัติหลักก�รให้

จัดต้ัง	“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ”	 ข้ึน	ต้ังอยู่ระหว่�งบ้�นพิกุลทองและบ้�นโคกสย�	ตำ�บลกะลุวอเหนือ	

อำ�เภอเมืองนร�ธิว�ส	จังหวัดนร�ธิว�ส	 เมื่อวันที่	๖	มกร�คม	๒๕๒๕	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวิช�ก�ร	ก�รค้นคว้�	ทดลอง	วิจัย	และ

ส�ธิตก�รพัฒน�ด้�นเกษตรกรรม	ซึง่มรีูปแบบก�รบริก�รแบบ	“ศูนย์บริการรวมที่จุดเดียว” ให้บริก�รแก่ประช�ชนและเกษตรกรที่

เข้�ม�ศึกษ�ห�คว�มรู้ได้ในที่เดียวกัน	และเป็นที่รวมของสหวิทย�ก�รในลักษณะของ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	มีกิจกรรม

ต่อเนื่อง	และเป็นตัวอย่�งแห่งคว�มสำ�เร็จในด้�นเกษตรกรรมและพัฒน�อ�ชีพ	เพื่อเป็น	“ต้นแบบ”	ของคว�มสำ�เร็จ	และเป็นแนวท�ง

ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำ�ไปปฏิบัติได้จริงในพ้ืนท่ีของตนเอง	โดยหน่วยง�นต่�งๆ	ได้ร่วมกันดำ�เนินก�รสนองพระร�ชดำ�ริอย่�งต่อเน่ือง	 

ซึ่งกิจกรรมหลักของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	คือ	ก�รศึกษ�และพัฒน�ดินทีม่ีปัญห�ในพื้นที่พรุโดยเฉพ�ะดินเปรี้ยวจัด	 

ให้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ท�งด้�นก�รเกษตรได้	หรือท่ีเรียกว่� “โครงการแกล้งดิน”	หรือ	“ทำาให้ดินโกรธ”	นอกจ�กน้ี	ยังมีก�รศึกษ�

แนวท�งและวิธีก�รพัฒน�	ทั้งด้�นก�รเกษตร	ก�รเลี้ยงสัตว์	และก�รเกษตรอุตส�หกรรมที่มีคว�มเหม�ะสม	สอดคล้องกับสภ�พพื้นที่

ภ�คใต้	เพื่อเป็นต้นแบบแห่งคว�มสำ�เร็จในพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป	ต�มคำ�ขวัญของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ว่�	“ป่าพรุ เสื่อมโทรม 

สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้อย่างยั่งยืน” 

 

	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	มีพื้นทีท่ั้งหมด	๑,๗๔๐	ไร่	แบ่งเป็น	พื้นที่อ่�งเก็บนำ้�ใกล้บ้�น	จำ�นวน	๑,๐๓๐	ไร่	คว�มจุ	 

๒	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	สำ�หรับกักเก็บนำ้�และส่งนำ้�เพื่อใช้ในง�นศึกษ�	ทดลอง	วิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	และพื้นที่

ทำ�ก�รเกษตรของเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง	พ้ืนท่ีสวนย�งเข�สำ�นัก	จำ�นวน	๒๐๐	ไร่	สำ�หรับส�ธิตก�รปลูกย�งพ�ร�แบบครบวงจร 

และพืชแซมในสวนย�งพ�ร�	และพ้ืนท่ีภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	จำ�นวน	๕๑๐	ไร่	แบ่งเป็น	พ้ืนท่ีดอน	จำ�นวน	๒๐๒	ไร่	เป็น

ท่ีต้ังอ�ค�รสำ�นักง�น	ห้องประชุม	อ�ค�รฝึกอบรม	ท่ีพัก	และท่ีต้ังหน่วยง�นร่วมดำ�เนินก�รภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	และ

พ้ืนท่ีลุ่มหรือพ้ืนท่ีพรุ	จำ�นวน	๓๐๘	ไร่	เป็นแปลงศึกษ�	ทดลอง	วิจัย	ส�ธิต	และทดสอบง�นต่�งๆ	พร้อมท้ังเป็นจุดศึกษ�ชมง�นด้�นต่�งๆ	

เก่ียวกับก�รประกอบอ�ชีพ	เพ่ือให้นักวิช�ก�ร	นักเรียน	นักศึกษ�	เกษตรกร	นักท่องเท่ียว	และผู้สนใจท่ัวไป	ได้ม�ศึกษ�ห�คว�มรู้	เพ่ือพัฒน�

อ�ชีพ	 ท้ังน้ี	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	รับผิดชอบดำ�เนินก�รในพ้ืนท่ีดินพรุ	จำ�นวน	๒๖๑,๘๖๐	ไร่	แบ่งเขตก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ในพ้ืนท่ีพรุ	ฉบับปรับปรุง	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	เป็นเขตพัฒน�	๑๐๑,๖๗๓	ไร่	เขตอนุรักษ์	๒๘,๙๔๕	ไร่	เขตสงวน	๑๒๕,๖๒๕	ไร่	และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	

จำ�นวน	๕,๖๑๗	ไร่	และหมู่บ้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	อีก	๑๓	หมู่บ้�น	พื้นที่	๒๘,๗๙๕	ไร่	รวมทั้งศูนย์ส�ข�อีก	๕	แห่ง	

ซึ่งอยูใ่นพื้นทีจ่ังหวัดนร�ธิว�ส	ได้แก่	 โครงก�รสวนย�งพระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์	อำ�เภอเมืองนร�ธิว�ส	 โครงก�รพัฒน�หมู่บ้�น

ปีแนมูดอ	อำ�เภอระแงะ	โครงก�รหมู่บ้�นปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ	อำ�เภอต�กใบ	และโครงก�รพัฒน�หมู่บ้�นโคกอิฐ-โคกใน	ยูโย	อำ�เภอต�กใบ	

จังหวัดนร�ธิว�ส	และโครงก�รพัฒ�พื้นที่ลุ่มนำ้�ป�กพนังอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

 

	 ศูนยศ์ึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 เปน็ศูนยก์ล�งก�รดำ�เนินง�นแบบบูรณ�ก�รกับหน่วยง�นต่�งๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	และเป็นศูนย์ 

รวมกำ�ลังของเจ้�หน้�ที่ด้�นเกษตร	สังคม	และก�รส่งเสริมก�รศึกษ�	โดยมีกรมพัฒน�ที่ดิน	เป็นหน่วยง�นหลักในก�รอำ�นวยก�รของ

ศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�พกิลุทองฯ	และหน่วยง�นท่ีรว่มดำ�เนนิก�ร	จำ�นวน	๓๙	หนว่ยง�น	เชน่	กรมชลประท�น	กรมวชิ�ก�รเกษตร	กรม

ป่�ไม้	กรมปศุสัตว์	กรมประมง	กรมส่งเสริมก�รเกษตร	กรมก�รข้�ว	กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	กรมควบคุมโรคติดต่อ	กรมก�รพัฒน�

ชุมชน	จังหวัดนร�ธิว�ส	สำ�นักง�นกองทุนสงเคร�ะห์ก�รทำ�สวนย�งจังหวัดนร�ธิว�ส	กองทัพภ�คที่	๔	ตำ�รวจภูธรจังหวัดนร�ธิว�ส	

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	กรมแผนทีท่ห�ร	และสำ�นักง�นพัฒน�สังคม 

และคว�มมัน่คงของมนษุย์จังหวัดเป็นต้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�นเพื่อ	๑)	ศึกษ�และพัฒน�ดินอนิทรีย์	 รวมท้ังดินท่ีมี 

ปัญห�อ่ืนๆ	ในพ้ืนท่ีพรุให้ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์	ในท�งก�รเกษตรและด้�นอ่ืนๆ	ต�มข้อกำ�หนดก�รใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีพรุ	ท่ีแบ่งเป็น

เขตสงวน	เขตอนุรักษ์	และเขตพัฒน�	ไว้แล้ว	๒)	วิเคร�ะห์ทดลอง	วิจัย	ทดสอบ	เก่ียวกับก�รปลูกพืชและก�รเล้ียงสัตว์	รวมท้ังก�รเกษตร	

อุตส�หกรรม	ที่มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่พรุและให้ผลตอบแทนสูงสุด	๓)	เป็นศูนย์กล�งบริก�รข้อมูลด้�นก�รวิเคร�ะห์ตัวอย่�ง

ในห้องปฏิบัติก�ร	และเป็นศูนย์กล�งก�รส�ธิต	และเผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�รเกษตรส�ข�อ่ืนๆ	๔)	เป็นศูนย์กล�งก�รฝึกอบรมก�รพัฒน�

๒.   การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
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อาชีพด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรมท่ีทําจากวัสดุพ้ืนเมืองให้กับประชาชนท้ังในหมู่บ้านบริวาร ศูนย์สาขา และผู้สนใจท่ัวไป ๕) เพ่ิม

รายได้ให้แก่ประชาชน และพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความจําเป็นพ้ืนฐานของหมู่บ้านบริวาร และศูนย์สาขา 

ให้สูงข้ึน และ ๖) นําผลการศึกษาและพัฒนาไปเป็นแบบอย่างให้กับโครงการพัฒนาแหล่งอ่ืนๆ โดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 

๒.๑	 การศึกษาสภาพพ้ืนท่ี	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดต้ังข้ึนตามแนวพระราชดําริให้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย

เก่ียวกับพ้ืนท่ีพรุ ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญในภาคเกษตรทีไ่ม่สามารถปลูกพืชต่างๆ ในพื้นทีไ่ด้ หรือปลูกได้แต่ให้ผลผลิตตํ ่า ดังนั ้น  

ในระยะแรก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ดําเนินการศึกษาสภาพพื้นทีพ่รุ โดยการนําดินพรุในพื้นทีต่่างๆ ของจังหวัด 

นราธิวาส มาวิเคราะห์คุณสมบัติและแร่ธาตุของดิน พบว่า เป็นดินท่ีมีแร่ธาตุต่ํา มีสารประกอบไพไรท์สูง เกิดกรดกํามะถัน และทําให้ 

ดินเปรี้ยว อีกทัง้ได้ทําการสํารวจพื้นทีพ่รุทัว่จังหวัดนราธิวาส แบ่งตามสภาพการใช้ทีด่ินและศักยภาพของพื้นที ่ เป็น ๓ ส่วน คือ  

เขตสงวน เป็นพื้นที่พรุที่ยังเป็นสภาพป่าธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ซ่ึงต้องสงวนรักษาป่าไม้อย่างเข้มงวด  

เขตอนุรักษ์เป็นพ้ืนท่ีพรุท่ีพืชพรรณธรรมชาติถูกทําลายบางส่วนและสามารถฟ้ืนฟูให้กลับเป็นป่าดังเดิมได้ และเขตพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีบริเวณ 

ขอบพรุ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง เป็นพื้นท่ีท่ีไดมี้พระราชกฤษฎกีาประกาศเปน็เขตนคิมสหกรณบ์าเจาะและนคิมสหกรณป์เิหลง็  

ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีถู่กระบายนํา้ออกไปบางส่วนและป่าถูกทําลายเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตร ส่วนทีส่อง เป็นพื้นทีถื่อครองของเกษตรกร 

และมีลักษณะเป็นพื้นทีด่ินเปรี้ยวจัด ไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อย่างเต็มที ่ และกําหนดให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน 

พัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของราษฎร และเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะนําผลการศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดด้านการเกษตรต่อไป

๒.๒			การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาอย่างบูรณาการ ด้วยการสํารวจ ศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับ ดิน นํ้า ป่าไม้ในพื้นที่พรุการพัฒนาการ

เกษตรและอุตสาหกรรมตามแนวพระราชดําริเฉพาะเร่ือง ท่ีเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ใช้เวลาส้ันและประหยัด โดยคํานึงถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่นตามภูมิสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

๑)	 ด้านดิน เน้นการปรับปรุงพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยการศึกษา ทดลอง และวิจัย 

โครงการแกล้งดินในการปรับปรุงดินเปร้ียวให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้จนประสบผลสําเร็จ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่พ้ืนท่ีตา่งๆ  

ที่ราษฎรประสบปัญหา พร้อมทั้งทดสอบการปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวพันธ์ุดีพันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีให้ผลผลิตสูงและเป็นท่ีนิยมบริโภค อาทิ  

การจัดต้ังศูนย์บริการวิเคราะห์ดิน เพ่ือให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ํา และให้คําแนะนําในการปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือการ

ทําการเกษตร

๒)	 ด้านปศุสัตว์ สาธิตการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ทั้งสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคขุน ไก่ แพะเนื้อ แพะนม 

กวาง เป็นต้น การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่พรุ การผลิตอาหารข้นสําหรับสัตว์ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้เป็น

รายได้เสริมในครัวเรือน รวมท้ังสนับสนุนพันธ์ุสัตว์ให้กับเกษตรกรในเบ้ืองต้น เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์อย่างย่ังยืน 

๓)	 ด้านประมง ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา ๔ นํ้า ๓ รส คือ นํา้จืด นํ้าเปรี้ยว และนํ้าเค็มหรือ 

น้ํากรอ่ย สาธติการเพาะเล้ียงและขยายพนัธุ์ปลาน้ําจดืในบอ่ดนิเปรี้ยว เชน่ ปลาแรด ปลาบา้ ปลานลิ ปลาสวยงามในพื้นท่ีพร ุเตา่ กบ เปน็ตน้  

การเลีย้งปลานํา้กร่อยในกระชัง รวมทัง้อบรม ถ่ายทอด และให้ความรู้ การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพในพื้นทีจ่ริง และแจกจ่ายพันธุ์ปลา 

ให้กับราษฎร 

๔)	 ด้านการเกษตร ศึกษาระบบการปลูกพืช การจัดการสวนยางพาราแบบครบวงจร เช่น ปลูกพืชรว่มกบัยางพารา อาท ิ

ระกํา ไม้ตัดดอก เป็นต้น การปลูกปาล์มนํ้ามัน สกัดและแปรรูปนํ้ามันปาล์มเป็นนํ้ามันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก และการ

ปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เช่น มะพร้าวนํ้าหอม อ้อยคั้นนํ้า พืชผักสวนครัว เป็นต้น การปลูกพืชผักไร้ดิน-ผักปลอด

สารพิษ และการเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 

การทําเกษตรแบบพอเพียง และเป็น แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการ

ปลูกหม่อนกินผล รวมทั้งนําผลสําเร็จไปขยายผลสู่ราษฎร อันนําไปสู่ความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
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๕๗

๕)	 ด้านป่าไม้	ก�รอนุรักษ์พื้นที่ป่�พรุและสัตว์ป่�	ก�รศึกษ�พันธุ์ไม้้และปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ป่�พรุ	รวมทั้งระบบ

นเิวศน	์ป�่พรแุละพรรณไมป้�่ทัว่ไป	ก�รปลกูและแปรรปูไมเ้สมด็ข�ว	และก�รเพ�ะกล�้ไมป้ระดบั	ไมโ้ตเรว็	และไมม้คี�่	สำ�หรบัแจกจ�่ย 

ให้กับผู้สนใจทั่วไป	

๖)	 หัตถกรรมอุตสาหกรรม	จัดฝึกอบรม	ส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพ	ง�นฝีมือ	และผลิตภัณฑ์ต่�งๆ	โดยนำ�เส้นใยพืช	

และวัตถุดิบในท้องถิ่นม�แปรรูป	เช่น	กระจูด	หญ้�แฝก	เตยป�หนัน	ก�รทำ�ผ้�บ�ติก	ก�รทำ�เรือกอและ	เป็นต้น	เป็นก�รสร้�งอ�ชีพ

และเพิ่มร�ยได้ให้ครัวเรือนและชุมชน	จนส�ม�รถพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗)	 การควบคุมโรคติดต่อ	ศึกษ�วิจัยเก่ียวกับโรคติดต่อชนิดต่�งๆ	โดยเฉพ�ะโรคเท้�ช้�ง	ซ่ึงพบในบริเวณรอบพ้ืนท่ีพรุ	

ให้บริก�รด้�นส�ธ�รณสุข	ตลอดจนก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รป้องกันและรักษ�โรคเท้�ช้�งให้แก่ร�ษฎร	ด้วยก�รควบคุมพ้ืนท่ีและ

เฝ้�ระวังโรคเท้�ช้�ง	จนส�ม�รถประก�ศให้ประเทศไทยปลอดจ�กโรคเท้�ช้�งได้	

๒.๓ การเผยแพร่องค์ความรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	จ�กก�รศึกษ�	ทดลอง	 วิจัย	และห�แนวท�งในก�ร

พัฒน�พ้ืนท่ีพรุจนประสบผลสำ�เร็จ	ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรได้อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ	

และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติทีม่ีชีวิตไว้เป็นตัวอย่�งและต้นแบบให้กับผู้สนใจม�ศึกษ�ดูง�น	และนำ�ไปปฏิบัติและพัฒน�อ�ชีพได้

ด้วยตนเอง	โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	ได้ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้แก่ประช�ชนในพื้นทีแ่ละประช�ชนทัว่ไปทีส่นใจ	ด้วยก�รจัดทำ�หลักสูตร 

ฝึกอบรม	จำ�นวน	๑๗	หลักสูตร	 ท้ังด้�นก�รฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนท่ีพรุ	ก�รปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดและดินอินทรีย์เพ่ือทำ�ก�รเกษตร	 

และก�รทำ�อ�ชีพเสริมในครัวเรือน	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ดำ�เนินก�รฝึกอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีขย�ยผลก�รพัฒน�	จำ�นวน	๑๖	หลักสูตร	

และฝึกอบรมเกษตรกรและประช�ชนท่ัวไป	จำ�นวน	๑๐	หลักสูตร	รวมท้ังก�รจัดทำ�คู่มือและเอกส�รเผยแพร่	 เช่น	โครงก�รแกล้งดิน	 

ก�รปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือปลูกข้�วหอมกระดังง�	ก�รปลูกมะพร้�วนำ�้หอมในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด	ก�รปลูกสละอินโดแซมในสวนย�งพ�ร�	

ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพ้ืนท่ีพรุ	เป็นต้น	ก�รจัดร�ยก�รวิทยุเพ่ือประช�สัมพันธ์โครงก�ร	๒	สถ�นี	คือ	สถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียง	

จ.นร�ธิว�ส	และสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียง	๙๑๒	และจัดทำ�ข่�วประช�สัมพันธ์เผยแพร่ท�งสังคมออนไลน์

๒.๔ การขยายผลสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย	ก�รดำ�เนินก�รของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ประสบ

คว�มสำ�เร็จและนำ�ผลทีไ่ด้ไปปรับใช้อย่�งเป็นรูปธรรม	ซึ่งผลจ�กก�รศึกษ�ทดลองได้ถูกนำ�ไปปรับใช้และขย�ยผลในพื้นทีอ่ื่น	 โดยมี 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	เป็นต้นแบบแห่งก�รพัฒน�	ซึ่งก�รขย�ยผลมีหล�ยรูปแบบ	ได้แก่	

๑)	 พื้นที่หมู่บ้�นรอบศูนย์	๑๓	หมู่บ้�น	ในเขตตำ�บลกะลุวอ	และตำ�บลกะลุวอเหนือ	อำ�เภอเมืองนร�ธิว�ส	เนื้อที่	

๒๘,๗๙๕	ไร	่โดยส่งเสริมด้�นก�รเกษตรและพัฒน�อ�ชีพให้ร�ษฎรส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองโดยจัดอบรมให้เกษตรกรมีคว�มรู้ที่สอดคล้อง

กับสภ�พท้องถิ่น	เพื่อเป็นท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชีพม�กขึ้น

๒)	 พ้ืนท่ีศูนย์ส�ข�	๕	แห่ง	ได้แก่	ศูนย์ส�ข�ท่ี	๑	โครงก�รสวนย�งพระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์	เน้ือท่ี	๑๕.๘	ไร่	

ดำ�เนินก�รปลูกย�งพ�ร�และปลูกพืชแซม	ศูนย์ส�ข�ที่	๒	โครงก�รพัฒน�หมู่บ้�นปีแนมูดอ	เนื้อที่	๑๓๕	ไร่	ดำ�เนินก�รพัฒน�ปรับปรุง

พื้นที่โดยก�รยกร่องสวนปลูกไม้ผลผสมผส�น	และส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปล�	ก�รปลูกข้�วไร่พันธุ์ดอกพะยอม	และปลูกย�งพ�ร�	

ศูนย์ส�ข�ที่	๓	โครงก�รหมู่บ้�นปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ	เนื้อที่	๑,๕๐๐	ไร่	ดำ�เนินก�รพัฒน�พื้นที่และปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด	ส่งเสริมก�ร

ปลูกพืชผัก	ไม้ผลแบบผสมผส�น	เล้ียงปล�	และเล้ียงสัตว์	 ศูนย์ส�ข�ท่ี	๔	โครงก�รพัฒน�หมู่บ้�นโคกอิฐ-โคกใน	ยูโย	โคกงู	โคกชุมบก	

เน้ือท่ี	๓๐,๐๖๕	ไร่	ดำ�เนินก�รพัฒน�และปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียวเพ่ือส่งเสริมก�รทำ�น�	และขุดยกร่องเพ่ือปลูกผัก	ไม้ผลแบบผสมผส�น	

ก�รทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่	ก�รปลูกป�ล์มนำ�้มัน	ก�รเล้ียงปล�	ก�รผลิตปุ๋ยหมักและนำ�้หมักชีวภ�พ	และส�ธิตก�รปลูกพืชปุ๋ยสดก่อนฤดูทำ�น�	

ก�รปลูกหญ้�แฝกเพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้	และศูนย์ส�ข�ท่ี	๕	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มนำ้�ป�กพนังฯ	จ.นครศรีธรรมร�ช	ซึ่งดูแลโดย

กรมชลประท�น	ดำ�เนินก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อทำ�ก�รเกษตรในรูปแบบต่�งๆ
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๕๘

๓)	 พ้ืนท่ีท่ีมีพระร�ชดำ�ริให้ดำ�เนินก�ร	จำ�นวน	๘	โครงก�ร	ได้แก่	 โครงก�รฟ้ืนฟูและพัฒน�ก�รเกษตรในเขตลุ่มนำ�้

บ�งนร�	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่พรุแฆแฆ	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่บ้�นโคกสะตอ	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่บ้�นปลักปล�-บ�วง	 โครงก�ร

พัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวบ้�นโคกกระท่อม	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้�นตอหลัง-ทร�ยข�ว	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่พรุบ�เจ�ะ	

และโครงก�รพัฒน�พื้นที่พรุก�บแดง	 ดำ�เนินก�รปรับปรุงดิน	 สนับสนุนปัจจัยก�รผลิตบ�งส่วนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน	 ก�ร

ถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�	ก�รส่งเสริมให้ทำ�น�และปลูกผักในพื้นที่ขอบพรุ	ก�รปลูกไม้ผล	และเลี้ยงสัตว์	โดยมุ่งเน้น

ก�รรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

๔)	 โครงก�รฟ�รม์ตวัอย่�งฯ	เปน็โครงก�รท่ีสมเดจ็พระน�งเจ�้ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถในรชัก�ลที	่๙	มพีระร�ชดำ�ร ิ

ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ้�งง�นฝึกอ�ชีพ	 เป็นแหล่งผลิตอ�ห�ร	และช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบ	 

จำ�นวน	๖	แห่ง	ได้แก่	ฟ�ร์มตัวอย่�งฯ	บ้�นป�ฆ�บือซ�	หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียงและฟ�ร์มตัวอย่�งฯ	บ้�นรอตันบ�ตู	ฟ�ร์มตัวอย่�งฯ	

บ้�นตอหลัง	ฟ�ร์มตัวอย่�งฯ	บ้�นไผ่	ฟ�ร์มตัวอย่�งฯ	บ้�นโคกใหญ่	และฟ�ร์มตัวอย่�งฯ	บ้�นสะแนะ	

๕)	 โครงก�รเกษตรเพ่ืออ�ห�รกล�งวันในโรงเรียนต�มพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	

จำ�นวน	๒๘	โรงเรียน	แบ่งเป็น	สังกัดสำ�นักง�นก�รประถมศึกษ�	๑๗	แห่ง	โครงก�รพัฒน�โรงเรียนสอนศ�สน�อิสล�มต�มพระร�ชดำ�ริ	

๖	แห่ง	และสำ�นักง�นกองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	๕	แห่ง

๖)	 โครงก�รศูนย์พัฒน�เด็กเล็กอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	จำ�นวน	๑๗	ศูนย์	ดำ�เนินง�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	อยู่ในจังหวัดนร�ธิว�ส	จำ�นวน	๑๖	ศูนย์	และจังหวัดปัตต�นี	จำ�นวน	๑	ศูนย์

๗)	 ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่�ย	 โดยก�รคัดเลือกเกษตรกรเข้�รับก�รอบรมที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ที่มี

คว�มศรัทธ�ในก�รดำ�เนินง�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	มีคว�มขยันหมั่นเพียร	อดทน	กระตือรือร้น	ซื่อสัตย์	มีก�รพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ	 

และนำ�องค์คว�มรู้ไปปฏิบัติจนประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมม�พัฒน�และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่�ยของศูนย์ศึกษ� 

ก�รพฒัน�พกิลุทองฯ	เพื่อใหผู้้ท่ีสนใจม�ศกึษ�ดงู�นจ�กผู้ท่ีปฏบิตัจิรงิในพื้นท่ีจรงิ	และรว่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ก�รนำ�คว�มรู้ไปปฏบิตัจิริง	 

รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและเป็นเครือข่�ยในก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 นอกจ�กนี้ยังมีเกษตรกรตัวอย่�งจะเป็นวิทย�กรให้กับศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

พิกุลทองฯ	ด้วย	

๒.๕ การติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน	 เมื่อศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ได้ให้คว�มรู้และสนับสนุนให้

เกษตรกรปรับปรุงดิน	ปลูกไม้ผลและพืชผัก	 เลีย้งสัตว์	และส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพต่�งๆ	แล้ว	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 

จะลงพื้นที่ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินก�รของเกษตรกรอย่�งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง	และสำ�นักง�น	กปร.	จะกำ�หนดตัวชี้วัด	

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญในแต่ละด้�น	เพื่อสำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รของ

ชุมชน	ภ�ยหลังจ�กท่ีศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ให้คว�มช่วยเหลือและเข้�ร่วมโครงก�ร	และก�รลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลม�ประมวลผล	

นำ�เสนอต่อผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ในก�รปรับปรุงแก้ไขก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พและบรรลุเป้�หม�ยต่อไป

จ�กก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 ในก�รศึกษ�	ค้นคว้�	ทดลอง	วิจัย	และพัฒน�พื้นที่ดิน	รวมทั้ง

แสวงห�แนวท�งและวิธีก�รพัฒน�ทีเ่หม�ะสม	สอดคล้องกับสภ�พพื้นทีแ่ละภูมิสังคม	ทั้งด้�นก�รเกษตร	ก�รเลี้ยงสัตว์	และเกษตร

อุตส�หกรรมนั้น	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้รวบรวมผลสำ�เร็จที่เป็นต้นแบบแล้วกว่�	๒๙๐	เรื่อง	และคัดเลือกผลง�นที่สำ�เร็จ	

มีคว�มโดดเด่น	และขย�ยผลสู่เกษตรกรแล้ว	จำ�นวน	๑๗	เร่ือง	ได้แก่	๑)	แกล้งดิน	๒)	แนวท�งก�รฟื้นฟูป่�พรุ	๓)	ก�รปลูกและแปรรูปไม้

เสมด็ในพ้ืนท่ีพรุ	๔)	ก�รปลกูและแปรรปูป�ล์มส�คู	๕)	ก�รปรับปรุงดินเปร้ียวจัด	เพ่ือปลูกข้�วหอมกระดังง�	๖)	ก�รปรับปรุงดินเปร้ียวจัด 

เพื่อปลูกผัก	กินฝัก	กินผล	๗)	ก�รปลูกป�ล์มนำ้�มันในพื้นที่พรุ	๘)	ก�รปลูกมะพร้�วนำ้�หอมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	๙)	ก�รปรับปรุง 

ดินเปร้ียวจัดเพ่ือปลูกอ้อยค้ันนำ�้	๑๐)	ก�รทำ�ก�รเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนท่ีดินเปร้ียว	๑๑)	ก�รเล้ียงปล�ดุกอุยเทศในพ้ืนท่ีดินพรุ	๑๒)	ก�ร 

ปลูกสละในสวนย�งพ�ร�	๑๓)	ก�รเพ�ะเห็ดฟ�งด้วยขี้เลื้อยไม้ย�งพ�ร�	๑๔)	ก�รเพ�ะเห็ดสกุลน�งรมด้วยขี้เลื้อยไม้ย�งพ�ร�	 

๑๕)	ก�รผลิตอ�ห�รข้นสำ�หรับไก่พ้ืนเมือง	๑๖)	ก�รใช้หญ้�แฝกพันธ์ุสงขล�	๓	เพ่ือข้ึนรูปผลิตภัณฑ์	และ	๑๗)	ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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๕๙

ไล่ยุงในพ้ืนท่ีพรุส่งผลให้ประช�ชนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	เกิดก�รพัฒน�อ�ชีพให้ประช�ชนในพ้ืนท่ีและหมู่บ้�นรอบ 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	มีร�ยได้เพิ่มขึ้น	ยกระดับคุณภ�พชีวิตและฐ�นะคว�มเป็นอยูด่ีขึน้	ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้และชีวิต

มคีว�มสขุอย่�งยัง่ยนื	นอกจ�กนั้น	ประช�ชนในภูมิภ�คต่�งๆ	ยงัได้รับคว�มรู้จ�กผลสำ�เร็จของศูนยศ์ึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	และ 

นำ�ไปปรับใช้ในก�รพัฒน�อ�ชีพและชีวิตประจำ�วันของตนเอง
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๖๐

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกท า
การเกษตรได้ 

วิจัยและ
พัฒนาการท า
เกษตรในพื นที่ 

ประกอบอาชพี
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ดินเปรี ยว  
ท าการเกษตร
เลี ยงสัตว์ไม่ได้ 

ศึกษา 
หาแนวทาง
ปรับปรุงดิน 

แกล้งดิน ชีวิตความเป็นอยูด่ี เผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

จาก 
พระราชด าริ 
สู่การพัฒนา 

- เป็นที่ลุ่มต่ าน้ าขังตลอดปี  
- ดินเปร้ียว ดินมีคุณภาพต่ า ยากที่จะ 
 ใช้ประโยชน์ 

พื้นที่พรุ 

ดินมีสารประกอบไพไรท์ 
ท าให้เกิดกรดก ามะถัน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ 

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 
ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น 

ใส่หินปูนฝุ่น 
ปรับสภาพดิน 
ใช้น้ าล้างดิน 
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ 
กับการใช้น้ าล้างดิน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

เครือข่าย 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

ชุมชน 

ศึกษา 
วิจัย 

เกิดองค์ความรู้
เพื่อพัฒนา 

ด าเนินโครงการแกล้งดิน 

สร้างองค์
ความรู้ 

ขยายผล
การพัฒนา 

พ่ึงพา
ตนเอง 

สร้างองค์ความรู ้สร้างองค์ความรู้

ป่าไม้ 

ปศุสัตว์ 

ประมง เกษตร 

อุตสาหกรรม 

ขยายผลการพัฒนา 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมาย 
- หมู่บ้านรอบศูนย์ 
- ศูนย์สาขา 
- พื้นที่ที่มีพระราชด าริ 
- ฟาร์มตัวอย่างฯ 7 ฟาร์ม 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่
-

-

กิจกรรมเพ่ือชุมชน 
- โครงการพัฒนา

ด้านควบคุมโรคติดต่อ 
- โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน 
- โครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

พ่ึงพาตนเอง 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ขยายผลสู่ชุมชน
โดยรอบ สู่การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือชุมชน 

ร่วมศึกษาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

แลกเปลี่ยน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกท า
การเกษตรได้ 

วิจัยและ
พัฒนาการท า
เกษตรในพื นที่ 

ประกอบอาชพี
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ดินเปรี ยว  
ท าการเกษตร
เลี ยงสัตว์ไม่ได้ 

ศึกษา 
หาแนวทาง
ปรับปรุงดิน 

แกล้งดิน ชีวิตความเป็นอยูด่ี เผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จาก 
พระราชด าริ 
สู่การพัฒนา 

- เป็นที่ลุ่มต่ าน้ าขังตลอดปี  
- ดินเปร้ียว ดินมีคุณภาพต่ า ยากที่จะ 
 ใช้ประโยชน์ 

พื้นที่พรุ 

ดินมีสารประกอบไพไรท์ 
ท าให้เกิดกรดก ามะถัน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ 

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 
ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น 

ใส่หินปูนฝุ่น 
ปรับสภาพดิน 
ใช้น้ าล้างดิน 
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ 
กับการใช้น้ าล้างดิน 

เครือข่าย ชุมชน 

ศึกษา 
วิจัย 

เกิดองค์ความรู้
เพื่อพัฒนา 

ด าเนินโครงการแกล้งดิน 

สร้างองค์
ความรู้ 

ขยายผล
การพัฒนา 

พ่ึงพา
ตนเอง 

สร้างองค์ความรู ้

ป่าไม้ 

ปศุสัตว์ 

ประมง เกษตร 

อุตสาหกรรม 

ขยายผลการพัฒนา 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมาย 
- หมู่บ้านรอบศูนย์ 
- ศูนย์สาขา 
- พื้นที่ที่มีพระราชด าริ 
- ฟาร์มตัวอย่างฯ 7 ฟาร์ม 

กิจกรรมเพ่ือชุมชน 
- โครงการพัฒนา

ด้านควบคุมโรคติดต่อ 
- โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน 
- โครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

พ่ึงพาตนเอง 

น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ขยายผลสู่ชุมชน
โดยรอบ สู่การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือชุมชน 

ร่วมศึกษาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

แลกเปลี่ยน 

เผยแพร่ความรู้วิจัยและดินเปรี ยว ศึกษา เผยแพร่ความรู้
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๖๑

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกท า
การเกษตรได้ 

วิจัยและ
พัฒนาการท า
เกษตรในพื นที่ 

ประกอบอาชพี
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ดินเปรี ยว  
ท าการเกษตร
เลี ยงสัตว์ไม่ได้ 

ศึกษา 
หาแนวทาง
ปรับปรุงดิน 

แกล้งดิน ชีวิตความเป็นอยูด่ี เผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จาก 
พระราชด าริ 
สู่การพัฒนา 

- เป็นที่ลุ่มต่ าน้ าขังตลอดปี  
- ดินเปร้ียว ดินมีคุณภาพต่ า ยากที่จะ 
 ใช้ประโยชน์ 

พื้นที่พรุ 

ดินมีสารประกอบไพไรท์ 
ท าให้เกิดกรดก ามะถัน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ 

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 
ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น 

ใส่หินปูนฝุ่น 
ปรับสภาพดิน 
ใช้น้ าล้างดิน 
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ 
กับการใช้น้ าล้างดิน 

เครือข่าย 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

ชุมชน 

ศึกษา 
วิจัย 

เกิดองค์ความรู้
เพื่อพัฒนา 

ด าเนินโครงการแกล้งดิน 

สร้างองค์
ความรู้ 

ขยายผล
การพัฒนา 

พ่ึงพา
ตนเอง 

สร้างองค์ความรู ้

ป่าไม้ 

ปศุสัตว์ 

ประมง เกษตร 

อุตสาหกรรม 

ขยายผลการพัฒนา 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมาย 
- หมู่บ้านรอบศูนย์ 
- ศูนย์สาขา 
- พื้นที่ที่มีพระราชด าริ 
- ฟาร์มตัวอย่างฯ 7 ฟาร์ม 

กิจกรรมเพ่ือชุมชน 
- โครงการพัฒนา

ด้านควบคุมโรคติดต่อ 
- โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน 
- โครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

พ่ึงพาตนเอง 

น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ขยายผลสู่ชุมชน
โดยรอบ สู่การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือชุมชน 

ร่วมศึกษาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร 

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

แลกเปลี่ยน 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกท า
การเกษตรได้ 

วิจัยและ
พัฒนาการท า
เกษตรในพื นที่ 

ประกอบอาชพี
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ดินเปรี ยว  
ท าการเกษตร
เลี ยงสัตว์ไม่ได้ 

ศึกษา 
หาแนวทาง
ปรับปรุงดิน 

แกล้งดิน ชีวิตความเป็นอยูด่ี เผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

จาก 
พระราชด าริ 
สู่การพัฒนา 

- เป็นที่ลุ่มต่ าน้ าขังตลอดปี  
- ดินเปร้ียว ดินมีคุณภาพต่ า ยากที่จะ 
 ใช้ประโยชน์ 

พื้นที่พรุ 

ดินมีสารประกอบไพไรท์ 
ท าให้เกิดกรดก ามะถัน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 
ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น 

ใส่หินปูนฝุ่นใส่หินปูนฝุ่น ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่นใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น

 
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น

ใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดิน ใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู ่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่

 
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่

เครือข่าย 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

ชุมชน 

ศึกษา 
วิจัย แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 

ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น
เกิดองค์ความรู้

เพื่อพัฒนา 

ด าเนินโครงการแกล้งดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
ด าเนินโครงการแกล้งดิน 

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้วเลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
ด าเนินโครงการแกล้งดิน

สร้างองค์
ความรู้ 

ขยายผล
การพัฒนา 

พ่ึงพา
ตนเอง 

สร้างองค์ความรู ้

ป่าไม้ 

ปศุสัตว์ 

ประมง เกษตร 

อุตสาหกรรม 

ขยายผลการพัฒนา 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมาย 
- หมู่บ้านรอบศูนย์ 
- ศูนย์สาขา 
- พื้นที่ที่มีพระราชด าริ 
- ฟาร์มตัวอย่างฯ 7 ฟาร์ม 

กิจกรรมเพ่ือชุมชน 
- โครงการพัฒนา

ด้านควบคุมโรคติดต่อ 
- โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน 
- โครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

พ่ึงพาตนเอง 

น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ขยายผลสู่ชุมชน
โดยรอบ สู่การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือชุมชน 

ร่วมศึกษาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

แลกเปลี่ยน สร้�ง
องค์คว�มรู้

ประกอบอาชพีเผยแพร่ความรู้ ประกอบอาชพีเผยแพร่ความรู้
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๖๒

๓.   การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                         

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	จัดตั้งขึ้น	 โดยมีหน่วยง�นต่�งๆ	 ร่วมดำ�เนินง�น	 เพื่อสนองพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมน�ถบพิตร	 ด้วยก�รศึกษ�	 ทดลอง	 วิจัย	 และห�แนวท�งในก�รพัฒน�พื้นที่พรุ	 ให้ส�ม�รถ

ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรได้อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ	 เป็น	 “แหล่งความรู้ที่ยั่งยืนสู่ราษฎร” และเป็นต้นแบบ	 “ป่าพรุ

เสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้อย่างยั่งยืน”	พร้อมทั้งจัดแสดงผลก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบ	“พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีชีวิต”	 ไว้เป็นตัวอย่�งและต้นแบบให้กับผู้สนใจม�ศึกษ�ดูง�น	 เพื่อเป็นแนวท�งก�รพัฒน�อ�ชีพ	 และนำ�ผลสำ�เร็จที่ได้

ไปขย�ยผลในพื้นที่	 โดยก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้นำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักก�รทรงง�น

ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ไปประยุกต์ใช้	สรุปได้ดังนี้

๓.๑ การศึกษาสภาพพ้ืนท่ี และสร้างความร่วมมือในการดำาเนินงาน	 เพ่ือให้ทร�บสภ�พปัญห�	คว�มต้องก�รทีแ่ท้จริง 

ของพื้นที่	และบูรณ�ก�รก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งปัญห�เร่งด่วนในระยะแรก	คือ	ก�รแก้ไขปัญห�ดินพรุ	

โดยก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณสมบัติ	และแร่ธ�ตุของดิน	 โดยแบ่งพื้นทีพ่รุต�มสภ�พก�รใช้ที่ดินและศักยภ�พของพื้นที	่ ได้แก่	 เขตสงวน

เป็นพื้นทีพ่รุทีย่ังเป็นสภ�พป่�ธรรมช�ติอย่�งสมบูรณ์	และยังไม่ถูกรบกวนจ�กมนุษย์ซ่ึงต้องสงวนรักษ�ป่�ไม้อย่�งเข้มงวด	เขตอนุรักษ์

เป็นพ้ืนท่ีพรุท่ีพืชพรรณธรรมช�ติถูกทำ�ล�ยบ�งส่วนและส�ม�รถฟ้ืนฟูให้กลับเป็นป่�ดังเดิมได้	และเขตพัฒนา	 เป็นพ้ืนท่ีบริเวณขอบพรุ 

ที่ใช้ทำ�ก�รเกษตรซึ่งได้บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งๆ	พัฒน�พื้นที่ต�มสภ�พก�รใช้ประโยชน์และคว�มต้องก�รของ 

ประช�ชน

๓.๒ การสร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม	 โดยก�รศึกษ�วิจัย	 ทดลอง	

แก้ไขปัญห�ต่�งๆ	ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี	และนำ�คว�มรู้ม�ถ่�ยทอดให้คนในพ้ืนท่ีและประช�ชนท่ีสนใจม�เรียนรู้เพ่ือให้เกิดก�รเรียนรู้	ต่อยอด

คว�มรู้และเกิดประโยชน์ในก�รดำ�รงชีวิต	ทั้งในด้�นก�รปรับตัวอยู่ร่วมกับสภ�พภูมิประเทศและมีอ�ชีพเสริม	ได้แก่

 ๑) การแกล้งดิน “โครงการแกล้งดิน”	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้ทำ�ก�รศึกษ�	วิจัย	ทดลองเพื่อ

ปรบัปรงุดนิท่ีมีสภ�พเปรีย้วจัดหรอืดินเป็นกรดจัด	โดยก�รทำ�ใหด้นิเปรี้ยวจดัจนไมส่�ม�รถปลกูพชืใดๆ	ไดท่ี้เรยีกว�่	“ก�รทำ�ให้ดนิโกรธ” 

	หลงัจ�กนั้น	 จึงปรับปรุงดินจนกระทัง่ดินมสีภ�พดีพอทีจ่ะใช้ในก�รเพ�ะปลูกได้จนประสบผลสำ�เร็จ	และได้ถ่�ยทอดสูช่�วบ้�น 

และเกษตรกรในพื้นที่	ก่อให้เกิดก�รสร้�งร�ยได้และมูลค่�ท�งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่�งม�ก	และเกิดกลุ่มอ�ชีพต่�งๆ	 เช่น	กลุ่มก�ร

ปลูกข้�วพันธุ์พื้นเมือง	กลุ่มทอกระจูด	กลุ่มเพ�ะเห็ด	กลุ่มเลี้ยงวัว	เลี้ยงแพะ	กลุ่มไบโอดีเซล	กลุ่มเลี้ยงปล�ในบ่อดินพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	

เป็นต้น	รวมทั้งมีก�รขย�ยผลคว�มสำ�เร็จไปยังเกษตรกรในภ�คต่�งๆ	ทั่วประเทศ	

 ๒) การทำาการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพืน้ที่ดินเปรี้ยวจัด	 เป็นก�รนำ�องค์คว�มรู้ม�ประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับ	

สภ�พภูมิสังคมจนประสบผลสำ�เร็จ	 มีก�รจัดทำ�เป็นแปลงส�ธิตก�รบริห�รจัดก�รดินและนำ�้ต�มคว�มเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ีและเกิด

ประโยชน์สูงสุด	ซ่ึงภ�คใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก	ก�รจัดก�รเกษตรทฤษฎีใหม่จึงประยุกต์ให้มีสัดส่วนก�รใช้ท่ีดินของแหล่งนำ�้	น�ข้�ว	พืชไร่ 

และพืชสวน	ท่ีอยู่อ�ศัย	จ�กสูตร	๓๐-๓๐-๓๐-๑๐	เป็น	๒๐-๓๐-๔๐-๑๐	โดยลดสัดส่วนแหล่งนำ้�ให้น้อยลง	เนื่องจ�กพื้นที่มีฝนตกเป็น

เวล�ถึง	๘	เดือน	เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ผลต�มคว�มถนัดของเกษตรกรให้ม�กขึ้น	ส่งผลให้ประช�ชนในพื้นที่มีร�ยได้เพิ่มขึ้นม�ก	มีคุณภ�พ

ชีวิตดีขึ้น	และส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืน

 ๓) การเล้ียงสัตว์		ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้ศึกษ�	วิจัย	พัฒน�	รวบรวมคว�มรู้ก�รแก้ไขปัญห�	และ

แนะแนวอ�ชีพในด้�นปศุสัตว์โดยก�รเล้ียงสัตว์ส�ธิตหล�กหล�ยชนิด	เช่น	แพะนม	ไก่	เป็ด	โคเน้ือ	กว�ง	เป็นต้น	และถ่�ยทอดเทคโนโลยี

และขย�ยผลไปยังเกษตรกรพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	อีกท้ังยังมีก�รวิจัย	จัดทำ�	และสอนก�รทำ�อ�ห�รสัตว์	สร�้งองคค์ว�มรู้เปน็ภมิูคุ้มกนัใหแ้กเ่กษตรกร	

เพื่อสร้�งง�น	สร้�งอ�ชีพ	สร้�งร�ยได้และลดร�ยจ่�ยให้กับเกษตรกรทำ�ให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	มีภูมิคุ้มกัน	และกระจ�ยคว�มเสี่ยง

ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มมั่นคงและยั่งยืน	
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 ๔) โรงงานสกัดและแปรรูปนำา้มันปาล์มและไบโอดีเซล		เม่ือปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้นำ�

ป�ล์มนำ�้มันม�ทดลองปลูกในดินอินทรีย์และดินเปร้ียวจัด	เพ่ือห�วิธีก�รปรับปรุงดินท่ีเหม�ะสมกับก�รปลูกป�ล์มนำ้�มันซึ่งประสบผลสำ�เร็จ

เป็นอย่�งดี	และสร้�งโรงง�นสกัดและแปรรูปนำ้�มันป�ล์มขน�ดเล็กขึ้นเพื่อนำ�ผลผลิตจ�กแปลงทดลองม�แปรรูปในเชิงก�รศึกษ�

อย่�งครบวงจร	ต่อม�	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้ทดลองนำ�นำ้�มันป�ล์มม�ใช้กับเครื่องจักรกลท�งก�รเกษตร	 โดยได้เริ่มทดลองใช้กับ

รถแทรกเตอร์ล�กพ่วงและรถไถเดินต�ม	ปร�กฏว่�ส�ม�รถใช้ง�นได้เป็นอย่�งดีไม่ก่อให้เกิดปัญห�กับเครื่องยนต์	 จึงขย�ยผลม�ใช้

กับรถล�กพ่วง	รถหกล้อ	รถกระบะ	และเคร่ืองจักรกลก�รเกษตรทุกชนิด	 ปัจจุบันได้ขย�ยผลสู่ร�ษฎรในพ้ืนท่ีใกล้เคียง	และผู้ท่ีสนใจ	 

นำ�องค์คว�มรู้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในก�รประกอบอ�ชีพและดำ�รงชีวิต	ทำ�ให้เกษตรกรและคนไทยลดค่�ใช้จ่�ยในครัวเรือน	และมี 

ร�ยได้จ�กก�รข�ยนำ�้มันไบโอดีเซลและพืชเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่�งดี	รวมท้ังส�ม�รถลดร�ยจ่�ยจ�กก�รซ้ือนำ�้มันจ�กต่�งประเทศ	

พึ่งพ�ตนเองได้และมีภูมิคุ้มกันส�ม�รถรองรับกับก�รเปลี่ยนแปลงได้

๓.๓ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ก�รแก้ไขและพัฒน�พื้นที่ดินพรุ	 ให้

ส�ม�รถทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้	สร้�งคว�มร่วมมือในก�รอนุรักษ์	ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ	ได้แก่	การฟ้ืนฟูป่าพรุ	ซ่ึงเป็นป่�ท่ีมีคุณสมบัติ

เฉพ�ะตัว	ไม่เหมือนกับป่�ท่ัวไป	เพร�ะเป็นป่�ท่ีต้นไม้ข้ึนได้ในพ้ืนท่ีท่ีมีนำ�้ท่วมขังเกือบท้ังปี	ก�รฟ้ืนฟูด้วยตนเองต�มธรรมช�ติต้องใช้เวล�

ไม่ตำ�่กว่�	๒๐๐	ปี	 จึงจะมีสภ�พสมบูรณ์เหมือนป่�พรุดังเดิม	 ดังน้ัน	ก�รฟ้ืนฟูป่�พรุจึงมุ่งเน้นก�รสร้�งจิตสำ�นึกของประช�ชนให้ช่วยกัน

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้�งป่�ให้สมบูรณ์ดังเดิมจนส�ม�รถเก็บห�ของป่�ได้	เช่น	 ลูกหลุมพีส�คูและกะพ้อ	 อีกท้ังป่�พรุเป็นท่ีอยู่อ�ศัยของ 

สัตว์นำ�้จืดและสัตว์ป่�หล�ยชนิด	ซึ่งเป็นอ�ห�รและสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนรอบป่�พรุ	ทั้งนี้	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้สร้�ง

ป่�พรุจำ�ลองต�มธรรมช�ติขึ้นเพื่อให้ประช�ชนและเย�วชนรุ่นหลังได้ม�ศึกษ�เรียนรู้ระบบนิเวศของป่�พรุและเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 

รวมท้ังสร้�งคว�มตระหนักและหวงแหนในทรัพย�กรธรรมช�ติของท้องถ่ิน	ซ่ึงก�รฟ้ืนฟูป่�พรุและจัดทำ�เป็นแหล่งเรียนรู้น้ัน	เป็นก�รนำ�

องค์คว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รทำ�ง�นม�ถ่�ยทอดและเผยแพร่ขย�ยผลให้กับคนในพื้นทีแ่ละประเทศต่อไป	 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน	และนำ�ไปสู่

ก�รพ่ึงตนเองอย่�งย่ังยืน

๓.๔  การส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน	 โดยก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ในด้�นก�รประกอบ

อ�ชพี	อ�ท	ิก�รทำ�ก�รเกษตรทฤษฎใีหม่	ก�รปลกูพชื	ก�รเลี้ยงสตัว	์ก�รทำ�ประมง	และก�รแปรรปู	สง่เสรมิใหเ้กษตรกรนำ�พชื/วตัถดุบิ

ต่�งๆ	ทีม่ีในท้องถิ่น	หรือวัสดุเหลือใช้จ�กก�รเกษตรม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เช่น	กระจูด	หญ้�แฝก	 เตยป�หนัน	ต้นถั่วเหลือง	 

เศษไม้ย�งพ�ร�	สมนุไพรต�่งๆ	เป็นตน้	โดยก�รใหค้ว�มรูแ้ละสอนก�รทำ�ผลติภณัฑ์ต�่งๆ	เชน่	ก�รแปรรปูไมเ้สม็ดข�ว	ก�รทำ�สมนุไพร

ไล่ยุง	ก�รนำ�หญ้�แฝก	กระจูด	 เตยป�หนัน	ม�แปรรูปเป็นอุปกรณ์พื้นบ้�นแบบง่�ยๆ	 เพื่อเป็นร�ยได้เสริมนอกภ�คเกษตร	ลดต้นทุน 

หรือร�ยจ่�ยในก�รซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่�งๆ	นอกจ�กนี้	ยังได้เสริมสร้�งภูมิปัญญ�ท�งบัญชีให้แก่เกษตรกร	โดยสอนก�รทำ�บัญชีครัวเรือน	

ทำ�ให้ช�วบ้�นรู้คุณค่�ของสิ่งของที่มีอยู่	มีเหตุผล	มีคว�มพอประม�ณ	ส�ม�รถดำ�รงตนอยู่บนคว�มพอเพียงได้อย่�งมีคว�มสุข	รวมทั้ง

ร่วมดำ�เนินกิจกรรมก�รพัฒน�ชุมชน	อ�ทิ	 โครงก�รควบคุมโรคติดต่อ	 โครงก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน	และโครงก�รศูนย์พัฒน� 

เด็กเล็กอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ส่งผลให้ประช�ชนมีอ�ชีพ	มีร�ยได้	และคุณภ�พชีวิตที่ดี	ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืน	
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ส ารวจพื้นที่ 
ศึกษาข้อมูล
ในพื้นที่ / 
ภูมิสังคมที่

ได้รับ
ผลกระทบ 

ศึกษาถึง
ความ

ตอ้งการ
ของคน
ในชุมชน 

สร้าง
เปา้หมาย 

ความ
ร่วมมือ
ร่วมกัน 

ส าเร็จ เกิดปัญหา 

สร้างกระบวน 
การทดลอง 

น าใช้ในพื้นที่ 

ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย 

โครงการฟื้นฟูธรรมชาติป่าพรุและ
ส่งเสริมการปลูกไม้เสม็ดขาว 

สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียว
แก่ประชาชน ส่งเสริมการแปรรูป
ไม้เสม็ดขาวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

โครงการแกล้งดิน 
แนวทางในการปรับปรุงดินเปร้ียวให้

สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม ทดลอง 
และพัฒนาการท า
การเกษตร ในพ้ืนที่ 

ดินเปรี้ยว 

พัฒนาแนวทาง 
ดูแลและปรับปรุง

สภาพดิน 
เพื่อการเกษตร 

สร้างองค์ความรู้ใน
การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

การฝึกอบรมและ
ส่งเสริมงาน 
ศิลปาชีพ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยน
ผืนดินให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์  

สร้างความร่วมมือ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าพรุ จากการเห็น
ประโยชน์ร่วมกันของชมุชน  

สามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้  

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที ่

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตในชุมชน 

ขยายผลการท างานสู่ชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น  โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โครงการพัฒนาด้านควบคุมโรคติดต่อ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีเกิดความหวงแหน    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่ง
สร้างอาชีพ 

ปาล์ม
น  ามัน 

แปรรปูไม้ 
เลี ยงปลา อาหารสัตว์ การเกษตร ปลูกและ 

แปรรูป 
ไม้เสม็ดขาว 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดู

ครอบครัวได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

๑ 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ส ารวจพื้นที่ 
ศึกษาข้อมูล
ในพื้นที่ / 
ภูมิสังคมที่

ได้รับ
ผลกระทบ 

ศึกษาถึง
ความ

ตอ้งการ
ของคน
ในชุมชน 

สร้าง
เปา้หมาย 

ความ
ร่วมมือ
ร่วมกัน 

ส าเร็จ เกิดปัญหา 

สร้างกระบวน 
การทดลอง 

น าใช้ในพื้นที่ 

ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย 

โครงการฟื้นฟูธรรมชาติป่าพรุและ
ส่งเสริมการปลูกไม้เสม็ดขาว 

สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียว
แก่ประชาชน ส่งเสริมการแปรรูป
ไม้เสม็ดขาวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

โครงการแกล้งดิน 
แนวทางในการปรับปรุงดินเปร้ียวให้

สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม ทดลอง 
และพัฒนาการท า
การเกษตร ในพ้ืนที่ 

ดินเปรี้ยว 

พัฒนาแนวทาง 
ดูแลและปรับปรุง

สภาพดิน 
เพื่อการเกษตร 

สร้างองค์ความรู้ใน
การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

การฝึกอบรมและ
ส่งเสริมงาน 
ศิลปาชีพ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยน
ผืนดินให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์  

สร้างความร่วมมือ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าพรุ จากการเห็น
ประโยชน์ร่วมกันของชมุชน  

สามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้  

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที ่

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตในชุมชน 

ขยายผลการท างานสู่ชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น  โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โครงการพัฒนาด้านควบคุมโรคติดต่อ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีเกิดความหวงแหน    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่ง
สร้างอาชีพ 

ปาล์ม
น  ามัน 

แปรรปูไม้ 
เลี ยงปลา อาหารสัตว์ การเกษตร ปลูกและ 

แปรรูป 
ไม้เสม็ดขาว 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดู

ครอบครัวได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

๑ 
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๖๕

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ส ารวจพื้นที่ 
ศึกษาข้อมูล
ในพื้นที่ / 
ภูมิสังคมที่

ได้รับ
ผลกระทบ 

ศึกษาถึง
ความ

ตอ้งการ
ของคน
ในชุมชน 

สร้าง
เปา้หมาย 

ความ
ร่วมมือ
ร่วมกัน 

ส าเร็จ เกิดปัญหา 

สร้างกระบวน 
การทดลอง 

น าใช้ในพื้นที่ 

ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย 

โครงการฟื้นฟูธรรมชาติป่าพรุและ
ส่งเสริมการปลูกไม้เสม็ดขาว 

สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียว
แก่ประชาชน ส่งเสริมการแปรรูป
ไม้เสม็ดขาวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

โครงการแกล้งดิน 
แนวทางในการปรับปรุงดินเปร้ียวให้

สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม ทดลอง 
และพัฒนาการท า
การเกษตร ในพ้ืนที่ 

ดินเปรี้ยว 

พัฒนาแนวทาง 
ดูแลและปรับปรุง

สภาพดิน 
เพื่อการเกษตร 

สร้างองค์ความรู้ใน
การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

การฝึกอบรมและ
ส่งเสริมงาน 
ศิลปาชีพ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยน
ผืนดินให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์  

สร้างความร่วมมือ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าพรุ จากการเห็น
ประโยชน์ร่วมกันของชมุชน  

สามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้  

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที ่

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตในชุมชน 

ขยายผลการท างานสู่ชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น  โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โครงการพัฒนาด้านควบคุมโรคติดต่อ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีเกิดความหวงแหน    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่ง
สร้างอาชีพ 

ปาล์ม
น  ามัน 

แปรรปูไม้ 
เลี ยงปลา อาหารสัตว์ การเกษตร ปลูกและ 

แปรรูป 
ไม้เสม็ดขาว 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดู

ครอบครัวได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

๑ 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ส ารวจพื้นที่ 
ศึกษาข้อมูล
ในพื้นที่ / 
ภูมิสังคมที่

ได้รับ
ผลกระทบ 

ศึกษาถึง
ความ

ตอ้งการ
ของคน
ในชุมชน 

สร้าง
เปา้หมาย 

ความ
ร่วมมือ
ร่วมกัน 

ส าเร็จ เกิดปัญหา 

สร้างกระบวน 
การทดลอง 

น าใช้ในพื้นที่ 

ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย 

โครงการฟื้นฟูธรรมชาติป่าพรุและ
ส่งเสริมการปลูกไม้เสม็ดขาว 

สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียว
แก่ประชาชน ส่งเสริมการแปรรูป
ไม้เสม็ดขาวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

โครงการแกล้งดิน 
แนวทางในการปรับปรุงดินเปร้ียวให้

สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม ทดลอง 
และพัฒนาการท า
การเกษตร ในพ้ืนที่ 

ดินเปรี้ยว 

พัฒนาแนวทาง 
ดูแลและปรับปรุง

สภาพดิน 
เพื่อการเกษตร 

สร้างองค์ความรู้ใน
การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

การฝึกอบรมและ
ส่งเสริมงาน 
ศิลปาชีพ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยน
ผืนดินให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์  

สร้างความร่วมมือ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าพรุ จากการเห็น
ประโยชน์ร่วมกันของชมุชน  

สามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้  

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที ่

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตในชุมชน 

ขยายผลการท างานสู่ชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น  โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โครงการพัฒนาด้านควบคุมโรคติดต่อ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีเกิดความหวงแหน    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่ง
สร้างอาชีพ 

ปาล์ม
น  ามัน 

แปรรปูไม้ 
เลี ยงปลา อาหารสัตว์ การเกษตร ปลูกและ 

แปรรูป 
ไม้เสม็ดขาว 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดู

ครอบครัวได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที่

๑ 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

ทรัพยากร
กลับคืน

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร

คนรู้จักใช้และดูแล ทรัพยากรคง
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สร้างอาชีพ

เลี ยงปลา อาหารสัตว์ การเกษตร ปลูกและ
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ไม้เสม็ดขาว
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ไม้เสม็ดขาว
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เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
เศรษฐกิจ

สังคม
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูคนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดู

ครอบครัวได้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ ครอบครัวได้

ปาล์ม
น  ามัน
ปาล์ม
น  ามัน
ปาล์ม

แปรรปูไม้
เลี ยงปลา

ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ
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๖๖

๔.   การเชื่อมโยงผลลัพธ์การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ	ทีเ่กี่ยวข้อง	ในก�รศึกษ�	วิเคร�ะห์	วิจัย	ดิน	พืช	 

ป�่ไม้	ประมงและปศุสตัว	์ส�ธติและเป็นต้นแบบในด�้นต�่งๆ	ท้ังก�รพฒัน�ดนิ	ป�่ไม้	ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละก�รเลี้ยงสตัวต์�่งๆ	รวมท้ัง 

ก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพเสริม	 ให้เป็นศูนย์เรียนรู้	 และอบรมถ่�ยทอดองค์คว�มรู้แก่ชุมชนรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 

และประช�ชนท่ีประสบปัญห�นำ�ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ี	ส่งผลให้ชุมชน/ประช�ชนรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	และพ้ืนท่ีใกล้เคียง	มีอ�ชีพ

หลักและอ�ชีพเสริม	ร�ยได้เพิ่มขึ้น	คุณภ�พชีวิตดีขึ้น	ระบบนิเวศ	สภ�พแวดล้อม	และทรัพย�กรธรรมช�ติสมบูรณ์เพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ	 

รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมม�กขึ้นและมีคว�มเข้มแข็ง	ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	ซึ่งส�ม�รถสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ของประเทศได้	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	ดังนี้	

๔.๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (People) ก�รน้อมนำ�พระร�ชดำ�ริ

ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ม�เป็นหลักคิด	หลักปฏิบัติในก�รพัฒน�พื้นที่และส่งเสริมก�ร

ประกอบอ�ชีพของประช�ชน	โดยเน้นก�รพัฒน�ดินให้เหม�ะสมแก่ก�รทำ�เกษตรกรรม	จ�กพื้นที่ที่ดินเป็นกรด	ดินเปรี้ยวจัด	และดิน

อนิทรีย	์ ให้ส�ม�รถประกอบอ�ชีพที่มัน่คง	สง่ผลให้ประช�ชนมรี�ยได้เพิม่ขึ้น	ส�ม�รถดูแลคนในครอบครัวได้และคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	

เมือ่ประช�ชนมีคว�มเข้มแข็ง	ส�ม�รถพึ่งตนเองได้	ก็จะเข้�ไปช่วยเหลือผู้อืน่	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ	ของชุมชน	ซึ่งผลลัพธ์

ทีเ่กิดขึน้จะสนบัสนนุก�รบรรลเุป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้�ประสงค์ที	่๑.๔	

สร้�งหลักประกันว่�ช�ยหญิงทุกคนโดยเฉพ�ะที่ย�กจนและเปร�ะบ�งมีสิทธิเท่�เทียมกันในทรัพย�กรท�งเศรษฐกิจ	ก�รเป็นเจ้�ของ

และควบคุมเหนือทีด่ินและอสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอื่น	และมรดกทรัพย�กรธรรมช�ติเทคโนโลยีทีเ่หม�ะสมและบริก�รท�งก�รเงิน	 

และเป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้�ประสงค์ที่	๒.๓	เพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรและร�ยได้ของผู้ผลิตอ�ห�รร�ยเล็ก	เป้�ประสงค์ที่	๒.๔	มีระบบก�รผลิตอ�ห�รที่ยั่งยืน	

และเป�้ประสงค์ที่	๒.๕	คว�มหล�กหล�ยท�งพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพ�ะปลูก	สัตว์ในไร่น�และเลี้ยงต�มบ้�นเรือน	และชนิด

พันธุ์ต�มธรรมช�ติทั้งพืชและสัตว์	

๔.๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity)	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	 เป็น 

แหลง่เรียนรูด้้�นก�รเกษตรของชุมชนโดยรอบและพื้นทีใ่กล้เคียง	ส่งเสริมก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจควบคู่กับก�รพัฒน�สังคม	ชุมชน	

และสิ่งแวดล้อม	ส่งผลให้ชุมชนเกิดก�รรวมกลุ่มกันทำ�ง�น	ประกอบอ�ชีพ	ดูแลรักษ�	และพัฒน�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ทีม่ีอยูเ่ดิมในพื้นที่ให้มีคว�มเหม�ะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม	ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตให้กับเกษตรกร	ประช�ชน 

ในพื้นที่	และผู้ประกอบก�รร�ยย่อย	รวมทั้งกระจ�ยกิจกรรมต่�งๆ	ไปสู่กลุ่มอ�ชีพในพื้นที่ภ�ยในและภ�ยนอกจังหวัดอย่�งทั่วถึงและ

เป็นธรรม	ทำ�ใหเ้กดิหว่งโซธ่รุกจิท่ีเขม้แขง็และย่ังยืน	และลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ของคนเมอืงและชนบท	ซึ่งชว่ยสนบัสนนุก�รบรรลเุป�้หม�ย 

ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	 เป้าหมายท่ี ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และ 

งานท่ีมีคุณค่าสำาหรับทุกคน	เป้�ประสงค์ท่ี	๘.๔	พัฒน�คว�มมีประสิทธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กรของโลกในก�รบริโภคและก�รผลิต	และ 

ตัดคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและก�รทำ�ให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	และเป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาค

ภายในและระหว่างประเทศ	 เป้�ประสงค์ท่ี	๑๐.๑	บรรลุอย่�งต่อเน่ืองและคงก�รเติบโตของร�ยได้ในกลุ่มประช�กร	 ร้อยละ	๔๐	ท่ีย�กจน

ที่สุด	ในอัตร�ที่สูงกว่�ค่�เฉลี่ยของประเทศ	

๔.๓ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Planet)	ยุทธศ�สตร์ทีส่ำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ 

และทิศท�งก�รพัฒน�ของโลก	คือ	ก�รสร้�งคว�มมัน่คงของฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ	 โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	ได้ศึกษ� 

และทดลองก�รแกไ้ขปญัห�ดินท่ีไมมี่คุณภ�พและไมเ่หม�ะสมตอ่ก�รเพ�ะปลกูพชืใดๆ	ใหส้�ม�รถกลบัม�ใชป้ระโยชนไ์ด	้และก�รพฒัน�

ฟื้นฟูป่�พรุจนประสบผลสำ�เร็จ	จึงได้มีก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้และขย�ยผลไปยังเกษตรกร	ชุมชนรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองฯ	

และพื้นที่ใกล้เคียง	โดยก�รเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และดำ�เนินก�รอบรม	ดูแล	และให้คำ�ปรึกษ�	ทำ�ให้ระบบนิเวศได้รับก�รดูแลและฟื้นฟู

จนเกดิคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	ทรพัย�กรธรรมช�ตมิคีว�มอดุมสมบรูณม์�กขึน้	และผลผลติเฉพ�ะถิน่มหีล�กหล�ยชนดิ	สง่ผลให้ 
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๖๗

ชุมชนมีก�รจัดก�รและก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและย่ังยืนไปถึงคนรุ่นหลัง	 ซ่ึงสอดคล้องและสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เปา้หมายที่ ๖ สร้างหลกัประกนัใหม้นีำา้ใช ้และมกีารบรหิารจดัการนำา้และการสขุาภบิาลอยา่งยั่งยนืสำาหรบัทกุคน 

เป้�ประสงค์ที่	๖.๖	ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนำ้�	รวมถึงภูเข�	ป่�ไม้	พื้นที่ชุ่มนำ้�	และทะเลส�บ	เป้าหมาย ๑๒ 

สรา้งหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตทียั่ง่ยืน	 เป้�ประสงค์ที่	๑๒.๒	บรรลุก�รจัดก�รที่ยั่งยืนและก�รใช้ทรัพย�กร

ท�งธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ	และเป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ 

อย่างท่ีย่ังยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๑	สร้�งหลักประกันก�รอนุรักษ์ก�รฟื้นฟูและก�รใช้ระบบนิเวศบนบกและในนำ้�จืด	 

รวมทัง้บริก�รท�งระบบนิเวศอย่�งยั่งยืน	 เป้�ประสงค์ที	่ ๑๕.๒	ส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้ทุกประเภท 

อย่�งยั่งยืน	และเป�้ประสงคท่ี์	๑๕.๓	ทำ�ใหร้ะบบนเิวศไดร้บัก�รดแูล	และฟื้นฟจูนเกดิคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	ทรพัย�กรธรรมช�ต ิ

มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�กขึ้น	และผลผลิตเฉพ�ะถิ่นมีหล�กหล�ยชนิด
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๖๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

อดีต 

ดินสามารถ
เพาะปลูกท า
การเกษตรได้ 

วิจัยและ
พัฒนาการท า
เกษตรในพื นที่ 

ประกอบอาชพี
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ดินเปรี ยว  
ท าการเกษตร
เลี ยงสัตว์ไม่ได้ 

ศึกษา 
หาแนวทาง
ปรับปรุงดิน 

แกล้งดิน ชีวิตความเป็นอยูด่ี เผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

จาก 
พระราชด าริ 
สู่การพัฒนา 

- เป็นที่ลุ่มต่ าน้ าขังตลอดปี  
- ดินเปร้ียว ดินมีคุณภาพต่ า ยากที่จะ 
 ใช้ประโยชน์ 

พื้นที่พรุ 

ดินมีสารประกอบไพไรท์ 
ท าให้เกิดกรดก ามะถัน 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 
ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น 

ใส่หินปูนฝุ่นใส่หินปูนฝุ่น ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่นใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น

 
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น
ปรับสภาพดิน
ใส่หินปูนฝุ่น

ใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดิน ใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดินใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู ่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่

 
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่
กับการใช้น้ าล้างดิน
ใช้หินปูนฝุ่นควบคู่

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

เครือข่าย 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ

ชุมชน 

ศึกษา 
วิจัย แห้งและเปียกสลับกัน ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี 

ท าให้ดินเป็นกรดมากขึ้น
เกิดองค์ความรู้

เพื่อพัฒนา 

ด าเนินโครงการแกล้งดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
ด าเนินโครงการแกล้งดิน 

เลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้วเลียนแบบฤดูกาล โดยการท าให้ดินเปรีย้ว
ด าเนินโครงการแกล้งดิน

สร้างองค์
ความรู้ 

ขยายผล
การพัฒนา 

พ่ึงพา
ตนเอง 

สร้างองค์ความรู ้สร้างองค์ความรู้

ป่าไม้ 

ปศุสัตว์ 

ประมง เกษตร 

อุตสาหกรรม 

ขยายผลการพัฒนา 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมาย 
- หมู่บ้านรอบศูนย์ 
- ศูนย์สาขา 
- พื้นที่ที่มีพระราชด าริ 
- ฟาร์มตัวอย่างฯ 7 ฟาร์ม 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่
-

-

กิจกรรมเพ่ือชุมชน 
- โครงการพัฒนา

ด้านควบคุมโรคติดต่อ 
- โครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวัน 
- โครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

พ่ึงพาตนเอง 

ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
คุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่ม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ขยายผลสู่ชุมชน
โดยรอบ สู่การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือชุมชน 

ร่วมศึกษาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
การท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประกอบอาชพี เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

แหล่งความรู้ที่ย่ังยืนสู่ราษฎร

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

แลกเปลี่ยน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ส ารวจพื้นที่ 
ศึกษาข้อมูล
ในพื้นที่ / 
ภูมิสังคมที่

ได้รับ
ผลกระทบ 

ศึกษาถึง
ความ

ตอ้งการ
ของคน
ในชุมชน 

สร้าง
เปา้หมาย 

ความ
ร่วมมือ
ร่วมกัน 

ส าเร็จ เกิดปัญหา 

สร้างกระบวน 
การทดลอง 

น าใช้ในพื้นที่ 

ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย 

โครงการฟื้นฟูธรรมชาติป่าพรุและ
ส่งเสริมการปลูกไม้เสม็ดขาว 

สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกป่า
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียว
แก่ประชาชน ส่งเสริมการแปรรูป
ไม้เสม็ดขาวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

โครงการแกล้งดิน 
แนวทางในการปรับปรุงดินเปร้ียวให้

สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม ทดลอง 
และพัฒนาการท า
การเกษตร ในพ้ืนที่ 

ดินเปรี้ยว 

พัฒนาแนวทาง 
ดูแลและปรับปรุง

สภาพดิน 
เพื่อการเกษตร 

สร้างองค์ความรู้ใน
การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

การฝึกอบรมและ
ส่งเสริมงาน 
ศิลปาชีพ 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยน
ผืนดินให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์  

สร้างความร่วมมือ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าพรุ จากการเห็น
ประโยชน์ร่วมกันของชมุชน  

สามารถประกอบอาชีพ 
พ่ึงพาตนเองได้  

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที ่

ส่งเสริมคณุภาพชีวิตในชุมชน 

ขยายผลการท างานสู่ชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น  โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โครงการพัฒนาด้านควบคุมโรคติดต่อ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีเกิดความหวงแหน    

ทรัพยากร
กลับคืน 

คนรู้จักใช้และดูแล
ทรัพยากร 

ทรัพยากรคง
อยู่ยั่งยืน 

เป็นแหล่ง
สร้างอาชีพ 

ปาล์ม
น  ามัน 

แปรรปูไม้ 
เลี ยงปลา อาหารสัตว์ การเกษตร ปลูกและ 

แปรรูป 
ไม้เสม็ดขาว 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ 

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่เพ่ิมขึ น 
เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดู

ครอบครัวได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ขยายผลสู่ชุมชนและต่างพ้ืนที่
ปาล์ม
น  ามัน
ปาล์ม
น  ามัน
ปาล์ม

แปรรปูไม้
เลี ยงปลา

ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพื นท่ีพรุ

๑ 
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๖๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ�
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน

 

 

    ปี ๒๕๒๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำาริ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาทีส่อดคล้องกับธรรมชาติและ 

ภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งมีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร ขนบธรรมเนียมประเพณีทีแ่ตกต่างไปจากภาคอื ่น  

โดยมีปัญหาสำาคญัในพื้นท่ี ไดแ้ก ่(๑) แหลง่นำา้ธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ ประกอบกบัการแผว้ถางปา่เพื่อประกอบอาชพี สง่ผลให้แหล่งตน้นำา้ 

ลำาธารและระบบนิเวศถูกทำาลาย ทำาให้ไม่มีนำ้าในหน้าแล้ง และนำ้าไหลบ่าในหน้าฝน (๒) ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  

ดินลูกรัง มีกรวดปน ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีความเค็ม เม่ือหน้าดินถูกชะล้างจากน้ำาไหลแรงในหน้าฝนทำาให้ช้ันเกลือท่ีอยู่ข้างใต้ 

ผุดข้ึนเป็นหย่อมๆ และ (๓) การขาดวิทยาการความรู้สมัยใหม่ในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และ 

ไม่มีบันทึกข้อมูลเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการเกษตร และฟ้ืนฟูทรัพยากร รวมท้ังขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข ส่งผลให้รายได้ 

ครัวเรือนและความเป็นอยู่ท่ัวไปของราษฎรอยู่ในระดับตำากว่ามาตรฐาน ท้ังน้ี ผลท่ีได้รับจากการพัฒนานอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพ้ืนท่ีรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังมีสว่นชว่ยใหเ้กดิความม่ันคงในบรเิวณดงักลา่ว ซึ่งเปน็เขตชายแดนท่ีทรุกนัดารและ

ห่างไกลความเจริญ ส่งผลให้เป็นพื้นทีอ่่อนไหวต่อการคุกคามของภัยคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลานั้นด้วย ดังจะเห็นได้จากพระราชดำารัส

พระราชทานเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ ดังนี้

“...มีคำ�หน่ึงว่� “พัฒน�เพ่ือคว�มม่ันคง” ข้อน้ีผู้ท่ีปฏิบัติก็เข้�ใจ แต่ผู้ท่ีอยู่ห่�งไกลหน่อยก็ไม่เข้�ใจ 

พัฒน�เพ่ือคว�มม่ันคงน้ันก็คือ เร�ทำ�ให้ประช�ชนอยู่ดีกินดี มีคว�มเข้�ใจซ่ึงกันและกันดี  

จึงจะทำ�ให้คว�มผ�สุกเกิดข้ึน เพร�ะว่�เข้�ใจว่�ต้องช่วยกัน จะต้องรวมกำ�ลังกัน เพ่ือท่ีจะยกฐ�นะของแต่ละคน และเม่ือยกฐ�นะ

ของแต่ละคนแล้ว แต่ละคนมีคว�มพอใจสบ�ยข้ึน ก็จะทำ�ให้เกิดปัญห�ในท�งขัดแย้งน้อยลง...”

พระราชดำารัสในโอกาสที่แม่ทัพภาคที่ ๒ นำาผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๗ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการพลเรอืน       

ตำารวจ ทหาร และพ่อค้าประชาชน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  

ณ อาคารเอนกประสงค์ สำานักงานโครงการชลประทาน จังหวัดสกลนคร (ห้วยเดียก) ๑ ธันวาคม ๒๕๓๒

  

 ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีพื้นที่ดำาเนินการทั้งหมด ๑๖,๔๓๓ ไร่ เป็นพื้นที่พัฒนาการเกษตรประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่  

และพืน้ท่ีเขตปรมิณฑลเพือ่การพฒันาป่าไ ม้ประมาณ ๑๔,๑๓๓ ไร ่ตัง้อยู่ในบริเวณผืนป่า ๔ แห่ง ประกอบด้วย (๑) เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าภูล้อมข้าว – ป่าภูเพ็ก (๒) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน – ป่าดงกระเฌอ (๓) ป่าไม้ถาวรของชาติ ป่าภูล้อมข้าว – ป่าภูเพ็ก และ 

(๔) ป่าไม้ถาวรของชาติ ป่าดงชมภูพาน – ป่าดงกะเฌอ ซึ่งผืนป่าทั้ง ๔ แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าใหญ่บนเทือกเขาภูพาน

๒.  การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

 

   พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  

เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสำาเร็จของการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิต และการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 

(ครอบคลุมทั้งเรื่องดิน นำ้า ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ พลังงานทางเลือก สาธารณสุข และการศึกษา) ดังคำาขวัญ “สร้างนํ้า เพิ่มป่า พัฒนา

๑.  ความเป็นมา
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๗๑

ชีวิตที่พอเพียง”	 ซึ่งดำ�เนินก�รภ�ยใต้ระบบก�รบริก�รรวมที่จุดเดียว	 โดยมีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจ�กกระทรวงต่�งๆ	 กว่�	 ๑๖	 กรม	

ร่วมบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นในพื้นที่ศูนย์และหมู่บ้�นรอบศูนย์ทั้ง	๒๒	หมู่บ้�น	โดยมีภ�รกิจสำ�คัญ	๒	ส่วน	คือ	๑)	อนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	และ	๒)	แก้ปัญห�คว�มย�กจน	สร้�งคว�มสุขอย่�งย่ังยืนแก่เกษตรกร	โดยมีกระบวนก�รทำ�ง�น	สรุปได้ดังนี้

๒.๑  ศึกษาสภาพปัญหาของพ้ืนท่ี	ในระยะเร่ิมแรกของก�รดำ�เนินง�น	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ได้สำ�รวจพ้ืนท่ีโดยรอบ	

พบว่�	มีปัญห�ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�	ป่�ต้นนำ�้ถูกทำ�ล�ย	ก�รข�ดแคลนนำ�้เพ่ือก�รประกอบอ�ชีพ	ดินเส่ือมสภ�พ	และก�รปลูกพืชเชิงเด่ียว

ท่ีข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	จึงทำ�ให้ก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมประสบกับก�รข�ดทุน

๒.๒ ดำาเนินการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ี	จ�กสภ�พปัญห�ท่ีหล�กหล�ยของพ้ืนท่ี	ทำ�ให้หน่วยง�นต่�งๆ	เข้�ม�บูรณ�ก�ร	

โดยมีกรมชลประท�นเป็นหน่วยง�นหลักในก�รอำ�นวยก�รให้เกิดก�รศึกษ�วิจัยในประเด็นท่ีแต่ละหน่วยง�นมีคว�มเช่ียวช�ญ	 เพ่ือแก้ไข

ปัญห�ของพ้ืนท่ีกว่�	๒๐๐	เร่ือง	เช่น	ก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้	ก�รทำ�ฝ�ยต้นนำ�้	ก�รพัฒน�คุณภ�พดิน	ก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพ	

ก�รแปรรูปผลผลิต	 ก�รเล้ียงสัตว์	 เป็นต้น	 โดยก�รศึกษ�วิจัยดังกล่�ว	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในพ้ืนท่ีสอดคล้องกับ

บริบทท่ีคำ�นึงถึงสภ�พภูมิสังคม

๒.๓  เผยแพร่องค์ความรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 ซึ่งจ�กก�รที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ได้พัฒน�ให้เป็น

พพิิธภัณฑ์ธรรมช�ติมีชีวิต	 เพ่ือให้เกษตรกรหรือประช�ชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้�ม�ศึกษ�ดูง�นจ�กก�รดำ�เนินก�รจริงของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ภูพ�นฯ	 ภ�ยใต้คว�มร่วมมือกันของ	 ๑๖	 หน่วยง�น	 มีหลักสูตรก�รเรียนรู้ท่ีโดดเด่นกว่�	 ๒๕	 หลักสูตร	 ซ่ึงหลักสูตรก�รเรียนรู้แต่ละแบบ	 

จะมีหน่วยง�นที่เป็นเจ้�ภ�พหลักดำ�เนินก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับประช�ชน	เช่น	ก�รเพ�ะเห็ด	ก�รปลูกผักปลอดส�รพิษ	ก�รปลูกข้�ว	

ก�รเล้ียงสุกรภูพ�น	ก�รเล้ียงไก่ดำ�ภูพ�น	ก�รเล้ียงโคเน้ือภูพ�น	ศูนย์ส่งเสริมสุขภ�พแผนไทย	เป็นต้น	โดยเป็นก�รบริก�รรวมท่ีจุดเดียว	

ทีป่ระช�ชนส�ม�รถเข้�ม�ศึกษ�ก�รทำ�อ�ชีพเกษตรกรรมได้อย่�งครบวงจรและส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง	

โดยก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�บริห�รจัดก�รและพัฒน�	 เพ่ือให้

ประช�ชนส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่�งเป็นรูปธรรม

๒.๔ ขยายผลการดำาเนินงาน	ก�รขย�ยผลของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	เป็นก�รทำ�ง�นเชิงรุกโดยมอบหม�ยเจ้�หน้�ท่ี

รับผิดชอบให้เป็นผูป้ระส�นง�นและให้คำ�ปรึกษ�กับชุมชน	คนละประม�ณ	๕	หมู่บ้�นในพื้นทีร่อบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 

มีจำ�นวนหมู่บ้�นทั้งหมด	๒๒	หมู่บ้�น	ซึ่งมีก�รขย�ยผลในหล�ยรูปแบบ	ได้แก่	๑)	ก�รขย�ยผลด้วยก�รตั้งคณะทำ�ง�นที่มีผู้เชี่ยวช�ญ

หล�กหล�ยส�ข�ลงพ้ืนท่ีขับเคล่ือนก�รพัฒน�แบบก�รให้บริก�รรวมท่ีจุดเดียว	ซ่ึงทำ�ให้ประช�ชนได้รับองค์คว�มรู้ม�กข้ึนและส�ม�รถ

ตอบข้อสงสัยของประช�ชนได้ทุกเรื่อง	๒)	คัดเลือกประช�ชนทีม่ีคว�มโดดเด่น	กระตือรือร้น	และนำ�องค์คว�มรู้ไปปฏิบัติได้จริง	ที่ได้

เข้�ม�ศึกษ�ดูง�นและต้องก�รพัฒน�ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่�ย	ซึ่งในเบื้องต้น	วิทย�กรประจำ�แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ภูพ�นฯ	ได้คัดเลือกผูเ้ข้�รับก�รอบรมม�เปน็ศูนยก์�รเรียนรูเ้ครือข่�ยรวม	๓๒	แห่ง	 เพือ่ให้ประช�ชนม�ร่วมเรียนรูก้�รนำ�คว�มรู้ไปสู่ 

ก�รปฏบัิตท่ีิเป็นรปูธรรม	โดยมีเกษตรกรท่ีประยกุตใ์ชอ้งคค์ว�มรู้ท่ีไดร้บัจ�กศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ภพู�นฯ	เปน็วทิย�กร	และ	๓)	คัดเลือก 

อ�ส�สมัครเพื่อเป็นเกษตรกรของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	

จัดที่ดินและสร้�งองค์คว�มรู้ในก�รพัฒน�อ�ชีพ	 จนกระทัง่เป็นเกษตรกรต้นแบบให้กับคนในพื้นที	่ เช่น	กรณีตัวอย�่ง	น�ยละมัย	 

พังแสงสุ	เดมิเปน็ลกูจ้�งของศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�ภพู�นฯ	แตไ่ดอ้�ส�เข�้ม�ประกอบอ�ชพีเกษตรกรรม	จนเปน็ตน้แบบในก�รทำ�เกษตร

ผสมผส�นและก�รจัดทำ�บัญชีกำ�ไร	–	ต้นทุน	ในก�รประกอบอ�ชีพ	เป็นต้น	นอกจ�กนี้	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ได้ขย�ยผลไปยัง

เครือข่�ยโรงเรียนที่มีคว�มสนใจ	โดยสนับสนุนให้มีก�รปลูกพืชสมุนไพรและจัดทำ�แปลงส�ธิตในโรงเรียนที่มีคว�มสนใจ	โดยสนับสนุน

ให้มีก�รปลูกพืชสมุนไพรและจัดทำ�แปลงส�ธิตในโรงเรียน	 เพื่อปลูกฝังก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�นให้กับเย�วชน	นอกจ�กนี้	 ยังมี 

ศูนย์ส�ข�ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนืออีก	๔	แห่ง	ได้แก่	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มนำ้�ห้วยบ�งทร�ยตอนบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

จังหวัดมุกด�ห�ร	 โครงก�รพัฒน�ลุ่มนำ้�ลำ�พะยังตอนบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 จังหวัดก�ฬสินธุ์	 โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มนำ้�กำ่� 

อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	จังหวัดสกลนคร	–	นครพนม	และศูนย์พัฒน�ก�รเกษตรภูสิงห์อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	จังหวัดศรีสะเกษ

ซ่ึงท้ัง	๔	ศูนย์ส�ข�เป็นกลไกสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก�รปฏิบัติในภูมิภ�ค
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๒.๕ การติดตามผลการดำาเนินงาน	 มีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 โดยสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	 กปร.)	 ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญในแต่ละด้�นกำ�หนด

เกณฑ์อ้�งอิง	 เพื่อสำ�รวจคว�มเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รของชุมชนและพื้นที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	

เป็นต้นม�	 รวมทัง้ต้ังคณะทำ�ง�นลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล	 อ�ทิ	 ข้อมูลก�รประกอบอ�ชีพ	 ก�รนำ�องค์คว�มรู้จ�กศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	

ไปประยุกต์ใช้อย่�งต่อเน่ืองในทุกเดือน	 โดยคณะทำ�ง�นจะร่วมกันประมวลข้อมูลนำ�เสนอแก่ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	

ให้เกิดก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นท่ีนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มย่ังยืนให้กับก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ต่อไป

งานพัฒนาและปรับปรุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

ก�รปรับปรุงดินเป็นภ�รกิจสำ�คัญของก�รศึกษ�	ทดลอง	วิจัย	และพัฒน�	ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 

ต�มพระร�ชดำ�ริทีพ่ระร�ชท�นไว้ว่�	“ดินคือหัวใจของก�รทำ�เกษตร	ดังนั้น	จะปรับปรุงดินอย่�งไรให้ทำ�ก�รเกษตรอย่�ง

ยั่งยืน”	ท้ังน้ี	ก�รพัฒน�และปรับปรุงสภ�พดินจะใช้ฐ�นข้อมูลช้ันดินของจังหวัดในก�รวิเคร�ะห์	พบว่�	สภ�พดินในภูมิภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นดินทร�ย	ดินต้ืน	ดินลูกรัง	และมีศักยภ�พท่ีจะเป็นดินเค็ม	เน่ืองจ�กโครงสร้�งดินมีหินเกลือ

อยู่ด้�นล่�ง	ห�กมีก�รทำ�ล�ยป่�ไม้เป็นเวล�น�นจะส่งผลให้นำ�้เกลือด้�นล่�งข้ึนม�ปะปนกับเน้ือดิน	ประกอบกับก�รทำ�เกษตร

ด้ังเดิมของช�วบ้�นในภูมิภ�คจะไม่มีก�รปรับปรุงดิน	ทำ�ให้ได้ผลผลิตจำ�นวนน้อย

ก�รพัฒน�และปรับปรุงดินในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 เน้นใช้หลักธรรมช�ติช่วยธรรมช�ติ	ปรับปรุงและ

อนุรักษ์ดิน	โดยเฉพ�ะก�รใช้อินทรีย์วัตถุ	 เช่น	ก�รใช้ปุ๋ยหมัก	ก�รใช้ปุ๋ยพืชสด	ก�รปลูกพืชหมุนเวียน	ก�รพัฒน�ดินลูกรัง	

ตลอดจนก�รปลกูหญ้�แฝกเพือ่ลดปัญห�ก�รชะล้�งพงัทล�ยของดิน	และควบคู่ไปกับก�รกระตุ้นจิตสำ�นกึให้เกษตรกรเห็น

คว�มสำ�คัญของก�รปรับปรุงดินเพื่อก�รเกษตร	ทั้งนี้	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	มีก�รเก็บข้อมูลดินอย่�งต่อเนื่องทุกปี	 

และเปรียบเทียบจำ�นวนผลผลิตจ�กแปลงเกษตรกร	เน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุก	ด้วยก�รไปพบปะพูดคุยปัญห�กับเกษตรกรท่ีทำ�จริง	

และแก้ปัญห�ให้เป็นตัวอย่�งแก่เกษตรกรร�ยอ่ืนๆ		

ผลทีไ่ดร้บัจ�กก�รพฒัน�และปรบัปรงุดนิ	พบว่�	จำ�นวนผลผลติในพืน้ที่เพิม่ม�กขึน้	อกีทัง้ทำ�ใหเ้กษตรกรในพืน้ที่

มีแนวท�งก�รทำ�เกษตรที่เปลีย่นไปในเชิงบวก	กล่�วคือ	มีคว�มรู้ในก�รพัฒน�ปรับปรุงดินม�กขึ้นจ�กเมื่อก่อน	ส�ม�รถ

ใชเ้ทคโนโลยีได้	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รใช้ดินเพ่ือก�รเกษตรอย่�งย่ังยืน	ปลอดภัย	และยกระดับไปสู่ก�รทำ�เกษตร

อินทรีย์	ทำ�ให้เป็นก�รง่�ยที่จะเพิ่มเติมคว�มรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ	ในก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืนต่อไป
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกข้าว 
พันธุ์สกลนคร 

ไว้บริโภคในครัวเรือน
และเพิ่มรายได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

ครัวเรือนมีภูมิคุ้มกัน
ก่อให้เกิดการประกัน

ความเส่ียงและมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง 

มีความมั่นคง 
ด้านอาหาร 

สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

ทอผ้าเพื่อใช้เอง  
รวมกลุ่มสร้าง
รายได้เสริม 

เลี ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด าเหมาะกับพื นที่ 

เพิ่มรายได้ 

คนมีความสุข 
มีกินมีใช ้

ป่าไม้ยังคงอยู่ 

ส่งเสริมให้คนพอมีพอกิน ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้  

พ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง มีการบุกรุกตัดไม้
เพ่ือท าฟืนและการเกษตร ชาวบ้านยากจนและขาดความรู้ 

ในการดูแลทรัพยากรและท าการเกษตร 

อากาศร้อนแล้ง  
ขาดแคลนแหล่งน้ า 

ดินทราย ดินเค็ม  
ขาดน้ า 

แนวทางการ
พัฒนา 

สร้างอ่างเก็บน้ าตาดไฮใหญ่  
และอ่างเก็บน้ าอ่ืนๆ รวม ๑๕ อ่าง 

- ใช้ในศูนย์ฯ ส าหรับศึกษา วิจัย องค์ความรู้  
- ให้ชาวบ้านโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ 

ฟ้ืนฟูป่า  
โดยการอนุรักษ์ 
สร้างจิตส านึก 

ฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  
เช่น ทอผ้าการเลี้ยงหม่อนไหม  

เสริมรายได้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด า ภูพาน 

ไก่ด า หมูด า โคด า 

ส่งเสริมพันธุ์พืช 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

เช่น ข้าว ลิ้นจี่  
ด า ภูพานด า ภูพาน

ไก่ด า หมูด า โคด าไก่ด า หมูด า โคด า
ด า ภูพาน

ไก่ด า หมูด า โคด า
ด า ภูพานด า ภูพาน

ไก่ด า หมูด า โคด า
ด า ภูพาน

ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้ 

พัฒนาปรับปรุงดิน  
โดยใช้อินทรีย์วัตถุ 
ปลูกหญ้าแฝก  
และพืชคลุมดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีความสมบูรณ์ 

ทรัพยากรสมบูรณ์ 
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เพ่ือท าฟืนและการเกษตร ชาวบ้านยากจนและขาดความรู้ 

ในการดูแลทรัพยากรและท าการเกษตร 

อากาศร้อนแล้ง  
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ดินทราย ดินเค็ม  
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ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี  
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ปลูกหญ้าแฝก  
และพืชคลุมดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีความสมบูรณ์ 

ทรัพยากรสมบูรณ์ 
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๗๕

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกข้าว 
พันธุ์สกลนคร 

ไว้บริโภคในครัวเรือน
และเพิ่มรายได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

ครัวเรือนมีภูมิคุ้มกัน
ก่อให้เกิดการประกัน

ความเส่ียงและมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง 

มีความมั่นคง 
ด้านอาหาร 

สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

ทอผ้าเพื่อใช้เอง  
รวมกลุ่มสร้าง
รายได้เสริม 

เลี ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด าเหมาะกับพื นที่ 

เพิ่มรายได้ 

คนมีความสุข 
มีกินมีใช ้

ป่าไม้ยังคงอยู่ 

ส่งเสริมให้คนพอมีพอกิน ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้  

พ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง มีการบุกรุกตัดไม้
เพ่ือท าฟืนและการเกษตร ชาวบ้านยากจนและขาดความรู้ 

ในการดูแลทรัพยากรและท าการเกษตร 

อากาศร้อนแล้ง  
ขาดแคลนแหล่งน้ า 

ดินทราย ดินเค็ม  
ขาดน้ า 

แนวทางการ
พัฒนา 

สร้างอ่างเก็บน้ าตาดไฮใหญ่  
และอ่างเก็บน้ าอ่ืนๆ รวม ๑๕ อ่าง 

- ใช้ในศูนย์ฯ ส าหรับศึกษา วิจัย องค์ความรู้  
- ให้ชาวบ้านโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ 

ฟ้ืนฟูป่า  
โดยการอนุรักษ์ 
สร้างจิตส านึก 

ฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  
เช่น ทอผ้าการเลี้ยงหม่อนไหม  

เสริมรายได้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด า ภูพาน 

ไก่ด า หมูด า โคด า 

ส่งเสริมพันธุ์พืช 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

เช่น ข้าว ลิ้นจี่  

ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้ 

พัฒนาปรับปรุงดิน  
โดยใช้อินทรีย์วัตถุ 
ปลูกหญ้าแฝก  
และพืชคลุมดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีความสมบูรณ์ 

ทรัพยากรสมบูรณ์ 
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ส่งเสริมเกษตร
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ครัวเรือนมีภูมิคุ้มกัน
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ความเส่ียงและมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง 

มีความมั่นคง 
ด้านอาหาร 

สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

ทอผ้าเพื่อใช้เอง  
รวมกลุ่มสร้าง
รายได้เสริม 

เลี ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด าเหมาะกับพื นที่ 

เพิ่มรายได้ 

คนมีความสุข 
มีกินมีใช ้

ป่าไม้ยังคงอยู่ 

ส่งเสริมให้คนพอมีพอกิน ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้  

พ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง มีการบุกรุกตัดไม้
เพ่ือท าฟืนและการเกษตร ชาวบ้านยากจนและขาดความรู้ 

ในการดูแลทรัพยากรและท าการเกษตร 

อากาศร้อนแล้ง  
ขาดแคลนแหล่งน้ า 

ดินทราย ดินเค็ม  
ขาดน้ า 

แนวทางการ
พัฒนา 

สร้างอ่างเก็บน้ าตาดไฮใหญ่  
และอ่างเก็บน้ าอ่ืนๆ รวม ๑๕ อ่าง 

- ใช้ในศูนย์ฯ ส าหรับศึกษา วิจัย องค์ความรู้  
- ให้ชาวบ้านโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้ 

ฟ้ืนฟูป่า  
โดยการอนุรักษ์ 
สร้างจิตส านึก 
โดยการอนุรักษ์ 

ฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  
เช่น ทอผ้าการเลี้ยงหม่อนไหม  

เสริมรายได้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด า ภูพาน 

ไก่ด า หมูด า โคด า 

ส่งเสริมพันธุ์พืช 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

เช่น ข้าว ลิ้นจี่  

ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้ 

พัฒนาปรับปรุงดิน  
โดยใช้อินทรีย์วัตถุ 
ปลูกหญ้าแฝก  
และพืชคลุมดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีความสมบูรณ์ 

ทรัพยากรสมบูรณ์ 
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๗๖

 

 

	 	 	 	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ดำ�เนินง�นด้วยก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

หลักก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ม�ใช้ในกระบวนก�รบริห�รจัดก�รศูนย์ศึกษ� 

ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ดังนี้	

๓.๑ ใช้หลักการพัฒนาเป็นองค์รวม (Holistic Development Approach)	 ในรูปแบบศูนยบ์ริก�รรวมที่จุดเดียว	

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ขับเคลือ่นก�รดำ�เนินง�นเพือ่แก้ไขปัญห�คว�มย�กจนและทรัพย�กรธรรมช�ติโดยบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น 

ร่วมกันระหว่�ง	๑๖	กรมจ�ก	๖	กระทรวง	 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงอุตส�หกรรม	กระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดล้อม	กระทรวงส�ธ�รณสุข	และกระทรวงศึกษ�ธิก�ร)	 ในก�รศึกษ�วิจัย	ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�	 

ก�รจดัทำ�หลักสูตรเพื่อพฒัน�ก�รประกอบอ�ชพีและสร�้งร�ยไดเ้สรมิแกป่ระช�ชน	และขย�ยผลสู่ประช�ชนในหมู่บ�้นรอบศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�ฯ	โดยมิได้มุ่งเน้นเพียงก�รปรับปรุงทรัพย�กรดิน	นำ้�	ป่�	และทำ�เกษตรกรรมผสมผส�นเท่�นั้น	แต่ยังครอบคลุมถึงพลังง�น

ท�งเลือก	และก�รส่งเสริมอ�ชีพในรูปแบบต่�งๆ	 เช่น	ก�รทอผ้�ไหมและผ้�ย้อมคร�ม	นำ้�ย�ล้�งจ�น	ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	รวมถึง 

ก�รส่งเสริมด้�นสุขภ�วะให้แก่หมูบ่้�นรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	 เพ่ือให้ประช�ชนมีท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชีพให้สอดคล้องกับ 

คว�มสนใจของแต่ละคน	ลดร�ยจ่�ย	สร้�งร�ยได้ที่หล�กหล�ยและต่อเนื่องตลอดทั้งปี	และครอบคลุมก�รพัฒน�ด้�นอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อ

ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตอย่�งยั่งยืน	เช่น	ด้�นส�ธ�รณสุข	ด้�นเทคโนโลยี	เป็นต้น

๓.๒  แก้ปญัหาด้วยแนวทางเรียบง่าย ใช้วิธีธรรมชาติ ตามบริบทและสภาพภูมิสังคมในพ้ืนท่ี ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 

ได้คิดค้นแนวท�งแก้ไขปัญห�ด้�นทรัพย�กรและก�รประกอบอ�ชีพในพ้ืนท่ี	โดยมุ่งเน้นแนวท�งท่ีประช�ชนส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติต�มได้ง่�ย	 

ไม่ใช้เทคโนโลยีสูง	 เพร�ะจะต้องใช้เงินลงทุนสูงต�มไปด้วย	รวมท้ังเหม�ะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประช�ชนและสภ�พแวดล้อม 

ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	กระท่ังส�ม�รถคิดค้นพัฒน�กิจกรรม	เช่น	ก�รเล้ียง	๓	ดำ�	(สุกรภูพ�น	ไก่ดำ�ภูพ�น	และโคเน้ือภูพ�น)	ก�รเล้ียง 

ปล�นิลแดงร่วมกับเป็ดเทศบ�บ�รีลูกผสม	ก�รปลูกข้�วข�วพันธ์ุหอมมะลิ	๑๐๕	ข้�เหนียวภูพ�น	(เรียกอีกช่ือหน่ึงว่�ข้�วเหนียวพันธ์ุ

สกลนคร)	และล้ินจ่ี	นพ.๑	 ซ่ึงเป็นพืชท่ีทนแล้งและสภ�พดินของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือได้ดี	ก�รเล้ียงสัตว์ปีกเพ่ือควบคุมศัตรูพืช 

สวนผลไม้	โดยใช้หลักก�ร	“ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”	และก�รใช้อินทรียวัตถุเพ่ือเพ่ิมคว�มอุดมสมบูรณ์ในดินแทนก�รใช้ส�รเคมี	เป็นต้น

๓.๓ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน นำ้า ป่า และปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนรู้สึกหวงแหนและ

เห็นความสำาคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น	ก�รปลูกป่�ในใจคน	ก�รปลูกป่�เพื่อเพิม่ร�ยได้	ก�รสอนวิธี

เก็บของป่�ท่ีถูกต้อง	เป็นต้น	ด้วยก�รสนับสนุนให้ประช�ชนรอบป่�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รดูแลมิให้คนเข้�ม�เผ�ป่�	ก�รปลูกจิตสำ�นึก

ให้ตั้งแต่ระดับเย�วชนผ่�นหลักสูตรก�รพิทักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้	หลักสูตรค่�ยศิลปะเย�วชนเพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	และ

หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและก�รสือ่คว�มหม�ยธรรมช�ติ	ในส่วนของก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้เกษตรกรหันม�ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

แทนส�รเคมี	 เน้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจให้เกษตรกรใช้ดินเพ่ือทำ�ก�รเกษตรอย่�งย่ังยืน	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และส�ธิตให้เห็นตัวอย่�ง 

ก�รปรบัปรุงฟ้ืนฟูดินได้จริงในแปลงของศูนย์เรียนรู้ท้ัง	๓๒	แห่ง	นอกจ�กน้ี	ก�รยกระดับแปลงส�ธิตของประช�ชนม�สู่ก�รเป็นศูนย์เรียนรู้น้ัน	

ชว่ยสร�้งคว�มรูสึ้กภ�คภมิูใจแกเ่จ�้ของในก�รรว่มสบืส�นก�รอนรุกัษแ์ละฟื้นฟทูรพัย�กรธรรมช�ตแิละก�รทำ�เกษตรกรรมผสมผส�น

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

๓.๔ ดำาเนินกิจกรรมอย่างเป็นข้ันตอน พอประมาณ ค่อยเป็นค่อยไป	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ได้คัดเลือกก�รขย�ยผล

จ�กเกษตรกรท่ีมีคว�มต้ังใจ	 ขยัน	 อดทน	 มุ่งม่ันในก�รเรียนรู้และนำ�ไปปฏิบัติจริง	 จ�กน้ันจะส่งเสริมให้จัดต้ังแปลงส�ธิต	 จนส�ม�รถจัดต้ัง

เป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งเป็นแบบอย่�งก�รพัฒน�ได้	 ๓๒	 ศูนย์	 ทำ�ให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 มีผู้เข้�เยี่ยมชมจำ�นวนม�ก	 เฉลี่ยปีละ	

๑๐๐,๐๐๐	 ร�ย	นอกจ�กนี้	 แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่ท�งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	คิดค้นขึ้นม�	 แต่เมื่อทดลองดำ�เนินก�รแล้ว	

พบว่�ไม่เหม�ะสมสอดคล้องกับสภ�พเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี	ก็ส�ม�รถหยุดก�รดำ�เนินก�รได้	เช่น	ก�รปลูกสบู่ดำ�เพ่ือสกัดเป็นนำ�้มัน	

บ�งช่วงเวล�อ�จมีต้นทุนสูงกว่�ร�ค�นำ�้มันดีเซล	ซ่ึงเปล่ียนแปลงต�มร�ค�กลไกตล�ดโลก	เป็นต้น	

๓. การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๓.๕     ใช้ข้อมูลสนับสนุนการทำางาน โดยมีการจัดทำาฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผล ซ่ึงหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

ในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	จะใช้ฐ�นข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	ฐ�นข้อมูลดินจ�กท่ัวประเทศ	ข้อมูลสถิติก�รปรับปรุงดินในพ้ืนท่ี	และ

มีคณะทำ�ง�นตัวช้ีวัดศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	(ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�น	กปร.)	 เพ่ือวิเคร�ะห์	ประเมินก�รเปล่ียนแปลงและผลท่ีได้รับ 

จ�กก�รพัฒน�	นอกจ�กน้ี	ศูนย์ศึกษ�พัฒน�ภูพ�นฯ	ยังส่งเสริมให้ช�วบ้�น/เครือข่�ยศูนย์เรียนรู้ท้ัง		๓๒	ศูนย์	ทำ�บัญชีครัวเรือน	เพ่ือให้เห็นข้อมูล 

ร�ยรับร�ยจ่�ยและใช้สำ�หรับว�งแผนก�รทำ�เกษตรกรรม/ประกอบอ�ชีพต่อไป	ตลอดจนใช้ข้อมูลช่วงเวล�เก็บเก่ียวผลผลิตและมีร�ยได้จ�ก

ก�รเพ�ะปลูกพืชและทำ�ปศุสัตว์แบบผสมผส�นเพ่ือว�งแผนก�รเพ�ะปลูก/ปศุสัตว์	ให้มีร�ยได้ต่อเน่ืองตลอดท้ังปี

๓ ดำาแห่งภูพาน : ตัวอย่างหลักสูตรอบรมท่ีมาจากการศึกษาทดลองวิจัยจนประสบผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม

 

• สุกรภูพาน เป็นก�รพัฒน�ท่ีได้รวบรวมเอ�ลักษณะท่ีดีเด่นจ�กสุกรเหมยซ�นและสุกรอีก	๓	ส�ยพันธ์ุ	ได้แก่	สุกรพันธุ์พื้นเมือง	

(หมูกี้)	สกุรพันธ์ุดูร็อกเจอร์ซ่ี	และสุกรพันธ์ุแลนด์เรซ	โดยมีคุณลักษณะประจำ�พันธ์ุ	คือ	ให้ลูกดกเฉล่ีย	๑๒	ตัวต่อครอก	เล้ียงลูกเก่ง	

ทนท�นต่อโรคระบ�ดและปรับตัวเข้�กับสภ�พภูมิอ�ก�ศร้อนช้ืนได้ดี	 กินอ�ห�รคุณภ�พตำ�่ได้	 ใบหูขน�ดเล็ก	 ผิวหนังไม่เห่ียวย่น	

โตเร็ว	เนื้องแดงม�ก	ไขมันน้อย

• ไก่ดำาภูพาน ถูกพัฒน�ม�จ�กก�รรวบรวมไก่ดำ�ท่ีมีก�รเล้ียงในจังหวัดสกลนคร	ม�ทำ�ก�รผสมพันธ์ุและคัดเลือกเอ�ลักษณะ

ท่ีตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด	 มีคว�มต้�นท�นโรคระบ�ด	ทนท�นต่อสภ�พแวดล้อม	และส�ม�รถเล้ียงภ�ยใต้ระบบ 

ก�รจัดก�รแบบเดิมๆ	ของช�วบ้�น	โดยใช้ต้นทุนไม่สูงม�กนัก	ห�กเล้ียงจนมีอ�ยุ	๔	เดือน	จะส�ม�รถจำ�หน่�ยได้ตัวละ	๒๕๐	บ�ท	 

เม่ือเปรียบเทียบกับร�ค�ไก่เน้ือท่ัวไป	ซ่ึงจะส�ม�รถจำ�หน่�ยได้เพียงตัวละ	๗๐-๙๐	บ�ท	เท่�น้ัน	

 • โคเนือ้ภูพาน เป็นโคเน้ือท่ีพัฒน�ม�จ�กกลุ่มส�ยพันธ์ุหลักของโคว�กิว	ท่ีมีก�รเล้ียงในประเทศญ่ีปุ่นและถือได้ว่�เป็นส�ยพันธ์ุ

ที่มีศักยภ�พในก�รผลิตเนื้อโคขุนที่ดีที่สุด	ก�รพัฒน�ได้มุ่งเน้นก�รใช้โคแม่พันธุ์ท่ีร�ษฎรมีอยู่แล้วม�ผสมพันธ์ุกับนำ�้เช้ือโคเน้ือ

ภูพ�น	 แล้วทำ�ก�รขุนลูกโคเพ่ือสร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกร	 โดยถ้�ใช้ระยะเวล�ในก�รขุน	 ๓๖๕	 วัน	 จะให้ผลตอบแทนตัวละ

ประม�ณ	๓๔,๐๐๐	บ�ท	นอกจ�กน้ี	เกษตรกรยังส�ม�รถข�ยลูกโคภูพ�นท่ีมีอ�ยุ	๑	–	๒	ปี	ได้ในร�ค�ตัวละ	๒๐,๐๐๐	บ�ท	

อีกด้วย
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง

และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ทรัพยากร ธรรมชาติและ

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นที่ปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครัวได ้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลู
ลกัษณะภมูสิงัคม  
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
รวมถงึสภาพปญัหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู้ 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง
ศึก
ษา
หา
คว
าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที ่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู้  
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได ้

ให้กับคนในพื นที่ 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู ้

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความสมบูรณ ์

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 

Food bank 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นที่ปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครัวได ้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลู
ลกัษณะภมูสิงัคม  
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
รวมถงึสภาพปญัหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู้ 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง
ศึก
ษา
หา
คว
าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที ่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู้  
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได ้

ให้กับคนในพื นที่ 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู ้

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความสมบูรณ ์

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 

Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
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อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

เลี ยง 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นที่ปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครัวได ้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลู
ลกัษณะภมูสิงัคม  
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
รวมถงึสภาพปญัหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต  ธรรมชาติที่มีชีวิต 

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู้ 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง
ศึก
ษา
หา
คว
าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที ่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู้  
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได ้

ให้กับคนในพื นที่ 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู ้

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความสมบูรณ ์

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 

Food bank 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นที่ปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครัวได ้

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศกึษา ส ารวจ ขอ้มลู
ลกัษณะภมูสิงัคม  
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
รวมถงึสภาพปญัหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู้ 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง
ศึก
ษา
หา
คว
าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที ่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได้ 

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู้  
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได ้

ให้กับคนในพื นที่ 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู ้

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
มีความสมบูรณ ์

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 

Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 
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ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา
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คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 
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ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
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เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
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๘๐

ตัวอย่างการขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกรที่เข้ามาฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ :  
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนางอำานวย ดากาวงค์ บ้านดงน้อย ตำาบลดงมะไฟ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

	 •	พืน้ท่ีดำ�เนินก�ร	๒๗	ไร่	๒	ง�น	ประกอบด้วย	ทำ�น�	๔	ไร่	บ่อประมง	๒	บ่อ	ปลูกมะน�ว	๖๐	ท่อ	เล้ียงโค	๕	ตัว	ปลูกกระทกรก 

			 		๔	ไร่	ปลูกพืชสวนครัว	เช่น	ตะไคร้	โหระพ�	แมงลัก	ค่ึนฉ่�ย	กะเพร�	เล้ียงไก่ดำ�	๕	ตัว	และทอผ้�ย้อมคร�ม

	 •	ร�ยได้ก่อนเข้�ร่วมโครงก�ร	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีร�ยได้เฉลี่ย		๓๕,๐๐๐	บ�ท

		 •	ร�ยได้หลังเข้�ร่วมโครงก�ร	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีร�ยได้เฉลี่ย	๑๐๖,๔๗๐	บ�ท	สูงสุด	๑๓๐,๐๐๐	บ�ท

	 น�งอำ�นวย	ด�ก�วงค์	เริ่มทำ�ก�รเกษตรในที่ดินตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ประสบปัญห�ผลผลิตเกิดโรค	ไม่ส�ม�รถข�ยได้	ต่อม�

ได้เข้�ร่วมอบรมหลักสูตรต่�งๆ	ที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	เช่น	ก�รเลี้ยงปล�	ก�รปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ	ก�รเลี้ยงกบ	และ

ไก่ดำ�	จ�กนัน้ได้กลับม�ทดลองทำ�ทีแ่ปลงเกษตรของตนเอง	ประกอบกับมีบ่อนำ้�ในทีด่ิน	๒	บ่อ	ทีเ่กิดจ�กก�รขุดดินไปใช้ประโยชน์ 

อย่�งอื่น	จึงมีแหล่งนำ้�สำ�หรับทำ�ก�รประมง	และเกษตรแบบผสมผส�นแบบ	๑	ไร่	ได้	๑	แสน	โดยเน้นก�รทำ�เกษตรอินทรีย์	เมื่อติดขัด

ปัญห�ก็ติดต่อเจ้�หน้�ที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	เพื่อร่วมกันแก้ไข

	 ปัจจุบันแปลงเกษตรของน�งอำ�นวยฯ	กล�ยเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	 ซึ่งมีผู้ม�เยีย่มชมตลอดทั้งปี	 ผลผลิตที่ได้มี 

ตล�ดรองรับ	กอ่นก�รปลูกพชืทุกชนิด	น�งอำ�นวยฯ	จะว�งแผนกอ่นว�่จะส�ม�รถเกบ็เกีย่วผลผลติไดใ้นเดอืนไหน	จ�กนั้นจดบนัทกึก�ร

เพ�ะปลูกพืชแต่ละชนิด	และบัญชีร�ยรับ	ร�ยจ่�ย	เพ่ือนำ�ม�วิเคร�ะห์ว่�ผลผลิตแต่ละชนิดข�ยได้เท่�ไรในแต่ละปี	ท้ังน้ี	น�งอำ�นวยฯ	มเีคล็ด

ลับคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�เกษตรกรรมว่�	ทุกอย่�งอยู่ที่ใจ	เกษตรกรต้องรู้ทุกอย่�งที่เพ�ะปลูกและต้องใส่ใจในสิ่งที่ทำ�	

	 หลักคว�มพอเพียงในก�รใช้ชีวิตของน�งอำ�นวยฯ	คือ	(๑)	ไม่ทะเยอทะย�นเกินตัว	พอใจในสิ่งที่มี	(๒)	เก็บส่วนที่ได้ออมไว้ 

เผื่อในวันข้�งหน้�	และ	 (๓)	แบ่งปันพื้นทีส่่วนหนึ่งของบ้�นให้เป็นแผงว�งข�ยสินค้�เกษตรแก่ช�วบ้�นรอบๆ	 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	 

ซึ่งเป็นคว�มภูมิใจที่ได้ทำ�ให้ผู้อื่นมีร�ยได้เพิ่มเติม
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๘๑

๔.  การเชื่อมโยงผลลัพธ์การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จ�กปัญห�คว�มเสือ่มโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติ	ทั้งพื้นที่ป่�ภูพ�นทีเ่สียห�ยจ�กก�รบุกรุกเพื่อทำ�ไร่เลื่อนลอย	ตัดไม้เพ่ือ 

ทำ�ฟืน	เกิดไฟป่�	ทำ�ให้คว�มสมบูรณ์ของป่�ห�ยไป	จนทำ�ให้กล�ยเป็นภูเข�หัวโล้น	สภ�พดินที่มีลักษณะเป็นดินลูกรัง	ดินทร�ย	ซึ่งมี

คว�มอุดมสมบูรณ์ตำ�่	ย�กต่อก�รเพ�ะปลูก	รวมท้ังปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ�้	แนวท�งก�รพัฒน�พ้ืนท่ีป่�ภูพ�นท่ีทำ�เป็นข้ันเป็นตอน	จึงเร่ิม

แก้ไขปัญห�คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นลำ�ดับแรก	โดยน้อมนำ�หลักก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร	

มห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ม�เป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร	อ�ทิ	ก�ร	“ปลูกป่�	๓	อย่�ง	ประโยชน์	๔	อย่�ง”	วิธีก�ร

ฟื้นฟูป่�ด้วยวิธี	“ปลูกป่�โดยไม่ต้องปลูก”	ก�ร	“ปลูกป่�ในใจคน”	รวมท้ังก�รแก้ไขปัญห�และฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติของพ้ืนท่ีภูพ�น

ต้องไม่สร้�งคว�มเดือดร้อนให้กับประช�ชนในพื้นที่	 โดยต้องคำ�นึงว่�จะทำ�อย่�งไรให้ประช�ชนมีก�รทำ�ม�ห�กินที่เพียงพอ	ไม่กลับไป

บุกรุกพื้นที่ป่�ทำ�ไร่เลือ่นลอยแบบเดิม	ทำ�อย่�งไรให้ประช�ชนมีองค์คว�มรู้	มีอ�ชีพส�ม�รถเลี้ยงชีวิตของตัวเองได้	มีร�ยได้เพียงพอ	 

ซึ่งจะเป็นวิธีก�รแก้ไขปัญห�ที่ยั่งยืน

ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จของก�รจัดก�รปัญห�บุกรุกพ้ืนท่ีป่�ภูพ�น	 คือ	ก�รน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร	 

มห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	 ท่ีไม่สร้�งคว�มเดือดร้อนให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ี	“ต้องมีท่ีให้ชาวบ้านอยู่	 มีท่ีให้ชาวบ้านทํามา

หากิน”	ด้วยก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ	สร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	โดยเปล่ียนถ่ินฐ�นท่ีทำ�กินและสร้�งอ�ชีพให้กับประช�ชน 

ท่ีครอบครัวอยู่อ�ศัยในเขตพื้นที่ป่�ประม�ณ	๙	ครัวเรือน		มีก�รจัดสรรที่ดินและที่อยู่อ�ศัยให้ช�วบ้�นประม�ณ	๑๐	ไร่	บริเวณริมถนน 

ท�งหลวง	พร้อมท้ังสร้�งอ�ชีพต้ังจุดข�ยของฝ�กริมท�งให้กับช�วบ้�นได้ยึดเป็นอ�ชีพทำ�กิน	 ซ่ึงช�วบ้�นส�ม�รถห�เก็บของป่�ในช่วง

ฤดูก�ลม�ข�ยในร้�นข�ยของฝ�กริมท�งท่ีท�งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ได้จัดไว้ให้	นอกจ�กน้ี	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ได้จัดไว้

ให้	นอกจ�กน้ี	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ยังได้สร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รพิทักษ์ดูแลผืนป่�และใช้ประโยชน์ 

จ�กป่�อย่�งสมดุล	ด้วยก�รใชแ้นวท�ง	“ปลูกป่�ในใจคน”	ท่ีกระตุ้นเตอืนประช�ชนใหต้ระหนกัเหน็คว�มสำ�คญัของทรพัย�กรธรรมช�ต	ิ

จนเกิดคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของร่วมกันและเข้�ม�ร่วมอนุรักษ์	ฟื้นฟูปกป้องฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติเพื่อรักษ�สมดุลของระบบนิเวศ	และ

เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รและใช้ประโยชน์ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ

หัวใจหลักของก�รพัฒน�พื้นที่ภูพ�นอยู่ที่ก�รสร้�งคว�มสมดุล	และก�รอยูร่่วมกันของคนกับสิ่งแวดล้อมอย่�งยัง่ยืนบนหลัก 

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยเริ่มต้นจ�กก�รฟื้นคืนสภ�พป่�	ดิน	และนำ้�	ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐ�นของก�รสร้�งแหล่งอ�ห�รให้กับ

ระบบนิเวศและสิง่มีชีวิต	รวมถึงมนุษย์ทีใ่ช้ปัจจัยดังกล่�วในก�รประกอบอ�ชีพทำ�เกษตรกรรม	มีก�รส่งเสริมก�รสร้�งอ�ชีพเสริม 

ที่เหม�ะสมกับภูมิสังคมเพ่ือเพ่ิมร�ยได้	รวมท้ังสนับสนุนประช�ชนในพ้ืนท่ีเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�และเป็นภ�คีเครือข่�ยร่วมอนุรักษ์	

ปกป้อง	 ดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติ	แนวท�งก�รพัฒน�ดังกล่�วต้องสอดรับกับสภ�พภูมิสังคม	 ภูมินิเวศและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี	 ส่งผลให้ 

ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตที่ดี	ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง	และระบบนิเวศคืนคว�มอุดมสมบูรณ์	ซึ่งเป็นฐ�นก�รดำ�รงชีวิตที่สมดุล	มั่นคงและ

ยั่งยืน	กล่�วได้ว่�	แนวท�งก�รพัฒน�พื้นที่ป่�ภูพ�นเป็นก�รสนับสนุนให้ประเทศบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	

Development	Goals	-	SDGs)	ได้	โดยมีส�ระสำ�คัญ	ดังนี้	

๔.๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (People)	 จ�กก�รแก้ไขฟ้ืนฟู

สภ�พปัญห�ส่ิงแวดล้อมในพื้นทีภู่พ�น	ปัญห�บุกรุกพื้นที่ป่�ไม้	และปัญห�ก�รข�ดแคลนแหล่งนำ้�	จนฟื้นคืนคว�มอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพย�กรธรรมช�ติท้ังดิน	นำ้�และป่�ไม้	 ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐ�นสำ�คัญในก�รทำ�เกษตรกรรม	ทำ�ให้ประช�ชนส�ม�รถประกอบอ�ชีพ 

ก�รเกษตรกรรมและก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งสมดุลให้กับประช�ชน	เช่น	ก�รทำ�เกษตรผสมผส�น	เกษตรทฤษฎีใหม่	 

ก�รปลูกผักปลอดส�รพิษ	ก�รเก็บของป่�ต�มฤดูก�ล	แนะนำ�ก�รปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือเป็นตู้ย�ประจำ�บ้�น	 ส่งเสริมก�รเล้ียงสัตว์ 

เศรษฐกิจ	๓	ดำ�	มหัศจรรย์แห่งภูพ�น	 (สุกรภูพ�น	 ไก่ดำ�ภูพ�น	 โคเน้ือภูพ�น)	ก�รปลูกพืชเศรษฐกิจและนำ�ผลผลิตท�งก�รเกษตร 

ม�แปรรูปเป็นสินค้�เกษตรกรรม	รวมท้ังจัดทำ�หลักสูตรเพ่ือสร้�งร�ยได้เสริมแก่ประช�ชน	เช่น	ก�รทอผ้�ไหม	ผ้�ย้อมคร�ม	นำ�้ย�ล้�งจ�น	

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	เป็นต้น	นอกจ�กน้ี	ยังส่งเสริมให้ประช�ชนจัดทำ�บัญชีครัวเรือน	เพ่ือว�งแผนก�รใช้จ่�ยในครัวเรือนให้ถูกต้องเหม�ะสม 

กับก�รดำ�เนินชีวิตกล่�วได้ว่�	แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนในพ้ืนท่ีภูพ�น	ช่วยสนับสนุนก�รยกระดับ 

คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	มีคว�มม่ันคงในอ�ชีพ	ประช�ชนส�ม�รถพ่ึงตนเองได้และหลุดพ้นจ�กคว�มย�กจนได้อย่�งย่ังยืน	ซ่ึงเป็นก�ร
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๘๒

สนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	 เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพืน้ที ่	 เป้�ประสงค์ท่ี	๑.๑	 

ขจัดคว�มย�กจนข้ันรุนแรงสำ�หรับทุกคนในทุกพ้ืนท่ี	และเป้�ประสงค์ที่	๑.๔	สร้�งภูมิต้�นท�นต่อคว�มรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอ�ก�ศ	

ภัยพิบัติท�งเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ให้กับผู้ที่ย�กจนและอยู่ในสถ�นก�รณ์เปร�ะบ�ง

นอกจ�กนี้	 ในด้�นก�รศึกษ�วิจัยและทดลองเพื่อพัฒน�องค์คว�มรู้ในก�รทำ�ก�รเกษตรของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 

ได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ส�ม�รถทำ�เกษตรกรรมที่เกื้อกูลทั้งด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	และส�ม�รถรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สภ�พแวดล้อม	ซึ่งเป็นแนวท�งก�รทำ�เกษตรกรรมแบบยั่งยืน	อ�ทิ	ก�รเพ�ะปลูกพันธุ์พืชที่เหม�ะสมกับสภ�พภูมิประเทศและ	

ส่ิงแวดล้อมก�รปลูกผักปลอดส�รพิษ	ก�รปลูกพืชสมุนไพร	ก�รทำ�เกษตรกรรมแบบผสมผส�นและเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีมีก�รเพ�ะปลูกพืช	

เลีย้งสตัว์อยูใ่นพืน้ทีเ่ดียวกันอย่�งเกื้อกูล	 เปน็ประโยชน์ซึง่กันและกันอย่�งมีประสิทธิภ�พสูง	มีก�รนำ�เทคโนโลยีแบบแผนใหม่ทีผ่่�น

ก�รทดลองจ�กศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	ม�ใช้	และขย�ยผลไปยงัภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ	 เช่น	 เกษตรกรทีม่ีคว�มสนใจ	 โรงเรียน 

ในพื้นทีแ่ละชุมชนโดยรอบ	ผลลัพธ์ดังกล�่วจะทำ�ให้ประช�ชนมีสุขภ�พที่ดีจ�กก�รบริโภคอ�ห�รปลอดภัย	ปลอดส�รพิษ	มีอ�ห�ร

บริโภคเพียงพอ	และมีคุณภ�พชีวิตที่ดีจ�กก�รทำ�ก�รเกษตรที่ยั่งยืนที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รอนุรักษ์	และปรับปรุงทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนือ่งในระยะย�ว	 ซ่ึงเป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	 ในเป้�หม�ยที่	๒	ขจัดคว�ม 

หิวโหย	บรรลุคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	ปรับปรุงโภชน�ก�รและสนับสนุนก�รทำ�เกษตรกรรมอย่�งยั่งยืน	เป้�ประสงค์ที่	๒.๓	เพิ่มผลผลิต

ท�งก�รเกษตรและร�ยได้ของผู้ผลิตอ�ห�รร�ยเล็ก	เป้�ประสงค์ท่ี	๒.๔	มีระบบก�รผลิตอ�ห�รท่ีย่ังยืน	และเป้�ประสงค์ท่ี	๒.๕	คงคว�ม 

หล�กหล�ยท�งพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์

๔.๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity)	 เป้�หม�ยก�รทำ�ง�นท่ีสำ�คัญของ 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	เป้�หม�ยหน่ึงคือก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตท่ีพอเพียงให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ี	และมีเป้�หม�ยสุดท้�ยคือคว�มสุข 

อย่�งย่ังยืน	 ซ่ึงกระบวนทัศน์ก�รพัฒน�ในพ้ืนท่ีภูพ�น	นอกจ�กจะส่งเสริมให้เกิดคว�มม่ันคงในชีวิตของประช�ชนแล้ว	 ยังสนับสนุน 

ก�รสร้�งคว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกด้วย	กล่�วคือ	ประช�ชนในพ้ืนท่ีมีร�ยได้จ�กก�รประกอบอ�ชีพท่ีม่ันคง	ได้แก่	อ�ชีพ 

เกษตรกรท่ีทำ�ให้ประช�ชนมีร�ยได้ต่อเน่ืองตลอดท้ังปี	ก�รเล้ียงสัตว์	๓	ดำ�	มหัศจรรย์แห่งภูพ�น	(สุกรภูพ�น	ไก่ดำ�ภูพ�น	และโคเน้ือ 

ภูพ�น)	 ซ่ึงเป็นก�รทำ�ก�รเกษตรเชิงพ�ณิชย์ท่ีช่วยสร้�งมูลค่�สินค้�เกษตรและเพ่ิมร�ยได้ให้กับเกษตรกร	 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจชุมชน

เติบโตได้อย่�งเข้มแข็ง	นอกจ�กนี้	ก�รส่งเสริมอ�ชีพเสริมเพื่อเพิ่มร�ยได้ยังเป็นหลักประกันและคว�มมั่นคงท�งอ�ชีพให้กับประช�ชน

ในช่วงเว้นว่�งฤดูก�ลเพ�ะปลูก	หรือในช่วงประสบวิกฤตจ�กภัยธรรมช�ติ	เช่น	ฝนแล้ง	หรือจ�กก�รเผชิญหน้�กับคว�มเส่ียงก�รถูกเลิก

จ้�งง�นในระบบอุตส�หกรรมอีกด้วย	เป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม การจ้างงานเต็มอัตราท่ีมีคุณค่าสำาหรับทุกคน	เป้�ประสงค์ท่ี	๘.๔	คว�มมีประสิทธิภ�พในก�รใช้

ทรัพย�กรในก�รบริโภคและก�รผลิต

นอกจ�กน้ี	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับภ�คเกษตรครัวเรือนและประช�ชนในพ้ืนท่ีภูพ�น	โดยพัฒน�ปัจจัยพ้ืนฐ�นก�รประกอบ

อ�ชีพเกษตรกรรม	สร้�งเสริมคว�มรู้และนวัตกรรมท�งก�รเกษตร	ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีเป็นธรรมและสมดุล	รวมท้ัง

ก�รส่งเสริมแนวท�งก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ช่วยสนับสนุนให้คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนในพ้ืนท่ีภูพ�น 

มีคว�มกินดีอยู่ดี	มีร�ยได้พอเพียงจ�กก�รประกอบอ�ชีพท่ีม่ันคง	เข้�ถึงและใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประโยชน์

สูงสุด	มีวิถีชีวิตพอเพียงท่ีย่ังยืนและมีคว�มสุข	ถือได้ว่�เป็นก�รเสริมพลังให้กับกลุ่มประช�กรร้อยละ	๔๐	ท่ีย�กจนท่ีสุด	ได้พัฒน�ตนเอง 

จนเกิดคว�มเข้มแข็งและมีคว�มม่ันคงในชีวิต	ขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กรและโอก�สในก�รพัฒน�ศักยภ�พของตนเองและชุมชน	 

รวมท้ังเป็นก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในพ้ืนท่ีในก�รบริห�รจัดก�ร	 ดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ซ่ึงจะช่วยสร้�ง 

คว�มเป็นธรรมและลดคว�มเหล่ือมลำ�้ในสังคม	เป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เป้าหมายท่ี ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	 เป้�ประสงค์ที่	๑๐.๑	คงก�รเติบโตของร�ยได้ 

ในกลุ่มประช�กรร้อยละ	๔๐	ที่ย�กจนที่สุด

๔.๓ การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Planet)	 ก�รแก้ไขปัญห�ข�ดแคลนนำ้�และ

แหล่งนำ้�ธรรมช�ติไม่เพียงพอ	 อันเนื่องม�จ�กก�รบุกรุกแผ้วถ�งป่�เพื่อประกอบอ�ชีพของพื้นที่ภูพ�น	 เริ่มจ�กก�รฟื้นฟูและอนุรักษ์
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๘๓

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ฟื้นคืนคว�มอุดมสมบูรณ์ของป่�ไม้ที่เป็นแหล่งต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	จัดระบบชลประท�นโดยก�รก่อสร้�ง

อ่�งเก็บนำ้�ต�ดไฮใหญ่	 เพื่อจัดห�นำ้�สนับสนุนศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นฯ	 ให้ส�ม�รถส่งนำ้�ใช้ทำ�ก�รศึกษ�และทดลองได้ตลอดทั้งปี	

พัฒน�แหล่งนำ้�และก�รจัดห�นำ้�เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รอุปโภค	 บริโภค	 และทำ�ก�รเกษตรในเขตพื้นที่	 เช่น	 สนับสนุนก�รขุดสระนำ้�	

สร้�งแหล่งนำ้�ของชุมชน	 นอกจ�กนี้	 มีก�รสร้�งภ�คีเครือข่�ยระบบก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งยั่งยืนผ่�นโครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มนำ้�	

ห้วยบ�งทร�ยตอนบนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 จังหวัดมุกด�ห�ร	 โครงก�รพัฒน�ลุ่มนำ�้ลำ�พะยังตอนบนอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

จังหวัดก�ฬสินธ์ุ	 โครงก�รพัฒน�พ้ืนท่ีลุ่มนำ�้กำ�่อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 จังหวัดสกลนคร	 –	 นครพนม	 ศูนย์พัฒน�ก�รเกษตรภูสิงห์	

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 จังหวัดศรีสะเกษ	 เพื่อให้ประช�ชนในพ้ืนท่ีภพู�นและภูมิภ�คตะวันออกเฉียงเหนือมีนำ้�ใช้อย่�งพอเพียง	

เก้ือกูลประโยชน์ท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อมและคว�มม่ันคงในก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน	 ซ่ึงเป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุ

เป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	 เป้าหมายท่ี ๖ สร้างหลักประกันให้มีนำา้ใช้ และมีการบริหารจัดการนำา้และการสุขาภิบาลอย่างย่ังยืน

สำาหรับทุกคน	เป้�ประสงค์ท่ี	๖.๖	ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งนำ�้	รวมถึงภูเข�	ป่�ไม้	พ้ืนท่ีชุ่มนำ�้	และทะเลส�บ

นอกจ�กน้ี	ก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงของพ้ืนท่ีภูพ�น	สะท้อนให้เห็นภ�พคว�มย่ังยืนของก�รจัดก�ร 

ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติร่วมกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 โดยเฉพ�ะทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยพื้นฐ�นสำ�คัญ 

ของระบบนิเวศและก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์	ดังเช่น	ก�รนำ�หลัก	“ธรรมช�ติช่วยธรรมช�ติ”	ม�แก้ไขปัญห�ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและอ�ชีพทำ�กิน	 

อ�ทิ	 ใช้อินทรีย์วัตถุเพ่ือเพิ่มคว�มอดุมสมบรูณ์ในดินแทนก�รใช้ส�รเคมี	 ก�รใช้ปุ๋ยหมัก	ก�รใช้ปุ๋ยพืชสด	ก�รปลูกพืชหมุนเวียน	 

ก�รพฒัน�ดินลูกรัง	ตลอดจนก�รปลูกหญ้�แฝกเพ่ือลดปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน	ก�รเล้ียงไก่และห่�นเพ่ือควบคุมวัชพืช	นอกจ�ก

เกษตรกรจะได้ผลผลิตท่ีมีคุณภ�พปร�ศจ�กส�รพิษโรคและแมลงแล้ว	 ยังได้อ�ห�รจ�กก�รเล้ียงห่�นและไก่ท่ีจะให้ไข่ตลอดปี	และได้ 

ปุ๋ยคอกท่ีมีคุณภ�พสูงด้วย	คว�มสำ�เร็จท่ีสำ�คัญของก�รพัฒน�พ้ืนท่ีภูพ�น	 คือ	ก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้เกษตรกรเดินต�มวิถีเกษตรกรรม 

ที่ยั่งยืน	ลดก�รใช้ส�รเคมีเพื่อสร้�งผลผลิตทีป่ลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค	 ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดก�รบริโภคและ 

ก�รผลิตท่ีย่ังยืนอันเป็นร�กฐ�นท่ีสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศบนฐ�นคว�มสมดุลและย่ังยืนได้	ซ่ึงเป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	 เป้าหมายท่ี ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน	 เป้�ประสงค์ท่ี	๑๒.๑	บรรลุ 

ก�รจัดก�รท่ีย่ังยืนและก�รใช้ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ	รวมท้ังก�รแกไ้ขปญัห�ดนิเลวท่ีมีลกัษณะเปน็ดนิทร�ย	ดนิลูกรงั	 

มีกรวดปน	ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์	และมีคว�มเค็มให้กลับม�เป็นดินดี	ส�ม�รถเพ�ะปลูกทำ�ก�รเกษตรได้	ฟื้นฟูผืนป่�ใหก้ลับม�มีคว�ม

อุดมสมบูรณ์	และมีแหล่งนำ�้ท่ีเพียงพอต่อก�รอุปโภคบริโภคใช้ประโยชน์ในก�รทำ�เกษตรกรรมได้น้ัน	นอกจ�กก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร

ของเครือข่�ยก�รพัฒน�ในพื้นทีภู่พ�นแล้ว	ก�รสร้�งจิตสำ�นึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมให้กับชุมชนท้องถิ่น	 

เพื่อร่วมดูแลบริห�รจัดก�รและใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พเป็นทิศท�งก�รพัฒน�บนหลักปรัชญ�ของ 

เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ำ�คัญอีกประก�รหนึง่	 โดยก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ถึงคว�มสำ�คัญของระบบนิเวศ	สร้�งฐ�นอ�ชีพทีม่ั ่นคง	 

เพือ่ไม่ให้เกิดก�รบุกรุกพ้ืนท่ีป่�	ส่งเสริมก�รปลูกป่�เพ่ือเพ่ิมร�ยได้	และให้คว�มรู้เร่ืองก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�อย่�งถูกวิธี	รวมท้ัง	ก�รสร้�ง

แรงสนับสนุนจ�กชุมชนในก�รดูแลผืนป่�โดยรอบ	 เป็นก�รระเบิดจ�กข้�งในของคนในชุมชนเพื่อเป็นแนวรั้วป้องกันมิให้คนเข้�ม� 

เผ�ป่�ทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ	รวมท้ังหล่อหลอมจติสำ�นกึก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติอันเป็นทุนที่สำ�คัญของชุมชนให้กับเย�วชน

ผ่�นท�งหลักสูตรก�รพิทักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้	ค่�ยศิลปะเย�วชนเพ่ือก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	และหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน	เป็นต้น	

นอกจ�กน้ียังมีก�รส่งเสริมค่�นิยมและวิถีก�รดำ�รงชีวิตอย่�งพอเพียง	 ไม่เบียดเบียนธรรมช�ติ	 ซ่ึงจะส่งผลให้คนส�ม�รถอยู่ร่วมกับป่� 

ได้อย่�งเก้ือกูลกัน	ระบบนิเวศมีคว�มอุดมสมบูรณ์เกิดคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	ทำ�ให้ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติมีคว�มม่ันคงท่ีช่วยสร�้ง

สมดลุบนฐ�นก�รพฒัน�ท่ีย่ังยืนและพึ่งตนเองได	้เป็นก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	เปา้หมายที่ ๑๕ ปกปอ้ง ฟ้ืนฟู 

และสง่เสริมการใช้ระบบนเิวศบนบกอยา่งยั่งยนื การบรหิารจดัการปา่ไมท้ี่ยั่งยนื การตอ่ต้านการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย หยุดย้ัง 

การเส่ือมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	 เป้�ประสงค์ท่ี	๑๕.๑	หลักประกัน 

ก�รอนุรักษ์	 ฟ้ืนฟู	และก�รใช้ระบบนิเวศบนบกและในนำ�้จืดอย่�งย่ังยืน	เป้�ประสงค์ท่ี	 	๑๕.๒	ส่งเสริมก�รดำ�เนินก�ร	ด้�นก�รบริห�ร 

จัดก�รป่�ไม้ทุกประเภทอย่�งย่ังยืน	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๓	ต่อสู้ก�รกล�ยสภ�พเป็นทะเลทร�ย	ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม	เป้�ประสงค์ที่	

๑๕.๔	อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเข�และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๕	ลดคว�มเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ต�มธรรมช�ติ	

และเป้�ประสงค์ที่	๑๕.๖	ส่งเสริมก�รเข้�ถึงทรัพย�กรธรรมช�ติ
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๘4

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกข้าว 
พันธุ์สกลนคร 

ไว้บริโภคในครัวเรือน
และเพิ่มรายได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรผสมผสาน 

ครัวเรือนมีภูมิคุ้มกัน
ก่อให้เกิดการประกัน

ความเส่ียงและมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง 

มีความมั่นคง 
ด้านอาหาร 

สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

ทอผ้าเพื่อใช้เอง  
รวมกลุ่มสร้าง
รายได้เสริม 

เลี ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด าเหมาะกับพื นที่ 

เพิ่มรายได้ 

คนมีความสุข 
มีกินมีใช ้

ป่าไม้ยังคงอยู่ 

ส่งเสริมให้คนพอมีพอกิน ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้  

พ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง มีการบุกรุกตัดไม้
เพ่ือท าฟืนและการเกษตร ชาวบ้านยากจนและขาดความรู้ 

ในการดูแลทรัพยากรและท าการเกษตร 

อากาศร้อนแล้ง  
ขาดแคลนแหล่งน้ า 

ดินทราย ดินเค็ม  
ขาดน้ า 

แนวทางการ
พัฒนา 

สร้างอ่างเก็บน้ าตาดไฮใหญ่  
และอ่างเก็บน้ าอ่ืนๆ รวม ๑๕ อ่าง 

- ใช้ในศูนย์ฯ ส าหรับศึกษา วิจัย องค์ความรู้  
- ให้ชาวบ้านโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้ 

ฟ้ืนฟูป่า  
โดยการอนุรักษ์ 
สร้างจิตส านึก 
โดยการอนุรักษ์ 

ฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  
เช่น ทอผ้าการเลี้ยงหม่อนไหม  

เสริมรายได้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี  
๓ ด า ภูพาน 

ไก่ด า หมูด า โคด า 

ส่งเสริมพันธุ์พืช 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

เช่น ข้าว ลิ้นจี่  
ด า ภูพานด า ภูพาน

ไก่ด า หมูด า โคด าไก่ด า หมูด า โคด า
ด า ภูพาน

ไก่ด า หมูด า โคด า
ด า ภูพานด า ภูพาน

ไก่ด า หมูด า โคด า
ด า ภูพาน

ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ที่เหมาะกับภูมิสังคม เกิดรายได้ 

พัฒนาปรับปรุงดิน  
โดยใช้อินทรีย์วัตถุ 
ปลูกหญ้าแฝก  
และพืชคลุมดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
มีความสมบูรณ์ 

ทรัพยากรสมบูรณ์ 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
เลี ยง ๓ ด า 
เพิ่มรายได้ 

เงินหมุนเวียน
ในชุมชน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร  มีการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศึกษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

จากรายได้ทางเดียว 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กระบวนการพัฒนา “สร้างน้ า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง

และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ทรัพยากร ธรรมชาติและ

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

เป็นต้นทุนในการ
ท าการเกษตร 

สามด าภูพาน 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 
Food bank 

อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

เลี ยง 
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๘๕

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต 
และตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๘๖

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ�
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน

	 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ทรงมีพระร�ชดำ�รัส	 เมื่อคร�วเสด็จ

ตรวจเขื่อนที่ห้วยฮ่องไคร้	ถึงก�รส่งเสริมให้ประช�ชนพัฒน�พื้นที่แห้งแล้งบริเวณเหนือเขื่อนในก�รประกอบอ�ชีพว่�	

“หากได้พื้นที่นั้นมาพัฒนาให้ประชาชนใช้เลี้ยงโคนม	จะทําให้คนอื่นอิจฉาภายใน	๕	ปี”	

๑. ความเป็นมา

	 	 	 	สืบเนือ่งจ�กพื้นที่ป่�ขุนแม่กวง	อำ�เภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	มีก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เพื่อก�รพ�ณิชย์	 เนื่องจ�กภ�ครัฐ 

อนุญ�ตให้ทำ�สัมปท�นป่�ไม้	 จึงเกิดปัญห�ข�ดแคลนนำ้�	 เพร�ะป่�ต้นนำ้�ถูกทำ�ล�ย	ส่งผลให้สภ�พพื้นที่บริเวณดังกล่�วแห้งแล้ง	 

ดนิเส่ือมโทรม	ประช�ชนไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรได	้พื้นดนิไมอุ้่มนำ�้	เม่ือฝนตกเกดิก�รชะล�้งหน�้ดนิ	อีกท้ังเกดิไฟป่�ข้ึนบอ่ยครั้ง	ท้ังโดย 

ธรรมช�ตแิละดว้ยฝมีอืมนษุย์	พระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	บรมน�ถบพติร	จงึมีพระราชประสงคใ์หพ้ฒันาฟืน้ฟู

พื้นท่ีดังกล่าวให้มีความอุดมสมบูรณ์  เพื่อเป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธาร		และได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มนำ�้ห้วยฮ่องไคร้	เม่ือวันท่ี	๑๑	ธันว�คม	๒๕๒๕	มีภ�รกิจหลักในด้�นก�รดูแล

รักษ�ทรัพย�กรป่�ไม้ให้เกิดคว�มยั่งยืน	โดยใช้แนวท�งสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับชุมชน	ทำ�ให้มีพื้นที่ชุ่มนำ้�และปริม�ณนำ้�เพิ่มขึ้น	รวมทั้ง

ประช�ชนในพ้ืนท่ีได้หันม�ประกอบอ�ชีพก�รทำ�เกษตร	แทนก�รตัดไม้ข�ยซ่ึงเป็นอ�ชีพด้ังเดิม	ปัจจุบันศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้

อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิมีพื้นท่ีดำ�เนินก�ร	๘,๕๐๐	ไร	่แบง่เปน็	พื้นท่ีพฒัน�ป�่ไม้ดว้ยนำ�้ฝน	๖,๐๐๐	ไร	่พื้นท่ีพฒัน�ป�่ไมด้ว้ยระบบ

ชลประท�น	๘๐๐	ไร่	พื้นที่ก�รเกษตร	๖๐๐	ไร	่พื้นที่ปศุสัตว์	๗๐๐	ไร่	และพื้นที่อ่�งเก็บนำ้�และประมง	๔๐๐	ไร่	ตั้งอยู่ที่ตำ�บลป่�เมี่ยง	

อำ�เภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	ในบริเวณพื้นที่ลุ่มนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	ป่�ขุนแม่กวง	

  

๒. การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

	 	 	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�นเพื่อ	 (๑)	 เป็นศูนย์กล�งแบบเบ็ดเสร็จทีม่ีก�รศึกษ�ทดลอง 

และส�ธิตในลักษณะสหวิทย�ก�รเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต	สำ�หรับประช�ชนให้ได้มีโอก�สเข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้แล้วนำ�ไป 

ปฏิบัตไิด	้(๒)	เพื่อศกึษ�	ทดลอง	วจิยั	และพฒัน�ต�มแนวพระร�ชดำ�รดิ�้นทรพัย�กรนำ�้	ป�่ไม	้ดนิ	และระบบเกษตร	รวมท้ังระบบนเิวศ

ลุ่มนำ้�ห้วยฮ่องไคร้	และก�รจัดก�รลุ่มนำ้�ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อย่�งเหม�ะสม	(๓)	เป็นศูนย์กล�งข้อมูลก�รพัฒน�	บูรณ�ก�ร	และ

แลกเปลีย่นข้อมูล	บริก�รข้อมูลข่�วส�รทัง้ในด้�นวิช�ก�รและเชิงปฏิบัติ	 เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่�งเหม�ะสม	 (๔)	ขย�ยผลก�รพัฒน�สู่

ประช�ชนในหมู่บ้�นรอบบริเวณศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	และโครงก�รบริก�รก�รพัฒน�ในระดับพ้ืนท่ีให้ดำ�รงชีวิตท่ีพออยู่พอกิน	

และส�ม�รถพึ่งตนเองได	้(๕)	พฒัน�และสง่เสรมิก�รอนรุกัษท์รพัย�กรธรรมช�ตแิละสิ่งแวดลอ้ม	พืน้ทีลุ่ม่นำ�้ใหมี้คว�มอดุมสมบรูณ์และ

ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อย่�งเหม�ะสมต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	โดยมีกระบวนก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้
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๘๗

 

 ๒.๑    การศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ทำ�หน้�ท่ีเป็นศูนย์กล�ง 

ก�รศึกษ�	ทดลอง	วิจัย	เพ่ือห�รูปแบบก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ	ท่ีเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ีภ�คเหนือ	และเผยแพร่ให้ประช�ชนท่ัวไปนำ�แนวคิด 

ไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเองไดอ้ย่�งเป็นรปูธรรม	มีรปูแบบก�รดำ�เนนิง�นแบบบรูณ�ก�รระหว�่งหนว่ยง�นต�่งๆ	โดยมีกรมชลประท�น 

เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบหลักในก�รประส�นง�นให้เกิดก�รพัฒน�ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมป่�ไม้	กรมประมง	 

กรมส่งเสริมก�รเกษตร	กรมพัฒน�ท่ีดิน	ตลอดจนสถ�บันก�รศึกษ�	อ�ทิ	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลัย	เปน็ตน้	เนื่องจ�ก

ภ�รกิจของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 เกี่ยวเนื่องกับทุกมิติ	ทั้งดิน	นำ้�	ป่�ไม้	ปศุสัตว์	อุตส�หกรรม	ดังนั้น	ก�รดำ�เนินง�น 

จึงต้องอ�ศัยก�รทำ�ง�นเชื่อมโยงกับหน่วยง�นอื่น	โดยมีภ�รกิจหลัก	ดังนี้	(๑)	งานศึกษาและพัฒนาแหล่งนํ้า	พัฒนาพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร		

(๒)	งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้	ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าไม้	และควบคุมไฟป่า	(๓)	งานศึกษาและพัฒนาท่ีดิน	พัฒนาวิธีการ	รูปแบบ	

การอนุรักษ์ดิน	(๔)	งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช	เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี	การปลูกพันธุ์พืช	และปัจจัยการผลิต	(๕)	งานศึกษา

และพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต	รวบรวมและขยายพันธุ์พืช	(๖)	งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์	ศึกษาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

ของชาวบ้านในพื้นที่	 (๗)	 งานศึกษาและพัฒนาการประมง	ศึกษารูปแบบการทําการประมงในรูปแบบต่างๆ	ที่เหมาะสมกับ	

สภาพพื้นที่	 (๘)	 งานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ	ส่งเสริมการอนุรักษ์	พัฒนารูปแบบการเลี้ยงกบ	 (๙)	 งานศึกษาพัฒนา	

และอนุรักษ์ข้าว	 อนุรักษ์พันธุ ์ข้าวทีเ่หมาะสมกับสภาพพื้นที่	 (๑๐)	 งานส่งเสริมการเกษตร	 ส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร		

(๑๑)	ด้านการขยายผล	 โดยนําผลสําเร็จงานวิจัยถ่ายทอด	ขยายผลให้เกษตรกร	จุดเด่นการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้ฯ คือ การทำางานอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยไม่มีก�ร 

แบ่งแยกก�รทำ�ง�นเป็นร�ยหน่วยง�น	ปัจจบัุนศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�หว้ยฮอ่งไครฯ้	มีก�รพฒัน�	ทดลอง	วจิยัประเดน็ต�่งๆ	ท่ีสอดคล้อง

กับภ�รกิจหลักข้�งต้น	รวม	๒๕๐	เรื่อง	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	๒๐๓	เรื่อง	ขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นไปแล้ว	๖๙	เรื่อง

 

 ๒.๒ การอนุรักษ์ป่าต้นนำ้า	โดยก�รฟื้นฟูป่�	๓	วิธี	ได้แก่	(๑)	ก�รปลูกป่�ต�มธรรมช�ติให้เป็นไปต�ม	“วัฏจักรของป่�ไม้”	

(๒)	ก�รสร้�งฝ�ยต�มต้นนำ�้ลำ�ธ�รและปลูกป่�ต�มแนวฝ�ย	และ	(๓)	ปลูกไม้	๓	อย่�ง	ประโยชน์	๔	อย่�ง	คือ	ก�รปลูกไม้ใช้สอย	ไม้ผล	และ

ไมเ้ศรษฐกิจ	ซึง่นอกจ�กจะได้รับประโยชนจ์�กไม้ทั้ง	๓	ประเภทนีแ้ล้ว	ยงัได้รับประโยชน์เพิม่เติมในก�รช่วยอนุรักษ์ดินและนำ้�	และ

เป็นก�รพัฒน�พื้นที่ต้นนำ้�ให้สมบูรณ์ได้ในที่สุด

ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

     “เกิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศต้นนำ้าลำาธาร 

เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการอนุรักษ์ดินและนำ้า”

ไม้ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจ    

ไม้กินได้                        

ไม้ฟืน                            

เป็นไม้ที่นำ�ม�ปลูกไว้ใช้สอย	 ในก�รปลูกสร้�งบ้�นเรือน	 โรงเรือน	 เครื่องมือหรือเพื่อเป็นอ�ชีพ	

เช่น	ไม้สัก	ไม้แดง	ไม้ไผ่	เป็นต้น

เป็นไม้ที่นำ�ม�ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จ�ก	 ใบ	 ยอด	 ดอก	 ผล	 หรือสว่นต่�งๆ	 ม�รับประท�นเป็น

อ�ห�รหรือย�	เช่น	สะเด�	แค	ข้ีเหล็ก	มะม่วง	เป็นต้น 

เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน	ส่วนม�กมักเป็นไม้โตเร็ว	เช่น	กระถิน 
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๘๘

 ๒.๓ การขยายผลการดำาเนินงานไปยังผู้สนใจ	 เมื่อได้ทำ�ก�รศึกษ�วิจัย	ทดลอง	ห�รูปแบบก�รพัฒน�	โดยเฉพ�ะก�ร

ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรมทีม่ีคว�มเหม�ะสมกับภูมิสังคมแล้ว	ได้นำ�คว�มรู้ที่ผ่�นก�รศึกษ�ม�อย่�งรอบด้�น	จัดทำ�เป็นหลักสูตร

ให้ประช�ชนท่ีสนใจเข้�ม�ศึก�ษ�ได้ต�มอัธย�ศัย	รวม	๒๐	หลักสูตร	เช่น	ก�รเพ�ะเล้ียงปล�นิลในกระชัง	ก�รเล้ียงกบน�และกบบลูฟร๊อก 

โดยวิธีธรรมช�ติ	ก�รเลีย้งไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่ห�งดำ�	ก�รเพ�ะเห็ดเศรษฐกิจทำ�ง่�ยร�ยได้ดี	 ผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ	ก�รปลูก

สม้โอพันธุข์�วใหญแ่ละพันธุข์�วทองดี	 เป็นต้น	ซึ่งก�รจัดทำ�หลักสูตรต่�งๆ	จะจัดทำ�เป็นแปลงส�ธิต	ภ�ยใต้แนวคิด	“พิพิธภัณฑ์

ธรรมช�ติทีม่ ีชีวิต”และคว�มสมดุลระหว่�งทรัพย�กรธรรมช�ติกับคว�มสุขของประช�ชน	 โดยก�รดำ�เนินง�นทัง้หมดจะต้อง

ปรับปรุงให้สอดรับกับก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พแวดล้อมในทุกๆ	ด้�น	 โดยมีตัวอย่�งก�รดำ�เนินง�นภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ประกอบด้วย

  

  ๑)    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายอุ่นเรือน เกิดสุข “๔ มือ ๒ แรง เปล่ียนแปลงไร่เม่ียง เป็นเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นเกษตรกรตน้แบบท่ีทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น	โดยประยุกต์ใช้องค์คว�มรู้ท่ีได้จ�กศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	อย่�งเป็นรูปธรรม	 

เดิมน�ยอุ่นเรือนทำ�ก�รเกษตรเชิงเดี่ยว	คือ	ก�รทำ�เมี่ยง	ซึ่งครอบครัวยังคงมีหนี้สิน	ต่อม�ได้ศึกษ�เรียนรู้จ�กศูนย์ศึกษ�ก�รพฒัน�

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	จึงนำ�องค์คว�มรู้ที่ได้ม�ปรับเปลี่ยนวิธีก�รทำ�ก�รเกษตร	 เป็นเกษตรผสมผส�น	 ในพื้นที่	๗	 ไร่	 โดยมีก�รดัดแปลง 

ใหเ้หม�ะสมกบัลักษณะท�งพืน้ท่ีและภมิูสงัคม	คือ	ไมม่กี�รทำ�น�	เนือ่งจ�กลกัษณะท�งพืน้ท่ีเปน็พื้นทีส่งู	โดยกจิกรรมท่ีทำ�	ประกอบดว้ย	 

(๑)	ก�รปลูกเมี่ยง	ก�แฟ	และไม้ผล	(จำ�นวน	๕๐	ชนิด)	โดยเน้นก�รบริโภคในครัวเรือน	เหลือจึงข�ย	(๒)	เพ�ะเห็ด	(๓)	เลี้ยงไก่	

(๔)	ปลูกพืชผักสมุนไพร	ซึ่งก�รเกษตรของน�ยอุ่นเรือนน้ี	เป็นเกษตรผสมผส�นต�มฤดูก�ล	เช่น	หน้�ฝน	จะปลูกไม้ผล	หน้�แล้ง	เพ�ะเห็ด	

หน้�หน�ว	ปลูกพืชสมุนไพร	เป็นต้น	ทั้งนี้	ใช้เวล�ทั้งหมด	๕	ปี	ในก�รเปลี่ยนแปลงจ�กก�รทำ�เมี่ยง	ม�เป็นเกษตรผสมผส�น	จนเห็น

ผลก�รดำ�เนนิง�นอย่�งเป็นรูปธรรม	ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้น�ยอุ่นเรือนฯ	เปรียบเสมือนศูนย์เรียนรู้ส�ข�ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	

โดยมีผู้เดินท�งม�ศึกษ�แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำ�นวนม�กม�ยจ�กในประเทศและต่�งประเทศ

  ๒)    แหล่งเรียนรู้การพัฒนาท่ีดิน ห้วยฮ่องไคร้	ให้คว�มรู้ต้ังแต่เร่ืองโครงสร้�งของดิน	จนถึงก�รเกษตรท่ีเหม�ะสมกบั

ประเภทของดิน	ส่วนสำ�คัญของดินท่ีทำ�ให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอยู่ท่ีหน้�ดิน	ซ่ึงมีคว�มหน�อยู่ท่ีประม�ณ	๑๕	เซนติเมตร	โดยร�กพืชจะส�ม�รถ

แผ่กระจ�ยไดด้ใีนชั้นหน้�ดินและเป็นส่วนท่ีมีอ�ห�รของพชือยู่ม�ก	ดนิท่ีมสีภ�พดจีะมีสดีำ�	รว่นซยุ	ทำ�ใหน้ำ�้และอ�ก�ศส�ม�รถไหลผ�่น 

ได้ดี	 ร�กพืชจะยึดเก�ะได้และจะมีสัตว์หน�้ดินทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รเจริญเติบโตของพืชอ�ศัยอยู่	 	 ในอดีตพื้นทีใ่นเขตห้วยฮ่องไคร้	 

เป็นพื้นที่แห้งแล้ง	ป่�ไม้ถูกทำ�ล�ย	หน้�ดินที่เป็นส่วนสำ�คัญในก�รเจริญเติบโตของพืชถูกชะล้�งออกไปในช่วงฤดูฝน	ด้วยสภ�พปัญห�

ของพื้นท่ี	จงึมีก�รศึกษ�ก�รใชห้ญ้�แฝกเพื่อแกไ้ขปัญห�ก�รชะล�้งของหน�้ดนิ	โดยหญ�้แฝกจะมีร�กย�วไดถ้งึ	๗	เมตร	ซึ่งเหม�ะกบัก�ร

ชะลอคว�มแรงของนำ้�	ยึดเก�ะหน้�ดินให้ไม่ถูกนำ้�ชะล้�งไป	และส�ม�รถดักตะกอนดินไว้ได้	รวมทั้งก�รลดปัญห�ดินสไลด์และป้องกัน
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๘๙

ก�รกัดเซ�ะตลิ่ง	โดยในแหล่งเรียนรู้มีก�รส�ธิตก�รใช้หญ้�แฝกหล�ยวิธี	ได้แก่	(๑)	ก�รปลูกหญ้�แฝกต�มแนวล�ดชันของพื้นที่	เพื่อลด

คว�มแรงของนำ้�และดักตะกอนดิน	(๒)	ก�รปลูกหญ้�แฝกเป็นรูปตัววี	(V	–	Shape)	โดยปลูกเป็นชั้นๆ	สลับกันไป	ให้ส่วนหัวของตัววี 

เป็นตัวรับคว�มแรงของนำ้�และกระจ�ยนำ้�ออกไปท�งด้�นซ้�ย-ขว�	ฝั่งละครึ่ง	 เพื่อก�รควบคุมร่องนำ้�	ลดคว�มแรงของนำ้�และรักษ� 

หน้�ดิน	 (๓)	ปลูกหญ�้แฝกเปน็รูปครึง่วงกลมใต้ต้นไม้	 เพื่อดักนำ้�และส�ม�รถให้คว�มชุ่มชื้นกับต้นไม้ได้ในช่วงฤดูแล้ง	นอกจ�กนี้	 

แหล่งเรียนรู้ก�รพัฒน�ดินยังจัดกิจกรรมส�ธิตก�รทำ�ปุ๋ยหมักจ�กวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน	 เพื่อให้ประช�ชนที่สนใจนำ�ไปใช้ประยุกต์ใช้ 

ได้เองในครัวเรือน

 

  ๓)    ศูนย์สาธิตปศุสัตว ์
         ๓.๑)   กลุ่มเลี้ยงโคนม :	ปัจจุบันในศูนย์ส�ธิตมีโคนม	จำ�นวน	๓๐	ตัว	กิจกรรมหลัก	คือ	ก�รรีดนมโค	เพื่อส่ง 

สหกรณ์อำ�เภอแม่ออนทุกวันใน	๒	เวล�	ได้แก่	เวล�	๐๕.๐๐	น.	กับ	๑๕.๐๐	น.	นอกจ�กนี้	ยังส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคนม	โดยให้

เกษตรกรทีส่นใจม�อ�ศัยอยู่ทีศู่นย์ส�ธิต	 เป็นเวล�	๑	เดือน	เพื่อร่วมเรียนรู้และร่วมปฏิบัติก�รเลี้ยงโคนม	เกษตรกรดังกล่�วจะได้รับ

อนุเคร�ะห์โคนม	จำ�นวน	๒	ตัว	นอกจ�กนี้	เกษตรกรที่ไม่มีศักยภ�พพอที่จะซื้อโคนม	ส�ม�รถเช่�โคนมจ�กศูนย์ส�ธิตฯ	ไปทำ�กิจกรรม

ท�งก�รเกษตรได้ระยะเวล�	๕	ปี	 เมื่อหมดสัญญ�	เกษตรกรจะต้องคืนโคนมที่เช่�จ�กศูนย์ส�ธิตฯ	ซึ่งโคนม	๑	ตัว	ให้นำ้�นมประม�ณ	 

๑๑	ลิตร	และนำ้�นมร�ค�ลิตรละ	๑๗	บ�ท	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รเลี้ยงโคนมไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกร	เนื่องจ�กใช้ต้นทุนสูง

         ๓.๒)   กลุ่มเล้ียงแพะ :	ให้องค์คว�มรู้ก�รเล้ียงแพะพันธ์ุซ�แนน-แองโกล	อ�ทิ	ก�รสร้�งโรงเรือน	ก�รผสมพันธุ์	

ก�รดูแลให้อ�ห�ร	ซึ่งนอกจ�กเป็นแหล่งเรียนรู้ในก�รเลี้ยงแพะแล้ว	ศูนย์ส�ธิตฯ	ยังทำ�เป็นแหล่งท่องเที่ยว	โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�ก

นมแพะเป็นสินค้�จำ�หน่�ยให้กับผู้เย่ียมชม	เช่น	ไอศกรีม	โยเกิร์ตนมแพะ	และสบู่นมแพะ	เป็นต้น	อย่�งไรก็ต�ม	กลุ่มเล้ียงแพะ	เป็นเพียง

ก�รให้องค์คว�มรู้เท่�นั้น	แต่ยังไม่มีก�รช่วยเหลือเรื่องก�รตล�ด

  ๔)    กลุ่มเพาะเล้ียงกบ	เน่ืองม�จ�กกบน�ถูกช�วบ้�นจับบริโภคเป็นอ�ห�รหมด	แมลงซ่ึงเป็นศัตรูของกบจงึเพ่ิมจำ�นวน

ข้ึนม�ก	ระบบนิเวศเสยีคว�มสมดุล	พระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช	บรมน�ถบพติร	จงึมีพระร�ชดำ�รใิหม้กี�รเลี้ยงกบ

เพื่อบรโิภคขึ้น	กบท่ีอ�ศัยอยู่ต�มธรรมช�ติจะไดม้ชีวีติอยู่ต�มระบบนเิวศ	จงึเปน็ที่ม�ของก�รตั้งกลุ่มเพ�ะเลี้ยงกบ	เพ่ือให้คว�มรู้เกี่ยวกบั

ก�รเพ�ะเล้ียงกบ	ท้ังในด้�นก�รคัดเลือกพอ่แม่พนัธุ	์ก�รขย�ยพนัธุ์	ก�รอนบุ�ลลกูออ๊ด	ก�รใหอ้�ห�ร	ก�รดแูลรกัษ�บอ่เลี้ยงกบ	ตลอดจน 

สนับสนุนพันธุ์กบ	 โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยเป็นผู้ทำ�ก�รวิจัย	 และให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 

เป็นผู้เผยแพรอ่งคค์ว�มรู	้ปัจจุบันเพ�ะเล้ียงกบ	๒	ส�ยพนัธุ์	ไดแ้ก	่กบน�และกบพนัธุ์บลูฟรอ็ก	(Bull	Frog)	ดว้ยวธิเีกษตรธรรมช�ต	ิและ

เปิดเป็นหลักสตูรฝกึอบรมใหช้�วบ้�นท่ีมีคว�มพรอ้ม	ปีละประม�ณ	๑,๐๐๐	คน	โดยศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�หว้ยฮอ่งไครฯ้	สนบัสนนุลกูออ๊ด

ใหช้�วบ้�นท่ีมีคว�มสนใจจะเล้ียงกบ	จำ�นวน	ร�ยละ	๓๐๐	ตัว	และมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของเกษตรกรอย่�งต่อเน่ือง	นอกจ�กน้ี	ทุกปี 

ยังมีก�รจดัง�นแต่งง�นใหก้บเพื่อสร�้งสีสันใหก้บักลุ่มเกษตรกรผู้เพ�ะเลี้ยงกบ	ผลจ�กก�รดำ�เนนิง�นสง่เสรมิก�รเลี้ยงกบของศนูย์ศกึษ� 

ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีอ�ห�รโปรตีนไว้รับประท�นในครัวเรือนและทำ�เป็นอ�ชีพสร้�งร�ยได้	

ก�รเล้ียงโคนม
โรงเรือนโคนม
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๙๐

 ๕)    ฝายต้นนำ้าลำาธาร เพือ่การนิเวศลุ่มนำ้า	 เป็นพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมน�ถบพิตร	ในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	“ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เป็นรากฐานการพัฒนาเกษตรกรรม เป็นรากฐานเศรษฐกิจ เป็น

ความมั่นคงและยัง่ยนื”	บรเิวณพืน้ทีห่ว้ยฮอ่งไคร	้เคยมปีญัห�ในก�รตดัไมท้ำ�ล�ยป�่บนพืน้ทีต่น้นำ�้	จนทำ�ใหส้ภ�พพืน้ทีแ่หง้แลง้	ดินเลว

ไฟม�ก	นำ้�น้อย	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	จึงรับสั่งให้ห�แนวท�งก�รกระจ�ยคว�มชุ่มชื้น

เพื่อสร้�งคว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับป่�	 โดยมีแนวพระร�ชดำ�ริ	 ในก�รพัฒน�ป่�	๓	วิธี	 ได้แก่	 (๑)	การพัฒนาป่าด้วยระบบคลอง

ไส้ไก่	 –	คูคลองก้างปลา	 เป็นก�รผันนำ้�จ�กอ่�งเก็บนำ้�	 ด้วยก�รว�งท่อไปต�มแนวระดับสันเข�	 เจ�ะรูท่อนำ้�ให้นำ้�หยดไหลลงสู่พ้ืนป่�

เป็นระยะๆ	และส่งนำ้�โดยคลองไส้ไก่ให้นำ้�ไหลเอือ่ยๆ	กระจ�ยตัวในลักษณะก้�งปล�	เพื่อกระจ�ยคว�มชุ่มชื้นให้ป่�ในบริเวณกว้�ง

และเป็นแนวป้องกันไฟป่�	 (๒)	การพัฒนาป่าด้วยระบบฝายต้นนํ้า	 โดยการสร้างฝายต้นนํ้าลําธารกั้นร่องห้วยธรรมชาติเป็นระยะๆ 

ด้วยวัสดุในท้องถิ่นต�มภูมิปัญญ�	 เช่น	 ไม้ไผ่	หินในห้วย	 เพื่อชะลอก�รไหลของนำ้�	ป้องกันก�รชะล้�งหน้�ดินและช่วยดักตะกอน	

เป็นก�รกระจ�ยคว�มชุ่มชื้นในผืนป่�	และ	 (๓)	การพัฒนาด้วยระบบนํ้าฝนตามธรรมชาติ	คือ	อ�ศัยนำ้�ฝนธรรมช�ติให้ต้นไม้ที่มีก�ร

ผลิตเมล็ดโดยธรรมช�ติ	 โปรยกระจ�ยพันธุ์จ�กข้�งบนเข�ลงสู่พื้นที่ด้�นล่�ง	โดยเลือกปลูกไม้ทีไ่ม่ผลัดใบหรือไม้โตเร็ว	 เพื่อให้ป่�เขียว

ตลอดเวล�	เพ่ือลดคว�มแห้งแล้งและคว�มร้อนในป่�	ผลจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	ตลอดระยะเวล�กว่�	๓๐	ปีท่ีผ่�นม�	 

พื้นที่ป่�ห้วยฮอ่งไคร้จึงมคีว�มอดุมสมบรูณม์�กขึ้น	 เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในพืน้ที่	คนในพืน้ทีม่กี�รบริห�รจัดก�รนำ้�ที่เป็น

ระบบ	 เกิดจ�กก�รมสี่วนร่วมของช�วบ้�น	มองเห็นปัญห�และห�แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกัน	มีก�รตัง้กลุม่ผูใ้ช้นำ้�	กลุม่อ�ชีพ

เสริมจ�กก�รอนุรักษ์	 (กลุม่อนุรักษ์ผึง้ธรรมช�ติ	กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร	กลุ่มอนุรักษ์ดอกลิงล�ว	ฯลฯ)	กลุ่มทีท่ำ�ก�รเกษตรที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	 (เกษตรชีวภ�พ	 เกษตรผสมผส�น	 เกษตรธรรมช�ติ	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และวนเกษตร)	 และมีกลุ่มด้�นประมง 

ที่เลี้ยงสัตว์เพือ่เปน็ร�ยได้เสริมหรือทดแทนก�รทำ�ก�รเกษตร	ซึ่งในก�รดำ�เนินง�นมีศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 เป็นพี่เลี้ยง 

ใหค้ำ�แนะนำ�แกเ่กษตรกรในพื้นท่ีโดยรอบ	นอกจ�กนี	้ไดข้ย�ยโมเดลก�รดำ�เนนิง�นเกี่ยวกบัก�รสร�้งคว�มชุ่มชื้นและก�รบรหิ�รจดัก�ร 

นำ�้จ�กศนูยศ์กึษ�ก�รพัฒน�หว้ยฮ่องไคร้ฯ	ไปทำ�จริงในป่�ขุนแมก่วง	ครอบคลมุ	๕๕	หมูบ่�้น	และจงัหวดัอื่นในภ�คเหนอื	อ�ท	ิจงัหวัดน�่น

๓. การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 	 	ศูนยศ์ึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮอ่งไคร้ฯ	 เริ่มต้นขึ้นจ�กคว�มต้องก�รแก้ปัญห�ในพื้นที่	 ส่งเสริมก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	 เน้นก�ร 

พัฒน�พื้นที่ต้นนำ้�ให้อุดมสมบูรณ์	 โดยพัฒน�ป่�ไม้พื้นทีต่้นนำ้�ลำ�ธ�รเป็นต้นท�ง	ปล�ยท�งประมงต�มอ่�งเก็บนำ้�ต่�งๆ	ระหว่�งท�ง

เป็นเกษตรกรรม	ปศุสัตว์	อุตส�หกรรมและก�รตล�ด	โดยมุง่ให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมช�ติที่มีชีวิต	

ต�มลักษณะท�งภูมิสังคม	 เพื่อพัฒน�ให้ประช�ชน	“พึ่งพ�ตนเองได้	มีก�รรวมกลุ่มและมีเครือข่�ย”	 เพื่อนำ�ไปสู่คว�มยัง่ยืน	 โดยมี

กระบวนก�รนำ�ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้	

จุดเปลี่ยน  

อดีต “หาของป่า ล่าสัตว์ ตัดไม้ ทำาไร่เลื่อนลอย ต้มเหล้าเถื่อน ทำาเรือนขาย”

ปัจจุบัน “ดูแลป่า รักษาต้นนำ้า ทำาวังปลา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูวัฒนธรรม น้อมนำาความสามัคคี”

	 เกิดก�รเปล่ียนแปลง	จ�กท่ีช�วบ้�นเลิกก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�	หันม�ปลูกป่�	อนุรักษ์ป่�	เกิดจ�กตัวประช�ชนเอง 

ทีต่ระหนักถึงผลเสียของก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�ว่�	ส่งผลให้นำ้�แล้ง	พื้นดินแห้งแล้ง	 ระบบนิเวศถูกทำ�ล�ย	ฝนไม่ตก 

ต�มฤดูก�ล	แหล่งนำ�้ต�มธรรมช�ติแห้ง	ไม่มีสัตว์นำ�้ให้บริโภค	ช�วบ้�นเข้�ใจคว�มสัมพันธ์ของป่�กับนำ�้	จึงเข้�ใจต้นเหตุ

ของปัญห�	และเริ่มต้นแก้ปัญห�ที่ตัวเอง	ในก�รเลิกตัดไม้	แม้ว่�ก�รตัดไม้จะมีร�ยได้ดี	แต่เป็นก�รทำ�ล�ยทรัพย�กร

ของพื้นที่ในภ�พรวม	
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๙๑

	ฟื้นฟูป่�รักษ�ต้นน้ำา
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๙๒

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีการสัมปทานป่าไม้  

ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก สภาพบรรยากาศแห้งแล้ง  
เผชิญไฟป่าทุกปี   

ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการ
พฒันา 

เกษตรกรรมย่ังยืน 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 

วนเกษตร 

ท าระบบคลองไส้ไก่ 
 คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า 

เกิดเป็นป่าเปียก ลดไฟป่า  

ฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน 
อุณหภูมิลดลง 

น้ า คือ ชีวิต 

ไฟมา ป่าหมด 

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์

ชาวบ้านรอบศูนย์ฯ มีรายได้มั่นคงมากขึ้น มีการส่งเสริม 
ให้ท าเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก  
รวมถึงส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี ยงกบ เพ่ือเป็นรายได้เสรมิ 

จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์ 

ปลูกป่าในใจคน 

เดิม 
อาชีพหลัก 

ตัดไม้ ล่าสัตว์ 

ปลุกจิตส านึก 
สร้างผู้น า 

ส่งเสริมอาชีพ 

ร่วมดูแลไฟป่า ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า  

คนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืน 
ใช้ประโยชน์จากปา่ 

ร่วมอนุรักษ์ป่า 
เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

มีการสัมปทานป่าไม้ 
ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก

อดีต 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีการสัมปทานป่าไม้  

ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก สภาพบรรยากาศแห้งแล้ง  
เผชิญไฟป่าทุกปี   

ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการ
พฒันา 

เกษตรกรรมย่ังยืน 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 

วนเกษตร 

ท าระบบคลองไส้ไก่ 
 คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า 

เกิดเป็นป่าเปียก ลดไฟป่า  

ฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน 
อุณหภูมิลดลง 

น้ า คือ ชีวิต 

ไฟมา ป่าหมด 

ชาวบ้านรอบศูนย์ฯ มีรายได้มั่นคงมากขึ้น มีการส่งเสริม 
ให้ท าเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก  
รวมถึงส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี ยงกบ เพ่ือเป็นรายได้เสรมิ 

จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์ 

ปลูกป่าในใจคน 

เดิม 
อาชีพหลัก 

ตัดไม้ ล่าสัตว์ 

ปลุกจิตส านึก 
สร้างผู้น า 

ส่งเสริมอาชีพ 

ร่วมดูแลไฟป่า ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า  

คนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืน 
ใช้ประโยชน์จากปา่ 

ร่วมอนุรักษ์ป่า 
เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 
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๙๓

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีการสัมปทานป่าไม้  

ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก สภาพบรรยากาศแห้งแล้ง  
เผชิญไฟป่าทุกปี   

ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการ
พฒันา 

เกษตรกรรมย่ังยืน 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 

วนเกษตร 

ท าระบบคลองไส้ไก่ 
 คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า 

เกิดเป็นป่าเปียก ลดไฟป่า  

ฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน 
อุณหภูมิลดลง 

น้ า คือ ชีวิต 

ไฟมา ป่าหมด 

ชาวบ้านรอบศูนย์ฯ มีรายได้มั่นคงมากขึ้น มีการส่งเสริม 
ให้ท าเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก  
รวมถึงส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี ยงกบ เพ่ือเป็นรายได้เสรมิ 

จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์ 

ปลูกป่าในใจคน 

เดิม 
อาชีพหลัก 

ตัดไม้ ล่าสัตว์ 

ปลุกจิตส านึก 
สร้างผู้น า 

ส่งเสริมอาชีพ 

ร่วมดูแลไฟป่า ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า  

คนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืน 
ใช้ประโยชน์จากปา่ 

ร่วมอนุรักษ์ป่า 
เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีการสัมปทานป่าไม้  

ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก สภาพบรรยากาศแห้งแล้ง  
เผชิญไฟป่าทุกปี   

ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการ
พฒันา 

เกษตรกรรมย่ังยืน 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 

วนเกษตร 

ท าระบบคลองไส้ไก่ 
 คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า 

เกิดเป็นป่าเปียก ลดไฟป่า  

ฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน 
อุณหภูมิลดลง 

น้ า คือ ชีวิต 

ไฟมา ป่าหมด 

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน

ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน

ชาวบ้านรอบศูนย์ฯ มีรายได้มั่นคงมากขึ้น มีการส่งเสริม 
ให้ท าเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก  
รวมถึงส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี ยงกบ เพ่ือเป็นรายได้เสรมิ 

จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์ จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์

ปลูกป่าในใจคน 

เดิม 
อาชีพหลัก 

ตัดไม้ ล่าสัตว์ 

ปลุกจิตส านึก 
สร้างผู้น า 

ส่งเสริมอาชีพ 

ร่วมดูแลไฟป่า ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า  

คนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืน 
ใช้ประโยชน์จากปา่ 

ร่วมอนุรักษ์ป่า 
เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อดีต 

จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์

ชาวบ้านคิดกุศโลบาย คนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืนคนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืนคนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืน
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๙4

 ๓.๑    การบริหารจัดการแบบบูรณาการ	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีก�รบริห�รง�นแบบบูรณ�ก�ร	ทีร่วม

กิจกรรมและภ�รกิจของหน่วยง�นต่�งๆ	 ไว้ด้วยกันอย่�งชัดเจนและเป็นระบบ	 	 โดยก�รดำ�เนินง�นภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

หว้ยฮ่องไครฯ้	ประกอบดว้ย	หน่วยง�นภ�ครฐัและสถ�บนัก�รศกึษ�	ทีม่ภี�รกจิรบัผดิชอบง�นพฒัน�ในด�้นต�่งๆ	๑๑	หนว่ยง�น	ไดแ้ก	่

๑)	กรมป่�ไม้	๒)	กรมอุทย�นแห่งช�ติ	สัตว์ป่�และพันธุ์พืช	๓)	กรมปศุสัตว์	๔)	กรมประมง	๕)	กรมวิช�ก�รเกษตร	๖)	กรมส่งเสริม

ก�รเกษตร	๗)	กรมก�รข้�ว	๘)	กรมพัฒน�ที่ดิน	๙)	กรมชลประท�น	๑๐)	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	และ	๑๑)	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

โดยมีกรมชลประท�นเป็นหน่วยง�นรบัผิดชอบหลัก	ซ่ึงบุคล�กรจ�กทุกหน่วยง�นมีคว�มร่วมมือร่วมใจกันในก�รพัฒน�พ้ืนท่ี	ไม่ว่�แต่ละคน

จะสังกดัหน่วยง�นใด	แต่เม่ือม�ทำ�ง�นในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	แล้ว	ทุกคนคือบุคล�กรของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	

ทัง้สิน้	ไม่มีก�รแบง่แยกหนว่ยง�น	ดงัน้ันก�รทำ�ง�นพฒัน�จงึมีคว�มส�มัคคีเป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกัน	นอกจ�กนี้	ยังสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ในก�รพัฒน�จ�กคนในพื้นที่	โดยก�รจ้�งคนในพื้นที่เข้�ม�ร่วมทำ�ง�นในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ

 

 ๓.๒ การดำาเนินงานบนฐานข้อมูลและหลักวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม	 ก�รดำ�เนินง�นของศูนยศ์ึกษ� 

ก�รพฒัน�หว้ยฮ่องไคร้ฯ	มีวตัถปุระสงค์หลักท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ฯ	ทัง้	๖	แหง่ท่ัวประเทศ	คอื	ก�รพฒัน� 

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	ดิน	นำ�้	ป่�ไม้	และยกระดับคุณภ�พชีวิต	คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	อย่�งไรก็ต�ม	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	

ปรบัรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับภูมิอ�ก�ศ	ภูมิประเทศ	และบริบทท�งสังคมของพ้ืนท่ี	เน้นก�รฟ้ืนฟูสภ�พป่�ไม้	เพ่ือสร้�งป่�ต้นนำ�้	 

ซึ่งก�รปลูกป่�เป็นก�รเพิ่มปริม�ณนำ้�สูร่ะบบนิเวศต�มธรรมช�ติ	 เพร�ะ	“นำ้าคือชีวิต”	ด้วยก�รจัดทำ�ฝ�ยต้นนำ้�อย่�งเป็นระบบ	 

เริ่มตั้งแตต่น้ท�งไปสู่ปล�ยท�ง	โดยปล่อยนำ�้จ�กสันเข�ลงม�สูพ่ืน้ล�่ง	เพื่อใหน้ำ�้ผ�่นป�่	เปน็ก�รกระจ�ยคว�มชุ่มชื้น	นอกจ�กนี	้ด�้นก�ร 

ปลูกป่�	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ให้ข้อแนะนำ�ว่�	ควรเลือกพันธ์ุไม้ท้องถ่ิน	และใช้วิธีก�รคัดกรอง

ต�มธรรมช�ติ	เพื่อให้ต้นไม้ส�ม�รถเติบโตได้ต�มธรรมช�ติ	เช่น	ก�รปลูกไม้ผล	ให้ปลูกบนที่สูง	เพื่อให้เมล็ดพันธุ์กระจ�ยลงสู่พื้นที่ตำ่�	

เป็นก�รขย�ยพันธุ์พืชด้วยวิธีต�มธรรมช�ติ	เป็นต้น	

 ๓.๓ การค้นคว้า ทดลอง วิจัย ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที	่ เพื่อห�รูปแบบก�รประกอบอ�ชีพที่มี 

ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต	ทั้งด้�นเกษตรกรรม	(สวนผสมผส�นข้�วเหนียว	เนื่องจ�กคนภ�คเหนือบริโภคข้�วเหนียวม�กกว่�ข้�วเจ้�)	 

ปศุสัตว์	(เลี้ยงกบ	เลี้ยงปล�	แพะ	โคนม	โคเนื้อ)	เช่น	ในก�รเพ�ะเห็ด	ขี้เลื่อย	ย�งพ�ร�	เป็นส่วนผสมสำ�คัญในก�รทำ�ก้อนเห็ด	แต่เมื่อ 

ขี้เลือ่ยย�งพ�ร�มีร�ค�สูงขึ้น	 (ร�ค�	๓๐,๐๐๐	บ�ท/ตัน)	ช�วบ้�นจึงคิดค้นขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ	ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นม�ใช้ทดแทน	 

โดยให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน	แต่ร�ค�ถูกกว่�ม�ก	(๒,๐๐๐	บ�ท/ตัน)		เป็นต้น	นอกจ�กนี้	ช�วบ้�นพัฒน�ฟื้นฟูคุณภ�พดิน	โดยก�รใช้

ปุ๋ยอินทรย์ี	ปุ๋ยหมักจ�กใบไม้	ก�รใชห้ญ้�แฝก	และก�รแปรรปูผลผลติท�งก�รเกษตร	และผลติจ�กสตัว	์เพื่อใหป้ระช�ชนทัว่ไปส�ม�รถ

นำ�ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง	

 ๓.๔ การทำาหน้าที่เป็นศูนย์สหวิทยาการ	 ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	ทั้งด้�นวิช�ก�รและวิธีก�รปฏิบัติในรูปแบบศูนย์

บรกิ�รรวมท่ีจดุเดยีวใหก้บัเกษตรกรไดศ้กึษ�	ทดลอง	และส�ม�รถนำ�ไปใชจ้รงิในก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติตอ่ไป	โดยมเีกษตรกรตน้แบบ

ที่นำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และประสบผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่�งในก�รดำ�เนินง�น	อ�ทิ	ครอบครัว

คุณอุ่นเรือน		เกิดสุข	ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้�นก�รทำ�ก�รเกษตรผสมผส�น	โดดเด่นด้�นก�รเพ�ะเห็ดประเภทต่�งๆ	อ�ทิ	เห็ดหลินจือ	

เห็ดหอม	เห็ดชิต�เกะ	เห็ดหัวลิง	ที่มีก�รดำ�เนินง�นแบบครบวงจร	ตั้งแต่ทำ�ก้อนเห็ด	จนถึงข�ยผลผลิต	ทั้งนี้	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	ใช้ศูนย์เรียนรู้ของน�ยอุ่นเรือนฯ	เป็นโรงเรียนฝึกสอนก�รเพ�ะเห็ด	

 ๓.๕ การยึดหลักความเพียรและมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ใช้ระยะเวล� 

ในก�รฟื้นฟูสภ�พป่�	และอนุรักษ์นิเวศลุ่มนำ้�ม�เป็นระยะเวล�ม�กกว่�	๓๐	ปี	จนประสบคว�มสำ�เร็จในปัจจุบัน	โดยใช้วิธีให้ประช�ชน

ตระหนักถึงผลเสียของก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�	ด้วยก�รเห็นผลเชิงประจักษ์ด้วยตนเอง	 เช่น	บ้�นบ�งจำ�ปี	ตำ�บลห้วยแก้ว	อำ�เภอแม่ออน	 

เดิมช�วบ้�นมีอ�ชีพหลัก	คือ	ก�รตัดไม้	เน่ืองจ�กมีร�ยได้ดีม�ก	(ในปี	๒๕๓๔	ตำ�แหน่งผู้ใหญ่บ้�น	ได้เงินเดือน	๘๐๐	บ�ท/เดือน	ขณะที่ 

ก�รตัดไม้ไปข�ย	ทำ�ร�ยได้ถึง	๒,๐๐๐	บ�ท/วัน)	แต่ก�รตัดไม้ในปริม�ณม�ก	 โดยไม่มีก�รปลูกทดแทน	ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง 

P03-118 booklet v1 Edit_M1.indd   94 9/8/2561 BE   9:05 AM



๙๕

ในระบบนิเวศในด้�นลบอย่�งชัดเจน	พ้ืนดินแห้งแล้ง	ฝนไม่ตกต้องต�มฤดูก�ล	นำ�้ในแม่นำ�้ลำ�ธ�รแห้ง	ไม่มีสัตว์นำ�้ในลำ�ธ�รให้บริโภค	ช�วบ้�น 

มีปัญห�ด้�นก�รประกอบอ�ชีพ	ไม่ส�ม�รถประกอบอ�ชีพท�งก�รเกษตร	ตลอดจนช�วบ้�นเริ่มตระหนักถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	จึงได้

รวมตัวกันห�ท�งแก้ไขปัญห�	โดยก�รหยุดตัดไม้	และปลูกต้นไม้	 เพื่อสร้�งป่�ทดแทน	สร้�งจิตสำ�นึกให้ประช�ชน	มีคว�มรู้สึกรักป่�	 

และหวงแหนป่�	ทั้งนี้	แนวคิดของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	คือ	ก�รอยู่ร่วมกับป่�อย่�งยั่งยืน	

ให้คนอยู่กับป่�ได้อย่�งเกื้อกูล	โดยประช�ชนใช้ประโยชน์จ�กป่�ได้โดย	“ไม่นำ�ต้นทุนออกจ�กป่�”	และอนุรักษ์ป่�แบบคู่ขน�น		

 

 ๓.๖   การดำาเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นระบบ และไม่ยึดติดตำารา	มีก�รขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นที่ประสบ 

คว�มสำ�เร็จไปสู่พื้นท่ีอ่ืนอย่�งคอ่ยเป็นคอ่ยไป	เชน่	ระยะแรก	มุ่งขย�ยผลไปยังหมู่บ้�นรอบบรเิวณศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�หว้ยฮอ่งไครฯ้	จำ�นวน	 

๑๘	หมู่บ้�น	และคัดเลือกผู้ที่มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรม	ส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ให้กับผู้ม�ดูง�นได้	ตั้งเป็น

ศูนย์เรียนรู้	จำ�นวน	๓๕	ศูนย์	ระยะที่	๒	ขย�ยไปสู่	๕	ศูนย์ส�ข�	๕๕	ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่	ได้แก่	(๑)	โครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จ

ลุ่มนำ้�ส�ข�แม่นำ้�ปิงอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอจอมทอง	อำ�เภอฮอด	จังหวัดเชียงใหม่	และอำ�เภอบ้�นโฮ่ง	จังหวัดลำ�พูน	

(๒)	ศนูย์บริก�รก�รพฒัน�ขย�ยพนัธุ์ไม้ดอกไมผ้ลบ�้นไรอั่นเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิอำ�เภอห�งดง	จงัหวดัเชยีงใหม	่(๓)	โครงก�รพฒัน�

พื้นที่ห้วยล�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอสันกำ�แพง	จังหวัดเชียงใหม่	 (๔)	โครงก�รพัฒน�พื้นที่ป่�ขุนแม่กวงอันเนือ่งม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ	อำ�เภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 และ	 (๕)	 โครงก�รพัฒน�ดอยตุง	 (พื้นที่ทรงง�น)	อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

อำ�เภอแมฟ่้�หลวง	จังหวัดเชียงร�ย	ในปจัจุบนั	ขย�ยแนวคิดก�รอนุรักษ์ป่�ไปสูก่�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตใน	๑๗	จังหวัดในภ�คเหนือ	

อ�ทิ	ก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นทีป่่�ไม้จังหวัดน่�น	 เกษตรกรต้นแบบน�ยอุ่นเรือนฯ	ทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�นแบบไม่ยึดติดกับตำ�ร�	 

ในชว่งแรกของก�รดำ�เนินง�น	เกิดคว�มเสียห�ยข้ึนบ่อยคร้ัง	แต่เน่ืองจ�กน�ยอุ่นเรือนฯ	ทำ�แบบค่อยเป็นค่อยไป	จึงไม่เกิดคว�มเสียห�ยม�ก

อีกท้ังน�ยอุ่นเรอืนฯ	มีคว�มเพยีรท่ีจะทดลองทำ�ใหมอ่ย่�งไมย่่อท้อ	นอกจ�กนี	้มีก�รว�งแผนก�รปลกู	เพื่อใหม้รี�ยไดทุ้กวนั	ทุกสปัด�ห	์

ทุกเดอืน	เชน่	ก�แฟ	จะใหร้�ยได้เป็นร�ยเดือน	และจะใหร้�ยไดด้ใีนฤดหูน�ว	สม้โอ	ปลกูฤดฝูน	สว่นเหด็เพ�ะไดทุ้กฤดแูละทุกวนั	เปน็ตน้	

และน�ยอุ่นเรอืนฯ	จะนำ�ผลกำ�ไรจ�กก�รข�ยผลผลิตม�ลงทุนเพ่ิมเติมด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นของศูนย์เรียนรู้	เป็นก�รบริห�รจัดก�รเงินทุน	

ผลกำ�ไรด้วยตนเองอย่�งเป็นระบบ	

    

 ๓.๗     การสร้างเครือข่ายการดำาเนินงาน	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	สร้�งเครือข่�ยก�รพัฒน�พื้นที่	โดยประส�น

คว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค	อ�ทิ	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�	 

รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีใ่กล้เคียงในระดับภูมิภ�คและในระดับชุมชน	ได้สร้�งเครือข่�ยก�รทำ�ง�นร่วมกันกับ 

ภ�คประช�สังคม	เช่น	เครือข่�ยก�รอนุรักษ์ลุ่มนำ้�แม่กวง	กลุ่มอนุรักษ์ไม้ไผ่	เครือข่�ยป้องกันไฟป่�	กลุ่มผู้ใช้นำ้�	เป็นต้น	

การใช้วัฒนธรรม ความเชื่อเป็นตัวนำาการดำาเนินกิจกรรม

พิธีบวชป่าและสืบชะตาสายนำ้า

 

	 	วิธีในก�รอนุรักษ์ป่�ไม้และลำ�นำ้�ของชุมชนรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีพิธีก�รที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต

และคว�มเชื่อของช�วบ้�นกับก�รอนุรักษ์ป่�	อ�ทิ	ชุมชนบ้�นป�งจำ�ปี	มี	“พิธีบวชป่�”	ใช้พิธีก�รท�งสงฆ์	ที่คนพื้นเมือง

ภ�คเหนือให้คว�มเค�รพและศรัทธ�ม�เป็นหลักในก�รบวชป่�และสืบชะต�ลำ�นำ้�แม่ล�ยน้อย	 โดยมีแนวคิดเดียวกับก�ร

สืบชะต�ของคน	 เพื่อให้คนมีอ�ยุยืน	 จึงนำ�วิธีก�รเดียวกันม�ใช้กับแม่นำ้�เพื่อให้คนในชุมชนดูแล	 รักษ�ส�ยนำ้�ให้สะอ�ด	

ส่วนในก�รบวชป่�	คล้�ยกับก�รบวชคน	เมื่อใครจะม�ตัดไม้ทำ�ล�ยป่�	เมื่อเห็นผ้�เหลืองที่ผูกไว้	จะกลัวบ�ปและไม่ตัดไม้
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๙๗

 ๓.๘ การทำาประโยชน์ เพ ือ่คนส่วนรวมเป็นหลัก ไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตน	 	 ศูนย ์ศึกษ�ก�รพัฒน� 

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	เน้นก�รให้องค์คว�มรู้แก่ประช�ชนทั่วไป	ไปประยุกต์ใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ	เน้นก�รให้ประช�ชนมีคว�มเป็นอยู่แบบ

พอมีพอกิน	มีร�ยได้ที่แน่นอน	และส�ม�รถพึ่งตนเองได้ในที่สุด	แนวคิดทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ได้ถูกถ่�ยทอดให้แก่ประช�ชนผู้เข้�

ม�ศึกษ�เรียนรู้อย่�งเป็นรูปธรรม	 เช่น	 เกษตรกรต้นแบบน�ยอุน่เรือนฯ	ทีม่ีแนวคิดแบ่งปันเพื่อสังคม	 โดยจ้�งคนในพื้นทีเ่ก็บผลผลิต	 

เพื่อใหเ้กดิก�รกระจ�ยร�ยได้อย่�งท่ัวถงึ	นอกจ�กนี	้ในสวนก�รเกษตรผสมผส�น	มีก�รปลกูไมผ้ลขน�ดใหญ	่ซึ่งบ�งชนดิข�ยไดร้�ค�ไมด่	ี 

แต่ให้ประโยชน์เชิงนิเวศอย่�งม�ก	ให้ร่มเง�ช่วยเพิ่มปริม�ณออกซิเจนให้แก่ชั้นบรรย�ก�ศ	เป็นต้น

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็นกลไกหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำา

ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นผู้ริเริ่ม”

๔. การเชื่อมโยงผลลัพธ์การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

	 	 	 	จ�กปัญห�ก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�ของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 จนก่อให้เกิดภ�วะแห้งแล้ง	พื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รเสื่อมโทรม	

ฤดูก�ลและสภ�พอ�ก�ศเปลีย่นแปลง	ส่งผลกระทบต่อก�รประกอบอ�ชีพก�รเกษตร	กล�ยเป็นปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน	

ในพื้นที่ป่�ห้วยฮ่องไคร้เป็นอีกหนึ่งผืนป่�ทีโ่ดนบุกรุกทำ�ล�ยทั้งจ�กก�รบุกรุกของประช�ชนและภัยที่เกิดจ�กธรรมช�ติ	 คือ	 ไฟป่�

ที่มีตลอดทุกปี	ดังนั้น	ก�รเร่งพัฒน�ฟื้นฟูสภ�พผืนป่�ให้คืนกลับสู่ธรรมช�ติ	ด้วยแนวท�งก�รผสมผส�นก�รอนุรักษ์	ดิน	นำ้�	และก�ร

ฟื้นฟูทรัพย�กรป่�ไม้	ควบคู่กับคว�มต้องก�รด้�นเศรษฐกิจที่เรียกว่�	“ก�รปลูกป่�	๓	อย่�ง	ประโยชน์	๔	อย่�ง”	คือ	ปลูกไม้ใช้สอย	 

คือ	ไม้โตเร็ว	ปลูกไม้กินได้	คือ	ไม้ผล	ปลูกป่�ไม้เศรษฐกิจ	คือ	ไม้ที่ปลูกไว้ข�ย	หรือไม้เศรษฐกิจ	เช่น	ไม้สัก	ไม้ที่ปลูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์

ได้	๔	อย่�ง	คือ	นำ�ม�ใช้สอย	นำ�ม�เป็นอ�ห�ร	นำ�ม�สร้�งร�ยได้	และช่วยอนุรักษ์ดินและนำ้�	เพร�ะก�รปลูกพืชที่หล�กหล�ยอย่�งเป็น

ระบบ	ช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ้น

 

ผลสำาเร็จ

“เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มนำ้าแม่กวง” ป้องกันการเกิดไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

	 แนวคิด	คือ	ชุมชนอยูร่่วมกับป่�โดย	“ไม่เอาต้นทุนออกจากป่า”	มีก�รกำ�หนดกฎกติก�ในชุมชนทีอ่ยูร่อบพื้นที ่

ป่�ขุนแม่กวงในก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�	และกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รร่วมกันดูแลรักษ�ป่�	และ 

ทร�บถึงผลเสียของก�รเกิดไฟป่�ว่�	 เป็นก�รทำ�ล�ยระบบนิเวศและแหล่งอ�ห�รของชุมชนอย่�งม�ก	พร้อมทัง้มีก�รตั้ง 

อ�ส�สมัครป้องกันไฟป่�	แบ่งทีมล�ดตระเวนเพ่ือป้องกันก�รเกิดไฟป่�	 ร่วมกันทำ�แนวกันไฟ	และมีก�รประส�นง�นร่วมกัน 

ดูแลป่�ระหว่�งชุมชน	 เป็นเครือข่�ยไฟป่�	 โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้ฯ	สนับสนุนเครื่องมือ	 วัสดุอุปกรณ์	 

ผลจ�กก�รดำ�เนินง�น	พบว่�	ทำ�ให้ปัญห�หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ลดลง	 เพร�ะช�วบ้�นเปลี่ยนแปลงคว�มเชื่อที่ว่�	

ต้องเผ�ป่�เพื่อห�อ�ห�ร	“เผ�ป่�เตง	มดส้มเต่ง	ผักหว�นโป่ง”	ม�สู่คว�มเข้�ใจว่�ก�รรักษ�ป่�ไว้ไม่ให้ไฟไหม้	จะทำ�ให้ป่�

ส�ม�รถผลิตอ�ห�รได้หล�กหล�ยชนิดกว่�ก�รเผ�ป่�	ทำ�ให้ป่�มสีภ�พทีอุ่ดมสมบูรณ์	 เป็นแหล่งอ�ห�รและแหล่งต้นนำ้� 

ทีส่ำ�คัญของชุมชนโดยรอบ	นอกจ�กนี้	บ�งชุมชน	อ�ทิ	บ้�นป�งจำ�ปี	 ได้จัดตัง้ธน�ค�รชุมชนคนรักษ์ป่�	 (ออมวันละบ�ท)	 

ไว้เป็นแหล่งเงินทุนและเงินสวัสดิก�รในก�รดูแลป่�อีกด้วย
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๙๘

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

ชาวบ้านมี
รายได้ 

ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า   
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ชาวบ้านเกิดส านึกด้วยตนเอง
และดึงการมีส่วนร่วมในชุมชน
มาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” 
๒ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

คนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 

ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ส่งเสริมความพอเพียง 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

ชาวบ้านมี
รายได้ 

ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า   
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 
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ศึก
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รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สวนครัวรั วบ้าน 

ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ส่งเสริมความพอเพียง 

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
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อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
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ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  
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คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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	 การพลิกฟื้นผืนป่าของคนในหมู่บ้านปางจำาปี	ตำาบลห้วยแก้ว	อำาเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นแนวทางการพัฒนาในพื้นที่

ห้วยฮ่องไคร้ทีเ่ป็นต้นแบบความสำาเร็จของการปรับวิธีคิด	 (Mindset)	 เปลี่ยนวิถีชีวิตคนในชุมชน	“จากนักมอดไม้มาเป็นนักอนุรักษ์	 

จากผู้ตดัไม้ทำาลายป่าเพื่อการค้า	มาเปน็ผู้พทัิกษ์ปกปอ้งดแูลผนืป่า”	โดยพอ่หลวงเมอืง	นายสจุติต	์ใจมา	ผูน้ำาการเปลี่ยนแปลงของหมู่บา้น

ไดบ้อกเล่าความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นของชาวบา้นปางจำาปวีา่	ในอดตีชาวบ้านไม่มอีาชีพ	เนื่องจากบา้นปางจำาปีอยู่บนพื้นท่ีสงู	ไมส่ามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้มากนัก	ต้อง	“อยู่กับป่ากินกับป่าโดยตลอด”	อาทิ	หาของป่า	ล่าสัตว์ในห้วยแม่ลายน้อย	ซ่ึงถือว่าเป็นแม่นำา้

สายหลกัของชุมชนที่เป็นแหล่งอาหารและนำามาซึ่งรายได้ให้กับครอบครัว	 และอีกหลายรายที่ทำาอาชีพตัดไม้	 ต้มเหล้าเถือ่น	ทำาไร่

เลือ่นลอย	ทำาเรือน	หมายถึงบ้านทีช่าวบ้านนำาไม้ทีต่ัดมาสร้างแล้วทำาให้ดูเก่าแล้วขายยกหลัง	กล่าวได้ว่า	 ในอดีตตัดไม้กันทั้งหมู่บ้าน	

เพราะได้รายได้จากการตัดไม้วันละ	๑,๕๐๐	–	๒,๐๐๐	บาทต่อวันต่อคน	และเมื่อมีการสัมปทานป่าไม้	ทำาให้ไม้ใหญ่แทบจะไม่เหลือ

	 ต่อมาในชว่งป	ีพ.ศ.	๒๕๔๓	–	๒๕๔๔	เกิดวิกฤตการณ์อย่างหนักเมื่อลำานำา้แม่ลายน้อยซึง่เป็นแม่นำ้าสายหลกัของขุนนำ้าแม่กวง	

ที่ไหลผ่านกลางชุมชนเกิดแห้งขอด	สัตว์นำา้ท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณ์เร่ิมเหือดหาย	ลำานำา้	๒๒	สาขาของนำา้แม่ลายน้อยเหลือเพียง	๗	สาขา	ที่ยัง

ไหลมารวมกนั	ไฟปา่เริ่มคุกคาม	ประชาชนจึงรวมตัวกนัตั้งแตห่มู่บา้นตน้นำา้ถงึปลายนำา้เพื่อรว่มมือหาทางแกไ้ขปญัหา	โดยใชก้ระบวนการ

งานวจิยัมาเป็นเคร่ืองมือพัฒนาท้องถิ่น	ภายใต้ชื่อโครงการ	“การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษแ์ละฟื้นฟลูำานำา้แมล่ายนอ้ยเพื่อพฒันาเศรษฐกจิ

ชุมชนพึ่งตนเองของชุมชนบ้านป๊อก	และบ้านปางจำาปี	ตำาบลห้วยแก้ว	กิ่งอำาเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่”	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวิถี

ชวีติของหมู่บ้านท่ีผูกพนักบัสายนำา้	และทำาใหช้าวบ้านตระหนกัถงึการกระทำาของมนษุย์ท่ีสง่ผลกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม	

ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายหันกลับมาพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	 ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในชุมชน

เพื่อใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล	และดูแลรักษาพิทักษ์ป่าในนาม	“นายสงวน นามสกุลแห่งชาติ”	หมายถึง	ป่าเป็นของคนในชาติ

ทุกคน	ดังนั้นเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมดูแล	

	 กล่าวได้ว่า	การจัดการเชิงนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในพื้นทีห่้วยฮ่องไคร้ทีใ่ช้กลไกการมี 

ส่วนร่วมจากคนในชมุชนในการฟื้นฟดููแลระบบนิเวศและการหนนุเสรมิใหช้มุชนมวีถิชีวีติเปน็มติรกบัธรรมชาตติามแนวทางหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	ประชาชนสามารถยืนอยูบ่น 

ขาของตนเองไดอ้ย่างม่ันคง	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยู่รว่มกบัชมุชนไดอ้ย่างย่ังยืนแลว้	ยงัชว่ยใหป้ระเทศสามารถบรรลุเปา้หมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	สรุปสาระสำาคัญได้	ดังนี้	

 ๔.๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (People)	 เป้าหมายสำาคัญของ

แนวทางการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	คือ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี	สามารถพึ่ง

ตนเองได้	และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน	โดยให้ความสำาคัญกับการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	

ดนิ	นำา้	และปา่ไม้	ที่เป็นตน้ทุนและปัจจยัการผลิตที่สำาคญัในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมใหก้ลบัคนืสู่สภาพความสมบรูณข์องระบบ

นิเวศ	และนำาภูมิปัญญาและวฒันธรรมพื้นถิ่นมาสนับสนนุการสรา้งภมิูคุ้มกนัใหก้บัระบบนเิวศในชมุชน	เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่สามารถ

นำาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต		ไม่นำาต้นทุนออกจากป่า	เป็นการ	“สร้างคน	สร้างป่า	

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนความสมดุลและยั่งยืน”	ซึ่งเป็นแนวทางที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่ ๑ 

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	เป้าประสงค์ที่	๑.๑	ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงสำาหรับทุกคนในทุกพื้นที่	และเป้าประสงค์ที่	 

๑.๔	สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงทีเ่กี่ยวข้องกับภูมิอากาศ	ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ให้กับผู้ทีย่ากจนและ

อยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง	นอกจากน้ี	การสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการประกอบอาชีพมาใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ในการทำาการเกษตรมากขึ้น	นำาแนวคดิเกษตรกรรมย่ังยืนมาใชใ้นการทำาการเกษตร	อาทิ	การทำาวนเกษตรท่ีสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชน์

พื้นทีบ่นฐานทรัพยากรทีห่ลากหลาย	ปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดทีเ่กื้อกูลกัน	 เก็บเกี่ยวได้หลายฤดูกาล	ผลผลิตมีความหลากหลาย 

	การทำาการเกษตรทีเ่หมาะสม	ปลอดสารพิษ	ทำาการเกษตรทีล่ดการใช้สารเคมี	อาทิ	ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้	การเพาะปลูกพืชผล 

ตามฤดกูาล	ซึ่งจะชว่ยใหเ้กษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย	ชุมชนมีความม่ันคงทางอาหารและระบบภูมินิเวศ	รวมท้ัง 

เป็นการส่งเสริมและขยายผลเกษตรกรรมปลอดภัยทีเ่กื้อกูลทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สภาพแวดล้อมได้	สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการทำาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	 เป้าประสงค์ที	่๒.๓	 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของ 

ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก	 เป้าประสงค์ที่	๒.๔	มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน	และเป้าประสงค์ที่	๒.๕	คงความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของเมล็ดพันธุ์และสัตว์

 ๔.๒ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity)	แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ห้วยฮ่องไคร้มุ่งสร้างให้เกิดความมั่นคงในชีวิตทั้งทางด้านอาชีพและมีรายได้ที่พอเพียง	การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนา

อาชีพยังหนุนเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำาเกษตรกรรม	และเพิ่มทักษะทางการเกษตรทีช่่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและปัจจัย

การผลิต	ลดการบริโภค	ผลิตทดแทนการบริโภค	และรวมกลุ่มกันทำาวิสาหกิจเพื่อเพิ่มรายได้	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจในระดับชมุชนอีกด้วย	ซึ่งเป็นการสนบัสนนุการบรรลเุปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน	เปา้หมายที่ ๘ สง่เสรมิการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมการจ้างงานเต็มอัตราที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน	 เป้าประสงค์ที	่๘.๔	ความมีประสิทธิภาพในการ 

ใช้ทรัพยากรในการบริโภคและการผลิต	นอกจากนี้	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ได้ศึกษาค้นหารูปแบบแนวทางการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับภูมิสังคม	โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การวางแผนการทำาการปลูกเพื่อให้มีรายได้ทุกวัน	 

ทุกสัปดาห	์และทุกเดือน	เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้ครัวเรือนตลอดท้ังปี	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือทำาให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน	 

อาทิ	การเพาะเห็ดประเภทต่างๆ	แบบครบวงจร	พร้อมทัง้สนับสนุนการรวมกลุ่ม	สร้างเครือข่ายการดำาเนินงาน	โดยนำาวิธีการและ

กระบวนการแบบมีส่วนรว่มมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี	เพ่ือสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับ

ผูม้ีรายได้น้อยและยังไม่มีความมัน่คงทางรายได้และอาชีพ	ให้มีโอกาสก้าวหน้าทางการประกอบอาชีพของประชาชน	เพิ่มศักยภาพ 

ด้านรายได้	ส่งผลให้ปัญหาความยากจนบรรเทาลง	เป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความ

ไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	เป้าประสงค์ที่	๑๐.๑	คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ	๔๐	ที่ยากจนที่สุด	

 ๔.๓ การสรา้งความอุดมสมบูรณข์องระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาต ิ(Planet)	การฟื้นฟผูนืปา่และฟื้นคนืความอดุมสมบรูณ์

ของป่าไม้ของศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้	ชว่ยพฒันาระบบนเิวศ	แกไ้ขปญัหาเรื่องการขาดแคลนนำา้และแหลง่นำา้ธรรมชาตไิมเ่พยีงพอได	้

เพราะผนืป่าหว้ยฮ่องไครเ้ป็นแหล่งตน้นำา้ลำาธารท่ีสำาคญัท่ีชว่ยหลอ่เลี้ยงระบบนเิวศ	สิ่งมีชวีติท่ีอยู่โดยรอบ	นอกจากนี	้ยงัใชภ้มูปิญัญาท้องถิ่นเพื่อ

จดัการแกไ้ขปญัหาเรื่องนำา้	โดยการทำาฝาย	การทำานำา้รนิ	การทำาบอ่ทราย	ฝายแมว้	ตลอดจนที่ดนิทำากนิสองฝั่งลำานำา้	ทำาใหค้นในชมุชนมนีำา้ใช้

ในการอุปโภค	บรโิภค	ไดอ้ย่างพอเพยีง	ซึ่งเป็นการสนบัสนนุการบรรลเุปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน	เปา้หมายที่ ๖ สรา้งหลกัประกนัใหม้นีำา้ใช ้

และมกีารบริหารจัดการนำา้และการสขุาภิบาลอย่างย่ังยืนสำาหรับทุกคน	เป้าประสงค์ท่ี	๖.๖	ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งนำา้	

รวมถึงภูเขา	ป่าไม้	พื้นท่ีชุ่มนำา้	และทะเลสาบ	นอกจากนี	้ศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้	ยงัสนบัสนนุแนวทางการผลติและบรโิภคท่ีย่ังยืน	 

โดยส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์พื้นที่	อาทิ	วนเกษตร	ใช้แนวคิดการเกษตรยั่งยืน	ปลูกพืชผสมผสาน 

หลายชนิดทีเ่กื ้อกูลกัน	 เก็บเกี ่ยวได้หลายฤดูเก็บเกี ่ยวได้หลากหลายผลผลิต	การทำาพืชผักทีป่ลอดสารพิษ	การทำาการเกษตร 

ท่ีลดการใชส้ารเคมี	การปลกูหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดนิ	ความสำาเรจ็ทีส่ำาคญัของการพฒันาในพื้นที่หว้ยฮอ่งไคร	้ 

คอื	การสร้างจิตสำานึกใหเ้กษตรกรเดินตามวถิเีกษตรกรรมท่ีย่ังยืน	ลดการใช้สารเคมเีพื่อสรา้งผลผลติท่ีปลอดภยัใหแ้กผู่้บรโิภค	ไมท่ำาลาย

ส่ิงแวดล้อม	ซึ่งจะชว่ยสนับสนุนใหเ้กดิการบรโิภคและการผลติท่ีย่ังยืนอันเปน็รากฐานท่ีสำาคญัของการพฒันาประเทศบนฐานความสมดลุ

และยั่งยืนได้	เป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป้าหมาย ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและ 

การผลิตที่ยั่งยืน	เป้าประสงค์ที่	๑๒.๑	บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	หัวใจสำาคัญอีก

ประการหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืน	คือ	การสร้างจิตสำานึกและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในชุมชน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	ไดใ้ช้

วิธี	“ปลูกป่าในใจคน”	โดยชี้ประเด็นให้คนในชุมชนเห็นสถานการณ์ของปัญหา	ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน	ทำาให้

คนในชมุชนตระหนักรู้ตอ่ปัญหา	เกดิกระบวนการเรยีนรู้รว่มกนัเพื่อจดัการแกไ้ขปญัหารว่มกนั	เกดิกลไกความรว่มมือของภาคีเครือขา่ย 

ในระดับพ้ืนท่ีในการพัฒนาฟ้ืนฟูป่า	ส่งเสริมการปลูกป่า	๓	อย่าง	ได้ประโยชน์	๔	อย่าง	การปลูกป่าตามแนวแหล่งนำา้	การสร้างฝายเพื่อ

ชะลอการไหลของนำา้	เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นใหก้บัดนิและยังปอ้งกนัไฟปา่ไดอี้กดว้ย	ในดา้นของชมุชนไดอ้อกกฎกตกิาของชุมชนท่ีช่วยดแูล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม	อาท	ิการงดใช้สารเคม	ีรณรงคป์ลกูจติสำานกึใหก้บัชมุชนรว่มกนัดแูละอนรุกัษล์ำานำา้แมล่ายนอ้ย	 

ใชทุ้นทางธรรมชาตอิย่างสมดลุ	ไมก่ระทบกบัระบบนเิวศระยะยาว	เป็นการสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน	เปา้หมายที่ ๑๕ 
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ปกป้อง ฟืน้ฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็น 

ทะเลทราย หยดุยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดิน และหยดุยั้งการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ	เปา้ประสงคท์ี	่๑๕.๑ 

หลักประกันการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในนำ้าจืดอย่างยัง่ยืน	 เป้าประสงค์ที	่๑๕.๒	ส่งเสริมการดำาเนินการ 

ดา้นการบริหารจดัการป่าไม้ทุกประเภทอย่างย่ังยืน	เป้าประสงคท่ี์	๑๕.๓	ตอ่สู้การกลายสภาพเปน็ทะเลทราย	ฟื้นฟแูผน่ดนิท่ีเสื่อมโทรม	

เป้าประสงค์ที่	๑๕.๔	อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ	เป้าประสงค์ที่	๑๕.๕	ลดความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่

ตามธรรมชาติ	และเป้าประสงค์ที่	๑๕.๖	ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าหมาย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
มีการสัมปทานป่าไม้  

ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก สภาพบรรยากาศแห้งแล้ง  
เผชิญไฟป่าทุกปี   

ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 
ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการ
พฒันา 

เกษตรกรรมย่ังยืน 
ส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ด เกษตรผสมผสาน  

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ 

วนเกษตร 

ท าระบบคลองไส้ไก่ 
 คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า 

เกิดเป็นป่าเปียก ลดไฟป่า  

ฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน 
อุณหภูมิลดลง 

น้ า คือ ชีวิต 

ไฟมา ป่าหมด 

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน

ผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์

ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

คูคลองก้างปลา ฝายต้นน  า

ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืน

ชาวบ้านรอบศูนย์ฯ มีรายได้มั่นคงมากขึ้น มีการส่งเสริม 
ให้ท าเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูก  
รวมถึงส่งเสริมการเพาะเห็ด เลี ยงกบ เพ่ือเป็นรายได้เสรมิ 

จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์ จากคนตัดไม้ กลับกลายเป็นคนอนุรักษ์

ปลูกป่าในใจคน 

เดิม 
อาชีพหลัก 

ตัดไม้ ล่าสัตว์ 

ปลุกจิตส านึก 
สร้างผู้น า 

ส่งเสริมอาชีพ 

ร่วมดูแลไฟป่า ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า  

คนอยู่กับป่าอย่างยัง่ยืน 
ใช้ประโยชน์จากปา่ 

ร่วมอนุรักษ์ป่า 
เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

มีการสัมปทานป่าไม้ 
ชาวบ้านรับจ้างตัดไม้เป็นอาชีพหลัก

อดีต 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและช่วยอนุรักษ์ดูแล 

ชาวบ้านมี
รายได้ 

ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า   
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ชาวบ้านเกิดส านึกด้วยตนเอง
และดึงการมีส่วนร่วมในชุมชน
มาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดอาสาสมัครอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ป้องกันไฟป่า 

ส่งอาชีพท่ีเหมาะสมกับ 
ภูมิสังคมเพื่อสร้างรายได้ 

ให้กับคนในพื นท่ี 

กระบวนการพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” 
๒ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

คนอยู่ร่วมกับป่า
อย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
มีความสมบูรณ์ 

มีความมั่นคงด้านอาหาร 
สวนครัวรั วบ้าน 

ชาวบ้านคิดกุศโลบาย 
ในการอนุรักษ์ 

สืบชะตาสายน  า บวชป่า 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ส่งเสริมความพอเพียง 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 
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๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เส่ือมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑๐๖

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ�
กับการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน

๑. ความเป็นมา

	 	 	 	 	 	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ตั้งอยูใ่นเขตพื้นทีพ่ระร�ชนิเวศน์มฤคท�ยวัน	ตำ�บลส�มพระย�	 

อำ�เภอชะอำ�	จงัหวดัเพชรบุร	ีเป็นพื้นทีท่ี่พระบ�ทสมเดจ็พระมงกฎุเกล�้เจ�้อยู่หวั	ไดมี้พระบรมร�ชโองก�รใหป้ระก�ศเปน็เขตอภยัท�น

สัตว์	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๖๗	ครอบคลุมพื้นที่ประม�ณ	๒๒,๖๒๗	ไร่	ในช่วงดังกล่�วป่�อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย�กรธรรมช�ติ	มีพืชพรรณไม้

และสัตวป์�่น�น�ชนิด	โดยเฉพ�ะเน้ือทร�ยเป็นสัตวป์ระจำ�ถิน่อ�ศยัอยู่เปน็จำ�นวนม�กและลงกนินำ�้ในลำ�หว้ย	จงึไดช้ือ่ว�่	“หว้ยทร�ย”	

ต่อม�ร�ษฎรได้เข้�บุกรุกแผ้วถ�งป่�	เพื่อทำ�ก�รเกษตรโดยข�ดหลักวิช�ก�ร	สภ�พป่�หมดไปในห้วงเวล�ไม่ถึง	๔๐	ปี	มีก�รใช้ส�รเคมี 

เกนิคว�มจำ�เป็น	ดินข�ดก�รบำ�รงุ	เกดิคว�มแหง้แล้ง	และเม่ือฝนตกหนกัเกดิก�รชะล�้งหน�้ดนิ		พื้นดนิกล�ยสภ�พเปน็ดนิด�น	พระบ�ท

สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเยี่ยมร�ษฎรในพื้นที่	ในวันที่	๕	เมษ�ยน	๒๕๒๖	

ทรงรับส่ังว�่	“หากปลอ่ยไว้จะกลายเปน็ทะเลทรายในทีส่ดุ....”	และทรงมพีระร�ชดำ�รใิหพ้ฒัน�พืน้ที	่ใหเ้ปน็ศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�ดา้น

เกษตรกรรม โดยเน้นการปลกูปา่เพื่อฟ้ืนฟูสภาพปา่ไมใ้หก้ลบัมาอดุมสมบรูณด์งัเดิม สามารถทำาการปลกูพชืชนดิตา่งๆ ควบคู่ไปกบั 

การปลกูป่า จัดหาแหลง่นำา้สนับสนุนการปลกูปา่และการเพาะปลกูพชื จดัระเบยีบราษฎรใหร้าษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการไดเ้ขา้อยูอ่าศยั 

และทำากนิอยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการและสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิใหร้าษฎรเขา้รว่มดแูลรกัษา ตลอดจนได้อาศยัผลผลติจากปา่  

และเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำาลายป่าไม้อีกต่อไป โดยมีกองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	สำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ	 เป็นหน่วยง�นหลกัในก�รดำ�เนินง�น	ต่อม�สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติได้อนุมัติจัดตัง้	 “ศูนยอ์ำ�นวยก�รโครงก�รพัฒน� 

ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	(ศอพ.บช.ตชด.)”	โดยมีรองผู้บงัคบัก�ร	ศอพ.บช.ตชด.	ทำ�หน้�ท่ีผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	รับผิดชอบในก�รบริห�ร	อำ�นวยก�ร	ประส�นง�น	และสนับสนุนให้กับหน่วยง�นต่�งๆ	ที่ร่วมดำ�เนิน

ก�ร	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	กปร.)	ทำ�หน้�ทีเ่ป็นที่ปรึกษ�	

กำ�กับดูแล	และกลั่นกรองแผนง�นโครงก�รที่ขอรับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กสำ�นักงบประม�ณ	มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเพชรบุรีเป็น

ประธ�นคณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นระดับพืน้ที	่มหีน่วยง�นร�ชก�รระดับจังหวัดเป็นคณะทำ�ง�น	ซึง่ประกอบด้วย	ง�นอำ�นวยก�ร	

ง�นวิช�ก�ร	ง�นขย�ยผล	รวมประม�ณ	๓๕	หน่วยง�น

๒. การดำาเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

	 	 	 	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ได้ยึดแนวท�งต�มพระร�ชดำ�ริทีไ่ด้พระร�ชท�นไว้เมื่อวันที่	๕	 เมษ�ยน	๒๕๒๖	 เป็นกรอบ 

ในก�รดำ�เนินง�น	เพื่อมุ่งไปสู่ก�ร	“ฟื้นดนิ	คนืป่�	พฒัน�คณุภ�พชวีติ”	แบง่ออกเปน็	๓	ยุทธศ�สตร	์คอื	๑)	ก�รศกึษ�	วิจยั	ทดลอง	และ

พัฒน�	๒)	ก�รขย�ยผลก�รพัฒน�และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และ	๓)	ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	มีก�รจัดทำ�แผนแม่บทและแผนปฏิบัติ

ก�รประจำ�ปี	โดยก�รมีส่วนรว่มของคณะทำ�ง�น	หน่วยง�นร�ชก�ร	และประช�ชนในพื้นท่ีหมู่บ�้นรอบศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�หว้ยทร�ยฯ	

๔	ตำ�บล	๒๙	หมู่บ้�น	สรุปภ�พรวมก�รดำ�เนินง�นได้	ดังนี้
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๑๐๗

 ๒.๑ การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงดิน	พื้นทีส่่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทร�ยและมีคว�มเป็นทร�ยสูง	 เมื่อป่�ถูกทำ�ล�ย	 

ดนิข�ดธ�ตอุ�ห�ร	ข�ดนำ�้	และอ�ก�ศ	ทำ�ใหดิ้นจบัตวัแนน่แขง็เป็นด�น	พชืไม่ส�ม�รถเจรญิเตบิโตได	้ซ่ึงพบพื้นท่ีท่ีดนิมลัีกษณะจบัตวัแนน่ 

แข็งเป็นด�นประม�ณ	๑,๕๐๐	ไร	่ก�รฟื้นฟูสภ�พดินจึงมีทั้งก�รพัฒน�ดินและอนุรักษ์ปรับปรุงบำ�รุงดินไปพร้อมกัน	ดังนี้	

  ๑)     การปลกูหญ้าแฝกเพ่ือพฒันาดนิที่แขง็เปน็ดาน และเพ่ืออนรุกัษ์ดนิและนำา้	ต�มหลกั	“แทรกด�น	สร�้งดนิ”	

โดยใช้หญ้�แฝก	กำ�แพงธรรมช�ติที่มีชีวิตที่ช่วยขจัดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเป็นทะเลทร�ย	หญ้�แฝกมีร�กที่แข็งแรง	ทนต่อสภ�พอ�ก�ศ

ที่แห้งแล้งได้ดีส�ม�รถชอนไชลงในแนวดิ่ง	ช่วยปรับปรุงโครงสร้�งของดินทีแ่ข็งเป็นด�นให้แตกตัว	ทำ�ให้เกิดช่องว่�ง	นำ้�และอ�ก�ศ

ส�ม�รถลงสู่ใต้ดิน	ทำ�ใหเ้กดิคว�มชุม่ชืน้	เกดิขบวนก�รย่อยสล�ย	ส�ม�รถนำ�พนัธุไ์ม้ทีท่นตอ่สภ�พคว�มแหง้แลง้	เชน่	ไมด้ั้งเดมิท่ีเคยขึน้

อยู่ในพื้นที่ม�ปลูกต�มเพื่อให้ระบบร�กของต้นไม้ชอนไชต�มร�กของหญ้�แฝกลงไปได้	ในด้�นก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	ได้ศึกษ�	ทดลอง

รปูแบบก�รปลกูหญ้�แฝกดว้ยวธิตี�่งๆ	ท่ีเหม�ะสมกบัสภ�พพืน้ที	่ไดแ้ก	่ก�รปลกูหญ�้แฝกในพื้นท่ีล�ดชนั/ล�ดเอยีง	ควรปลูกหญ�้แฝก 

ขว�งแนวระดับให้กอชิดติดกัน	 เพื่อช่วยลดคว�มเร็วของกระแสนำ้�	ดักและเก็บกักตะกอนทีเ่กิดจ�กก�รชะล้�งของหน้�ดิน	บริเวณ 

พ้ืนทีร่�บปลูกหญ้�แฝกเพ่ือช่วยรักษ�คว�มชุ่มช้ืนและปรับปรุงโครงสร้�งดินโดยปลูกหญ้�แฝกกระจ�ยแทรกในแปลงปลูกป่�	หรือรอบ

โคนต้นไม้	บริเวณพ้ืนท่ีป่�ปลูกหญ้�แฝกเป็นแนวกันไฟ	บริเวณแหล่งนำ�้ปลูกหญ้�แฝกช่วยยึดเก�ะดินไว้ไม่ให้ขอบหรือตล่ิงพังทล�ย	เป็นต้น

  ๒)    การปลูกไม้ยูคาลิปตัสฟืน้ฟูสภาพดินเสื่อมโทรม	 เปรียบเสมือนก�รใช้	 “อธรรมปร�บอธรรม”	หนึ่งใน 

หลักก�รทรงง�น	เพร�ะไม้ยูค�ลิปตัสเป็นพืชที่ทนต่อคว�มแห้งแล้งได้ดี	ระบบร�กมีคว�มแข็งแรง	ห�อ�ห�รได้เก่ง	 เมื่อนำ�ม�ปลูกใน

สภ�พดินที่เป็นทร�ยจัดและด้�นล่�งมีสภ�พแข็งเป็นด�น	ต้นยูค�ลิปตัสส�ม�รถเจริญเติบโตได้	ระบบร�กส�ม�รถชอนไชทำ�ล�ยโครงสร้�ง

ของดินท่ีจับตัวกันแน่น	ใบไม้ท่ีหลน่ทับถมเมือ่ย่อยสล�ยจะเปน็ธ�ตอุ�ห�รใหก้บัพชื	ทำ�ใหโ้ครงสร�้งของดนิมคีว�มรว่นซยุเพิ่มขึ้น	ส�ม�รถ

ปลูกพืชชนิดอื่นได้	

  ๓)    การใช้ปุย๋เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพดนิ	โดยก�รใชปุ้๋ยอินทรย์ีที่ไดจ้�กสว่นต�่งๆ	ของพชืและสตัว	์ไดแ้ก	่ 

ปุย๋คอก	ปุย๋หมัก	ปุย๋พืชสด	ปุ๋ยนำ้�ชีวภ�พ	 เพื่อปรับปรุงดินที่ไม่เหม�ะกับก�รทำ�ก�รเกษตรให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้และเพื่อเป็น 

ก�รบำ�รุงเพิ่มธ�ตุอ�ห�รในดินให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ขึ้น

  ๔)    การสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่	ที่มีคว�มแห้งแล้งด้วยวิธีก�รต่�งๆ	ได้แก่	ก�รสร้�งฝ�ยชะลอคว�มชุ่มชื้น/

ฝ�ยแม้ว	(Check	Dam)	ก�รทำ�คันดินกั้นนำ้�	(Terracing)	ก�รทำ�คันดินเบนนำ้�	(Diversion)	

 ๒.๒    การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า	ก�รฟ้ืนฟูสภ�พป่�ไม้ท่ีถูกทำ�ล�ยอย่�งส้ินเชิง	มีแต่คว�มแห้งแล้ง	ให้กลับม�อุดมสมบูรณ์

ต้องอ�ศัยระยะเวล�และคว�มร่วมมือจ�กหล�ยฝ่�ยตลอดจนร�ษฎรในพื้นที่ร่วมกัน	ซึ่งได้ดำ�เนินก�รดังนี้	

  

  ๑)    การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม้อย่�งที่	๑	คือ	ไม้มีค่�หรือไม้ใช้สร้�งบ้�นหรือไม้ดั้งเดิมที่มีอยู่ใน

พื้นที่	เช่น	ไม้ประดู่	มะค่�	แดง	เต็ง	รัง	ย�งน�	ฯลฯ	ไม้อย่�งที่	๒	คือ	ไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงเป็นไม้โตเร็ว	เช่น	กระถิน	สะเด�	ขี้เหล็ก	ไผ่	ฯลฯ	

ปลูกเพื่อพัฒน�และสร้�งหน้�ดินข้ึนใหม่	ไม้อย่�งท่ี	๓	คือ	ไม้ผลหรือไม้ท่ีกินได้	เช่น	ขนุน	มะม่วงหิมพ�นต์	มะม่วงป่�	มะข�ม	มะข�มเทศ	ฯลฯ	

ปลูกเพื่อส่งเสริมให้ประช�ชนในพื้นที่มีร�ยได้และได้เข้�ม�ใช้ประโยชน์	สำ�หรับประโยชน์อย่�งที่	๔	ที่ได้จ�กก�รปลูกไม้ทั้ง	๓	ชนิด	คือ	

ก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�	สร้�งคว�มชุ่มชื้นให้กับพื้นที่

   

  ๒)    ระบบป่าเปียก	 เป็นแนวพระร�ชดำ�ริในก�รสร้�งป่�ให้มีคว�มชุ่มชื ้นเพื ่อกันไฟป่�	 โดยมีวิธีก�รสร้�ง

ป่�เปียกต�มแนวพระร�ชดำ�ริหล�ยวิธี	 ได้แก่	ก�รใช้แนวคลองส่งนำ้�และแนวพืชชนิดต่�งๆ	ปลูกต�มแนวคลองอ�ศัยนำ้�ชลประท�น

และนำ้�ฝนเป็นแนวป้องกันไฟป่�เปียก	 ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องนำ้�	 ร่องห้วย	 ก�รปลูกต้นกล้วยในพื ้นทีท่ี ่เป็นช่องว่�ง

ของป่�	 สร้�งฝ�ยชะลอคว�มชุ่มชื้น	 (Check	Dam)	 และก�รจัดทำ�ระบบภูเข�ป่�ม�เป็นแนวท�งในก�รฟื ้นฟูสภ�พป่�	 ดังนี้ 
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“หญ้าแฝก” กับการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดินดาน

	 หญ้�แฝก	เป็นพืชตระกูลหญ้�	มีด้วยกัน	๒	ส�ยพันธุ์	คือ	หญ้�แฝกดอนและหญ้�แฝกลุ่มหรือหญ้�แฝกหอม	เป็นพืชที่มีอ�ยุ

ได้หล�ยปี	ขึ้นเป็นกอแน่นสูง	ประม�ณ	๑	–	๑.๕๐	เมตร	หญ้�แฝกเป็นเครื่องมือในก�รปรับปรุงส่วนประกอบของดิน	“ระเบิดดินที่แข็ง

เป็นดินด�น”	เพื่อให้อ�ก�ศ	นำ้�	และจุลินทรีย์ผ่�นลงไปได้

 ๑.    ประโยชน์จากหญ้าแฝก

	 							๑.๑				ด้�นอนุรักษ์ดินและนำ�้	:	ป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน	แถวหญ้�แฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน	ลดคว�มแรงของ

นำ�้ท่ีไหลบ่�	ช่วยกักเก็บนำ�้ไว้ในดินและพ้ืนท่ีตอนบน	และลดก�รสูญเสียธ�ตุอ�ห�รพืชจ�กพ้ืนท่ี

 

	 								๑.๒				ด้�นฟื้นฟูและปรับปรุงดิน	:	เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน	รักษ�คว�มชื้นในดิน	ช่วยให้ดินมีก�รระบ�ยนำ้�ดีขึ้น	ทำ�ให้

ดินโปร่งและระบ�ยอ�ก�ศของดินดี	และเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน

	 									๑.๓				ด้�นรักษ�สภ�พแวดล้อม	:	ช่วยรักษ�คุณภ�พนำ้�และแหล่งนำ้�	ดูดซับโลหะหนักจ�กสภ�พแวดล้อม	ช่วยในก�ร

บำ�บัดและกรองนำ้�เสีย	และป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน

 ๒.    รูปแบบการปลูกหญ้าแฝก

	 	 	 	 ๒.๑	 ปลูกในพ้ืนทีป่ ่�ทีล่ ่อแหลมต่อก�รกัดเซ�ะพังทล�ยของดินเพื ่อใช้ใน

ก�รป้องกนัก�รพงัทล�ยของดิน	และใชใ้นก�รดักตะกอน	มีหล�ยรปูแบบ	เช่น	(๑)	ก�รปลกูขว�ง

แนวคว�มล�ดชนัเพื่อป้องกนัก�รกดัเซ�ะพงัทล�ยของดนิและใชก้รองตะกอนดนิ	(๒)	ก�รปลกู

สองข้�งฝัง่ลำ�ห้วยเพื่อใช้ดักตะกอนดินและใช้กรองเศษวัชพืช	 (๓)	 ก�รปลูกขว�งลำ�ห้วย

เพือ่ชะลอก�รไหลของนำ้�และเพิ่มคว�มชุ่มชื้นในดิน	 (๔)	ก�รปลูกเพื่อปรับปรุงสภ�พพื้นที่

ที่เสื่อมโทรมอันเนื่องจ�กก�รชะล้�ง	พังทล�ยของดิน	(Land-slide)	(๕)	ก�รปลูกหญ้�แฝก

เพื่อใช้เป็นแนวกันชน	 (๖)	 ก�รปลูกร่วมกับก�รสร้�งฝ�ยต้นนำ้�เพื่อป้องกันก�รกัดเช�ะ

ก�รพังทล�ยของดิน	

	 			๒.๒	ปลูกในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้	เช่น	(๑)	ก�รปลูกต�มแนว

ข้ันบันไดดินเพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้	เพ่ือเพ่ิมคว�มชุ่มช้ืนในดิน	(๒)	ก�รปลูกขว�งแนวคว�มล�ดชัน

เพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้	 และป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน	 (๓)	 ก�รปลูกต�มแนวคูรับนำ�้

ขอบเข�เพ่ือป้องกันก�รกัดเซ�ะพังทล�ยของดินและกรองตะกอนดิน	 (๔)	 ก�รปลูกรอบโคนต้นไม้

เพ่ือรักษ�คว�มชุ่มช้ืนและเพ่ิมธ�ตุอ�ห�รในดิน	 (๕)	 ก�รปลูกเสริมร�ยได้เพ่ือใช้ในก�รทำ�นำ�้หอม

และย�ป้องกันแมลงศัตรูพืช	

	 					๒.๓	ปลูกในพื้นที่อื่นๆ	ที่ล่อแหลมต่อก�รกัดเซ�ะพังทล�ยของดิน	เช่น	ในพื้นที่

ก�รสร้�งเขื่อน	สร้�งฝ�ยและสร้�งถนน	เช่น	(๑)	ก�รปลูกเหนือเขื่อนเพื่อป้องกันก�รกัดเซ�ะ

พังทล�ยของดินและดักตะกอนดิน	 (๒)	 ก�รปลูกเหนืออ่�งเก็บนำ้�เพื่อป้องกันก�รกัดเซ�ะ

พังทล�ยของดินและกรองตะกอนดิน	 (๓)	 ก�รปลูกสองข้�งไหล่ถนนเพื่อป้องกันก�รกัดเซ�ะ

พังทล�ยของดิน

๑๐๘
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กรณีไมมีแหลงนํา้ในพื้นที ่  เชน  ในพื้นทีศู่นยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  ไดดําเนินการโดยการนําพลังงานแสงอาทิตย (ระบบ

โซลาเซลล)  สูบนํา้จากอางเก็บนํา้ขึ ้นไปใสถังพักทีก่อสรางไวบนภูเขาในระดับทีสู่งทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได  แลวปลอยนํ ้าใหไหล

กระจายไปใหท่ัวพื้นท่ี  เพื่อใหเกดิความชุมชื้นและชวยเสรมิการปลกูปาบนพื้นท่ีสงูในรปู “ภเูขาปา”  ใหกลายเปน  “ปาเปยก”  และทาํการ

ปลูกตนไมบริเวณบนยอดเขาเปนการปลูกปาในที่สูงและปลูกปาแบบไมตองปลูก  กลาวคือ  เมื่อตนไมเจริญเติบโตมีการผลิดอกออกผล 

เมล็ดแกหรอืผลแกรวงหลน  เม่ือมีความชื้นและสภาพอากาศเหมาะสมจะขยายพนัธุโดยธรรมชาต ิ สามารถงอกและเจริญเตบิโตเปนตนไม

ขึ้นมาไดจากพื้นที่สูงสูพื้นที่ตํ่า  เปนการคืนสภาพปาตามธรรมชาติโดยไมตองปลูกกรณีมีแหลงนํ้าในพื้นที่  จัดทําฝายตนนํ้าลําธารหรือ

ฝายชะลอความชุมช้ืน (Check Dam)  ปดก้ันรองน้ํา  รองหวย  ลําธาร  เปนระยะๆ เพ่ือเก็บกักน้ํา  ชะลอการไหลของน้ําและดักตะกอนดิน  

เพื่อใหเกิดความชุมชื้นแผขยายเขาไปทั้งสองดานของรองนํ้ากลายเปน “ปาเปยก”

 ๒.๓    การอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้า ดําเนินการจัดหาแหลงนํ้าโดยสรางอางเก็บนํ้าในพื้นที่ ๓ อาง คือ (๑) อางเก็บนํ้า

หวยตะแปด (๒) อางเก็บนํา้เขากระปุก (๓) อางเก็บนํ้าหวยทราย ซึ่งแตละอางมีขนาด ความจุ และอยูในระดับความสูงของพื้นที่

ทีแ่ตกตางกัน และจัดทําระบบเครือขายอางเก็บนํ้า (อางพวง) ซึ่งมีหลักการทํางาน คือ อางเก็บนํ้าขนาดใหญทีอ่ยูตอนบนปลอยนํ้า

สวนทีเ่หลือมาเติมใหกับอางเก็บนํ้าขนาดเล็กที่อยูตอนลาง ตามหลักแรงโนมถวงของโลกไมตองใชพลังงาน ศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยทรายฯ ไดวางทอสงน้ําจากอางเก็บน้ําหวยไทรงามซ่ึงอยูในเขตปาอุดมสมบูรณมีปริมาณน้ําลนจํานวนมากไปยังอางเก็บน้ําหวยไมตาย 

สงตอไปยังอางเก็บนํ้าทุงขาม ตอไปอางเก็บนํ้าหวยตะแปดและอางเก็บนํ้าหวยทราย-หุบกระพง และอีกเสนหนึ่งจากอางเก็บนํ้า

หวยตะแปด สงตอบอพักน้ําเขากระปุก และอางเก็บน้ําหวยทรายตามลําดับ นอกจากน้ี มีการจัดทําแผนงานในการใชจายน้ําของแตละป

หรือแตละฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อใหประชาชนมีนํ้าใชเพื่อการอุปโภคบริโภค และนํ้าใชเพื่อการเกษตรไดตลอดทัง้ป ปจจุบันมีการนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการจัดทําระบบฐานขอมูล วิเคราะห คํานวณปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า การควบคุมการจายนํ้า 

ตลอดจนแสดงสถานภาพปริมาณน้ําคงเหลือในอางเก็บน้ํา ทําใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน วิธีการจัดทํา

ระบบเครือขายอางเก็บน้ําหรืออางพวงน้ีสอดคลองกับหลักทรงงานในหัวขอ “ขาดทุนคือกําไร” คือ ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีน้ํากิน

นํ้าใช และมีนํ้าเพียงพอสําหรับทําการเกษตร  

เครือขายอางเก็บนํ้า หรือ อางพวง

อางพวง ยอมาจาก อางเก็บนํ้าพวง หรือ ชุดอางเก็บนํ้า 

ซึ่งทําหนาที่เก็บกักนํ้าที่ไหลจากพื้นที่มาเก็บกัก และตอ

เชื่อมกันเปนระบบ  เพื่อใหสามารถใชนํ้าจากที่ระบาย

ลงสระไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาอางเก็บนํ้าเดี่ยว 

เพราะโดยปกติแลวพื้นที่รับนํ้าของแตละอางเก็บนํ้าจะ

ไมเทากัน และพ้ืนท่ีท่ีสรางอางเก็บน้ําก็อาจไมอยูในพ้ืนท่ี

ท่ีตรงกบัขนาดของพื้นท่ีรบัน้ําได ปรมิาณนํ้าฝนท่ีตกกจ็ะกระจกุตวับางชวง และถาไมมีพื้นท่ีเกบ็กกันํ้าที่เพยีงพอ

ก็จะลนออกสูทางนํา้ตามธรรมชาติ แตถาสามารถเชื่อมโยงกับอางเก็บนํ้าอืน่ ก็สามารถระบายนํ้าผานไปสูอาง

ท่ียังไมเต็มได ฐานคิดของการทํางานของอางพวงเปนไปตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง “ธรรมชาติชวยธรรมชาติ”และมีวิธีการในรูปแบบ “ทําใหงาย” 

กลาวคือ ทําสิง่ทีส่ลับซับซอนใหเขาใจงาย เปนการแกไขปญหาดวยการใชกฎธรรมชาติ ใชหลักแรงโนมถวงของ

โลกโดยที่ไมตองใชพลังงานอื่นๆ แตอยางใด
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดินปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดินปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ดินสามารถ ส่งเสริมเกษตรดินเสื่อม ปลูกหญ้าแฝก ไถกลบสร้าง ท าเกษตรผสมผสานท าเกษตรผสมผสานท าเกษตรผสมผสาน
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๑๑๑

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา บ่อพักน  าบนภูเขา

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที่ 

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได้ 

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เส่ียงมีรายได้ 

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

มีการบุกรุกเข้ามาแผ้วถางป่า ท าเกษตรเชิงเดี่ยว 
โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในพื้นที ่

มีการท าเกษตรผสมผสาน ควบคู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  

เกิดความสุข 
อย่างยั่งยืน 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน 

ดินสามารถ
เพาะปลูกได ้

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

ก่อให้เกิดการ
ประกันความ
เสี่ยงมีรายได ้

ดินเสื่อม  
เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 

ปลูกหญ้าแฝก 
สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยู่ด ี ท าเกษตรผสมผสาน

ควบคู่การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

ท าเกษตรผสมผสานท าเกษตรผสมผสาน ก่อให้เกิดการ ชีวิตความเป็นอยูด่ีท าเกษตรผสมผสาน
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๑๑๒

 ๒.๔     การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ในพื้นที่ของโครงก�รฯ	ได้จัดสรรที่ดินให้ประช�ชนที่เคยอยู่ทำ�กินในพื้นที่จำ�นวน	๒	หมู่บ้�น	

ได้แก่	หมู่บ้�นไทย-พุทธ	จำ�นวน	๓๕	ครัวเรือน	และหมูบ้่�นไทย-มุสลิม	จำ�นวน	๒๙	ครัวเรือน	นอกจ�กนี้	ยังมีชุมชนโดยรอบพื้นที่

โครงก�ร	จำ�นวน	๔	ตำ�บล	๒๙	หมู่บ้�น	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ให้ก�รส่งเสริม	สนับสนุนในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	

ด้วยก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม	และก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยก�รฝึก

อบรม	ส�ธิต	และทดลองให้ดูเป็นตัวอย่�ง	อ�ทิ	ก�รทำ�เกษตรผสมผส�น	ก�รเพ�ะเห็ด	ก�รเผ�ถ่�นชีวภ�พ	ก�รเลี้ยงปล�	ก�รเลี้ยงกบ	 

ก�รเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ	เช่น	ไก่	แพะ	โคเน้ือ	โคนม	เป็นต้น	นอกจ�กน้ี	 ยังมีก�รส่งเสริมกิจกรรมก�รรวมกลุ่มสร้�งอ�ชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม

ร�ยได้ของประช�ชน	ได้แก่	กลุม่สตรีผ้�ทอมือบ้�นร�งจิก	ที่ใช้เวล�ว่�งจ�กก�รประกอบอ�ชีพหลักม�รวมกลุ่มทอผ้�ข�วม้�สีสดใส 

ต�มเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่น	เพือ่จำ�หน�่ยในชว่งเทศก�ลประเพณ	ีก�รละเลน่ววัล�น	และประเพณตี�่งๆ	อ�ท	ิง�นบวช	เปน็ก�รสร�้งร�ยได ้

เสริมให้กับครอบครัวอีกท�งหนึ่ง	 โดยศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตส�หกรรมภ�คที่	๘	จังหวัดสุพรรณบุรี	

ให้ก�รสนับสนุนด้�นองค์คว�มรู้	 โดยจัดฝึกอบรมก�รทอผ้�	ประส�นจัดห�กี่ทอผ้�เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มสตรีผ้�ทอมือ

บ้�นร�งจิก	รวมทั้งพัฒน�ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงล�ยผ้�ให้มีคว�มสวยง�ม	ทันสมัย	และเป็นที่ต้องก�รของลูกค้�อยู่เสมอ	

๓. การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นหลักคิด	 และใช้หลักก�รทรงง�นของ 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	 เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	ทัง้ในส่วนของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ห้วยทร�ยฯ	และขย�ยผลไปยังพื้นที่ชมชนนอกศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ	สรุปได้ดังนี้

 ๓.๑    ฟื้นความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อความย่ังยืน	จ�กสภ�พพ้ืนท่ีเดิมท่ีเป็นป่�อุดมสมบูรณ์	ซ่ึงถูกทำ�ล�ยจนหมดสภ�พป่�	

เกดิคว�มแห้งแล้ง	สภ�พดินกล�ยเป็นดินด�น	พืชไม่ส�ม�รถเจริญเติบโตได้	พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	

พระร�ชท�นดำ�รัสว่�	“หากปล่อยท้ิงไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในท่ีสุด....”	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ได้มุ่งพัฒน�เพ่ือ	“ฟ้ืนดิน 

คืนป่า”	ฟ้ืนคว�มสมดุลของระบบนิเวศให้กลับคืนม�แบบครบวงจร	โดยนำ�องค์คว�มรู้ก�รใช้ประโยชน์จ�กหญ้�แฝกม�ปรับปรุงโครงสร้�ง

ของดนิใหก้ลับม�อุดมสมบูรณ์	ก�รปลูกไม้ยูค�ลิปตสัเพื่อฟื้นฟสูภ�พดนิเสื่อมโทรม	รว่มกบัก�รจดัห�แหลง่นำ�้ในพื้นท่ี	บรหิ�รจดัก�รนำ�้

อย่�งเป็นระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะของเครือข่�ยอ่�งเก็บนำ้�	(อ่�งพวง)	ก�รสร้�งฝ�ยชะลอคว�มชุ่มชื้น/ฝ�ยแม้ว	ก�รทำ�

คันดินกั้นนำ้�	และฟื้นฟูสภ�พป่�ด้วยระบบป่�เปียก	สร้�งคว�มชุ่มชื้นให้กับกล้�ไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้ใช้ระยะเวล�	๓-๔	ปี	เมื่อต้นไม้

บนภูเข�เติบโตในระดับหนึ่ง	คว�มชุ่มชื้นก็จะเกิดขึ้น	ส่งผลให้พืชขย�ยพันธุ์ได้เอง	กล�ยเป็นแหล่งอ�ห�รของสัตว์ป่�	ก่อเกิดเป็นระบบ

นิเวศที่สมบูรณ์อีกครั้ง

 ๓.๒    สร้างจิตสำานึกในการรักและหวงแหนธรรมชาติ	ประช�ชนถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูป่�ไม้	ศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ได้สร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับประช�ชนในพื้นที่โครงก�รและโดยรอบศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ให้เห็น 

คว�มสำ�คัญของป่�	ก�รอยู่ร่วมกับป่�	ด้วยก�ร	“ปลูกป่�ในใจคน”	 เมื่อป่�อดุมสมบูรณ์	ประช�ชนในพืน้ทีจ่ะได้รับประโยชน์	อ�ทิ	 

เป็นแหล่งอ�ห�ร	แหล่งเพิ่มร�ยได้	มีแหล่งนำ้�ใช้ในก�รทำ�เกษตรกรรม	มีดินที่อุดมไปด้วยแร่ธ�ตุเหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูก	สร้�งร�ยได้ที่

มั่นคง	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ได้ดำ�เนินก�รเพ�ะและขย�ยพันธุ์ไม้ที่เหม�ะสมกับสภ�พภูมิประเทศและภูมิอ�ก�ศของพื้นที่

แจกจ่�ยให้เกษตรกรและประช�ชนรับไปปลูกโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	เป็นวิธีก�รเพิ่มพื้นที่ป่�ขณะเดียวกันเป็นก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้เกิด

คว�มรักและหวงแหนธรรมช�ติแก่ประช�ชน

 

 ๓.๓    พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่	โดยยึดหลักก�รพัฒน�ของ

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	บรมน�ถบพิตร	คือ	“ค้นห�ให้พบ	พิสูจน์ให้ได้	ส�ธิตให้เห็น”	ในก�รศึกษ�	ค้นคว้�	

ทดลอง	วิจัย	ทั้งในด้�นก�รอนุรักษ์และปรับปรุงดิน	ก�รอนุรักษ์และพื้นฟูสภ�พป่�	ก�รอนุรักษ์และพัฒน�แหล่งนำ้�	รวมทั้งก�รพัฒน�

คณุภ�พชวิีตของประช�ชนท่ีอยู่อ�ศยัในโครงก�ร	และพื้นท่ีโดยรอบศนูย์ศกึษ�ก�รพฒัน�หว้ยทร�ยฯ	โดยยึดหลกัศกึษ�	ทดลอง	วจิยัใน
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๑๑๓

สิง่ทีช่�วบ�้นยอมรบัและนำ�ไปปฏบิตัไิด	้ท้ังก�รปลกูพชื	เลี้ยงสตัว	์ประมง	และอ�ชพีเสรมิต�่งๆ	จดัทำ�และพฒัน�เปน็หลกัสตูรเพื่อใชใ้น

ก�รอบรมใหค้ว�มรู้แกเ่กษตรกรและประช�ชนท่ีสนใจนำ�ไปประกอบอ�ชพีต�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	จำ�นวน	๘	หลกัสตูร	

ไดแ้ก	่ก�รปลกูผกัปลอดภยัจ�กส�รพษิ	เกษตรผสมผส�นและทฤษฎใีหม่	ก�รปรบัปรงุบำ�รงุดนิ	ก�รใชป้ระโยชนจ์�กหญ�้แฝก	ก�รเล้ียง

โคขุน-โคนม	ก�รเลี้ยงแพะนม-แพะเนื้อ	ก�รเลี้ยงกบ	และก�รเพ�ะเห็ด	เพื่ออบรมให้กับเกษตรกร	ประช�ชนทั่วไปที่สนใจ	นักเรียนใน

พื้นที่รับผิดชอบ	และโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน

 ๓.๔  ยึดหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางการดำาเนินงาน	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ยึดหลักก�รทรงง�นทั้ง	 

๒๓	ข้อ	 เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�นซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	อ�ทิ	การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

พัฒน�/แก้ปัญห�ด้วยก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือจ�กภ�คส่วนทีเ่กี่ยวข้อง	หรือเรียกว่�ก�รทำ�ง�นแบบ	“เรือย�ว”	 โดยมีผลก�ร

ศึกษ�	วิจัยรองรับ	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ระหว่�งคน	

๓	กลุ่ม	ได้แก่	นักวิช�ก�ร	เจ้�หน้�ที่	และประช�ชน	สร้างการมีส่วนร่วม	ของประช�ชนในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูสภ�พดินและป่�ไม้	 

ก�รอนุรักษ์และพัฒน�แหล่งนำ�้	โดยใช้หลัก	ขาดทุนคือกำาไร	สร้�งอ่�งเก็บนำ�้และจัดทำ�ระบบเครือข่�ยอ่�งเก็บนำ้�	(อ่�งพวง)	แม้จะไม่ได้

รับผลประโยชน์ท่ีเป็นมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ	แต่ประช�ชนมีคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึน	มีคว�มสุขท่ีย่ังยืน	อธรรมปร�บอธรรม	ด้วยก�รปลูกยูค�ลิปตัส

ฟื้นฟูสภ�พดินเสื่อมโทรม	ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ	ในก�รฟื้นฟูสภ�พป่�ด้วยก�รปลูกป่�โดยไม่ต้องปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไป	

 ๓.๕    ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในวิถีการดำาเนินชีวิต	ส�ม�รถ

พึ่งพ�ตนเองได้อย่�งมั่นคง	ยั่งยืน	โดยก�รสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจในหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ปรับเปลี่ยนก�รทำ�ก�รเกษตร

จ�กก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยว	ม�เป็นก�รทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่	ไร่น�สวนผสม	เกษตรผสมผส�น	ฟ�ร์มผสมผส�น	ยึดหลักก�รใช้พื้นที่ที่มีอยู่

ให้เหม�ะสมกับกำ�ลังแรงง�น	เครื่องมือและทุนที่มีอยู่	ทำ�ทุกต�ร�งนิ้วให้เกิดร�ยได้อย่�งต่อเนื่อง	ทั้งร�ยได้ร�ยวัน	ร�ยสัปด�ห์	ร�ยได้

ต�มวงรอบ	ร�ยได้ร�ยปี	ลดต้นทุนก�รผลิต	ลดก�รใช้ส�รเคมี	ใช้ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยนำ�้ชีวภ�พ	ส�รสกัดสมุนไพร	ปุ๋ยพืชสด	ลดร�ยจ่�ย	

เน้นปลูกทุกอย่�งท่ีกิน	กินทุกอย่�งท่ีปลูก	มีก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน/บัญชีฟ�ร์ม	ส่งเสริมให้มีก�รรวมกลุ่มอ�ชีพ	เช่น	กลุ่มทอผ้�บ้�นร�งจิก	

กลุ่มธน�ค�รหมู่บ้�นโป่งเกง้พฒัน�	เป็นต้น	ซึ่งเป็นวถีิก�รดำ�เนนิชวีติท่ีเรยีบง�่ยท่ีชว่ยสร�้งภมูคิุ้มกนั	ลดคว�มเสี่ยงในก�รประกอบอ�ชพี

และส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและกระบวนการผลติ 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
ปลูกพืชผสมผสาน
กระจายความเส่ียง 

เกิดรายได้
หมุนเวียน 

ชุมชนพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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ความเสี่ยงโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและพชผสมผสาน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 
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ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาดินเสื่อม โดย
การปลูกหญ้าแฝก 

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกระจาย
ความเสี่ยงในการเพาะปลูก 
โดยการปลูกพืชผสมผสาน 

ชาวบ้านท่ีประสบความส าเร็จ 
เป็นต้นแบบและขยายผลสู่

หมู่บ้านข้างคียง 

กระบวนการพัฒนา “ฟ้ืนดนิ คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ระบบป่าเปียก 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

ดินกลับมา 
อุดมสมบูรณ์ 

ชาวบ้านเริมปลูก 
หญ้าแฝก 

สร้างหน้าดิน 
เป็นต้นทุนในการ

ท าการเกษตร 

ื

่

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและกระบวนการผลติ 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
ปลูกพืชผสมผสาน
กระจายความเส่ียง 

เกิดรายได้
หมุนเวียน 

ชุมชนพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร มีการกระจาย
ความเสี่ยงโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและพชผสมผสาน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาดินเสื่อม โดย
การปลูกหญ้าแฝก 

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกระจาย
ความเสี่ยงในการเพาะปลูก 
โดยการปลูกพืชผสมผสาน 

ชาวบ้านท่ีประสบความส าเร็จ 
เป็นต้นแบบและขยายผลสู่

หมู่บ้านข้างคียง 

กระบวนการพัฒนา “ฟ้ืนดนิ คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบริการรวม 
ที่จุดเดียว 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ระบบป่าเปียก 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

ดินกลับมา 
อุดมสมบูรณ์ 

ชาวบ้านเริมปลูก 
หญ้าแฝก 

สร้างหน้าดิน 
เป็นต้นทุนในการ

ท าการเกษตร 

ื

่

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและกระบวนการผลติ 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
ปลูกพืชผสมผสาน
กระจายความเส่ียง 

เกิดรายได้
หมุนเวียน 

ชุมชนพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร มีการกระจาย
ความเสี่ยงโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและพชผสมผสาน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาดินเสื่อม โดย
การปลูกหญ้าแฝก 

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกระจาย
ความเสี่ยงในการเพาะปลูก 
โดยการปลูกพืชผสมผสาน 

 
เป็นต้นแบบและขยายผลสู่

หมู่บ้านข้างคียง 

กระบวนการพัฒนา “  
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ระบบป่าเปียก 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

ดินกลับมา 
อุดมสมบูรณ์ 

ชาวบ้านเริมปลูก 
หญ้าแฝก 

สร้างหน้าดิน 
เป็นต้นทุนในการ

ท าการเกษตร 

ื

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและกระบวนการผลติ 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
ปลูกพืชผสมผสาน
กระจายความเส่ียง 

เกิดรายได้
หมุนเวียน 

ชุมชนพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร มีการกระจาย
ความเสี่ยงโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและพชผสมผสาน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาดินเสื่อม โดย
การปลูกหญ้าแฝก 

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกระจาย
ความเสี่ยงในการเพาะปลูก 
โดยการปลูกพืชผสมผสาน 

 
เป็นต้นแบบและขยายผลสู่

หมู่บ้านข้างคียง 

กระบวนการพัฒนา “  
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ระบบป่าเปียก 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

ดินกลับมา 
อุดมสมบูรณ์ 

ชาวบ้านเริมปลูก 
หญ้าแฝก 

สร้างหน้าดิน 
เป็นต้นทุนในการ

ท าการเกษตร 

ื

 
ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดสมบูรณ์   
คนในพื นท่ีปรับเปลี่ยนความคิดและกระบวนการผลติ 

มีองค์ความรู้ 
ในการประกอบ

อาชีพ 
ปลูกพืชผสมผสาน
กระจายความเส่ียง 

เกิดรายได้
หมุนเวียน 

ชุมชนพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการท าเกษตร มีการกระจาย
ความเสี่ยงโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและพชผสมผสาน 

เศรษฐกิจ 

สังคม 
คนในพื นท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถเลี ยงดูครอบครวัได้ 

มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ น ลูกหลานได้รับ
การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

 
 

กระบวนการศกึษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

 

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 

คุณลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ๑. สร้างการเป็นเจ้าของทรัพยากร  
    ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
    เป็นต้นทุนในการก่อให้เกิดรายได ้

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาดินเสื่อม โดย
การปลูกหญ้าแฝก 

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกระจาย
ความเสี่ยงในการเพาะปลูก 
โดยการปลูกพืชผสมผสาน 

 
เป็นต้นแบบและขยายผลสู่

หมู่บ้านข้างคียง 

กระบวนการพัฒนา “  
๓ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ระบบป่าเปียก 

เกิดอาชีพ 
มีรายได้ 

ดินกลับมา 
อุดมสมบูรณ์ 

ชาวบ้านเริมปลูก 
หญ้าแฝก 

สร้างหน้าดิน 
เป็นต้นทุนในการ

ท าการเกษตร 

ื
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๑๑๖

๔. การเชื่อมโยงผลลัพธ์การนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

	 	 	 	ผลลัพธ์จ�กก�รพัฒน�พื้นทีเ่ชิงบูรณ�ก�รของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ทีช่่วยฟื้นฟูทรัพย�กรสิ่งแวดล้อม	แก้ไขปัญห� 

และพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนให้มีคว�มเป็นอยูท่ีด่ีขึ ้น	 โดยปรับฐ�นคิดและเปลี่ยนวิถีก�รพัฒน�และก�รดำ�เนินชีวิตบน 

หลักปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ส่งผลใหเ้กดิคว�มสมดลุของก�รพฒัน�ระหว�่งสงัคมชุมชน	เศรษฐกจิ	ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละส่ิงแวดล้อม 

ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	สรุปส�ระสำ�คัญได้	ดังนี้

 ๔.๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีติและความเปน็อยู่ของประชาชนใหด้ขีึ้น (People) 	ภ�ยหลงัจ�กก�รพฒัน�

พื้นท่ีหว้ยทร�ยต�มกรอบแนวคิด	“ฟื้นดิน	คืนป่�	พฒัน�คณุภ�พชวีติ”	ท่ียึดหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยคนืคว�มอดุมสมบรูณ์

ของดิน	นำ้�	และป่�อันเป็นปัจจัยพื้นฐ�นทีจ่ำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีพและก�รทำ�เกษตรกรรม	ส่งเสริมให้มีก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ท่ีเหม�ะสม	ส�ม�รถทำ�ก�รเกษตรควบคู่กบัก�รปลูกป�่	สนบัสนนุก�รสร�้งอ�ชพีเสรมิเพิม่ร�ยไดแ้ละก�รลดร�ยจ�่ยดว้ยก�รเปลีย่นวถิี

ม�ทำ�เกษตรอินทรย์ี	เกษตรผสมผส�น	เกษตรทฤษฎใีหม่	นำ�แนวท�งก�รปฏบิตัทิ�งก�รเกษตรท่ีด	ี(GAP)	ม�ใชใ้นก�รผลติพชืปลอดภยั	

ลดก�รใชส้�รเคมี	บรหิ�รจัดก�รพื้นท่ีทุกต�ร�งน้ิวใหมี้ประสทิธภิ�พและไดป้ระโยชนส์งูสดุ	ซึ่งเปน็แนวท�งก�รทำ�เกษตรกรรมแบบย่ังยืน	

(Sustainable	Agriculture)	รวมท้ังส่งเสรมิก�รจดัทำ�บญัชคีรวัเรอืนและบญัชฟี�รม์	เพื่อชว่ยอุดรอยรั่วจ�กร�ยจ�่ยท่ีเกนิจำ�เปน็	สง่ผล

ใหป้ระช�ชนมีร�ยได้สงูขึน้จ�กก�รลดร�ยจ�่ย	เพิ่มร�ยได	้จนส�ม�รถชำ�ระหนีแ้ละจดัก�รหนีส้นิได	้มีคว�มมัน่คงท�งอ�ชพีและร�ยไดท้ี่

จุนเจือครอบครัวได้อย่�งพอเพียง	ประช�ชนส�ม�รถพึ่งตนเองได้	ยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น	ครอบครัวและชุมชนมีคว�มสุขเพิ่มขึ้น	

ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีคว�มสอดรับกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	เป้�หม�ยที่	๑	ขจัดคว�มย�กจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	เป้�ประสงค์

ที่	๑.๔	สร้�งภูมิต้�นท�นต่อคว�มรุนแรงทีเ่กี่ยวข้องกับภูมิอ�ก�ศ	ภัยพิบัติท�งเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ให้กับผู้ที่ย�กจนและ

อยูใ่นสถ�นก�รณ์เปร�ะบ�ง	และ	 เป้�หม�ยที่	๒	ขจัดคว�มหิวโหย	บรรลุคว�มมัน่คงท�งอ�ห�ร	ปรับปรุงโภชน�ก�รและสนับสนุน 

ก�รทำ�เกษตรกรรมอย่�งยั่งยืน	เป้�ประสงค์ที่	๒.๓	เพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรและร�ยได้ของผู้ผลิตอ�ห�รร�ยเล็ก	เป้�ประสงค์ที่	๒.๔	

มีระบบก�รผลิตอ�ห�รท่ีย่ังยืน	ชว่ยรกัษ�ระบบนิเวศ	และเป�้ประสงคท่ี์	๒.๕	คงคว�มหล�กหล�ยท�งพนัธกุรรมของเมลด็พนัธุ์และสตัว์

 ๔.๒    การสร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและสังคม (Prosperity)	 	ก�รพัฒน�บนฐ�นปรัชญ�ของ 

เศรษฐกิจพอเพียงนอกจ�กจะเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับประช�ชนซึ ่งเป็นปัจจัยทีส่ำ�คัญของก�รพัฒน�ในระดับฐ�นร�ก	 

คว�มเชื่อมโยงชุมชนสังคมกับทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ให้คนอยู่ร่วมกับธรรมช�ติได้อย่�งยั่งยืนแล้ว	แนวท�งก�รพัฒน�ในพื้นที่ศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ	ยังช่วยยกระดับและเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐ�นร�กอีกด้วย	โดยส่งเสริมก�รรวมกลุ่มก�รผลิต 

ของชมุชน	ก�รแปรรปูผลผลิตท�งก�รเกษตรโดยนำ�ภมูปัิญญ�และฐ�นทรพัย�กรเดมิทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ม�พฒัน�สร�้งนวตักรรม	ปรบัปรงุ 

ประสทิธิภ�พก�รผลิตและคุณภ�พของผลติภัณฑเ์พือ่เพิม่มลูค่�ให้กับสินค้�	รวมไปถึงก�รจัดตั้งสหกรณ์	 เพือ่สร้�งอำ�น�จต่อรองม�ก

ขึ้นไปจนถึงกำ�หนดร�ค�ผลผลิตเองได้	ซึ่งจะสนับสนุนก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ�นร�ก	ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้และกระจ�ย

คว�มเจริญที่เป็นธรรม	ลดช่องว่�งท�งเศรษฐกิจระหว่�งเมืองกับชนบท	 เมื่อระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ ้น	 

จะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจฐ�นร�กมคีว�มเข้มแข็ง	สง่ผลต่อระบบเศรษฐกิจภ�พรวมของประเทศเติบโตอย่�งมีเสถียรภ�พ	เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสมดุลอย่�งยั่งยืน	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน	 เป้�ประสงค์ที	่๘.๔	

คว�มมีประสิทธิภ�พในก�รใช้ทรัพย�กรของโลกในก�รบริโภคและก�รผลิต	และตัดคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ

และก�รทำ�ให้สิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม	 เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ	 	 เป้�ประสงค์ที	่๑๐.๑	 

คงก�รเติบโตของร�ยได้ในกลุ่มประช�กรร้อยละ	๔๐	ที่ย�กจนที่สุด

 

 ๔.๓    การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ (Planet)	 	 วิถีก�รพัฒน�ในพื้นที่ 

ห้วยทร�ยทีใ่ห้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งส่ิงแวดล้อมกับก�รพัฒน�	โดยยึด	“คนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน�”	และ	
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๑๑๗

“ทรัพย�กรธรรมช�ติเป็นต้นท�งของก�รแก้ปัญห�”	จ�กก�รสร้�งคว�มตระหนักและจิตสำ�นึกคว�มเป็นเจ้�ของร่วมกันของชุมชนใน

ก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ	ส่งเสริมให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รฟื้นฟูป่�	ดิน	และนำ้�	รวมทัง้เสริมสร้�งให้ประช�ชน 

มีคุณธรรมในก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มอุดมสมบูรณ์ของป่�	 ดิน	และนำ�้	 ส่งผลให้ผืนดินท่ีในอดีต	“ห�กปล่อยท้ิงไว้จะกล�ยเป็นทะเล

ทร�ยในท่ีสุด”	กล�ยม�เป็นดินดีจนส�ม�รถเพ�ะปลูกได้	สภ�พป่�ที่เคยถูกบุกรุกทำ�ล�ยจนสิ้นสภ�พทั้งที่ร�บและภูเข�ให้กลับคืนคว�ม

สมบูรณ์ของป่�ท่ีเป็นแหล่งต้นนำ�้ให้กับระบบนิเวศ	 สัตว์บ�งชนิดเร่ิมกลับเข้�ม�อยู่อ�ศัย	เกิดคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท่ีทำ�ให้ห่วงโซ่ 

ของระบบนิเวศและทรพัย�กรธรรมช�ติหล่อเล้ียงชีวติไดต้อ่ไป	ซึ่งเปน็ก�รสนบัสนนุก�รบรรลเุป�้หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื	เปา้หมายที่ ๖  

สร้างหลักประกันให้มีนำ้าใช้	และมีการบริหารจัดการนำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน เป้�ประสงค์ที่	๖.๖	ปกป้อง

และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนำ้�	รวมถึงภูเข�	ป่�ไม้	พื้นที่ชุ่มนำ้�	และทะเลส�บ	เป้าหมายที่ ๗ คนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ 

เป้�ประสงค์	๗.๒	เพิ่มสัดส่วนของพลังง�นทดแทน		เป้าหมาย ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

เป้�ประสงค์ที่	๑๒.๑	บรรลุก�รจัดก�รที่ยั่งยืนและก�รใช้ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พ	และ	เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง 

ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

หยุดย้ังการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	เป้�ประสงค์ที่	๑๕.๑	

หลักประกนัก�รอนุรกัษ์	ก�รฟื้นฟ	ูและก�รใชร้ะบบนเิวศบนบกและในนำ�้จดือย่�งย่ังยืน	และเป�้ประสงคท่ี์	๑๕.๒	สง่เสริมก�รดำ�เนนิก�ร 

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รป่�ไม้ทุกประเภทอย่�งยั่งยืน

P03-118 booklet v1 Edit_M1.indd   117 9/8/2561 BE   9:06 AM



๑๑๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายฯ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์รายย่อย 

๑.๔ สร้างภูมิต้านทานต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัภูมอิากาศ ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง 

๒.๓ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก  
๒.๔ มีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยนื  
๒.๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๖.๖ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนเิวศที่เกี่ยวขอ้งกับแหล่งน  า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื นที่ 
ชุ่มน  า และทะเลสาบ 

๘.๔ ความมีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 

๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 

๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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โดยขาดหลักวิชาการ 

อดีต 

๔๐ ปี ผ่านไป 
แนวทางการ

พัฒนา 

ดินเสื่อมเป็นดินดานแข็ง 
ป่าไม้หายไป ปลูกป่าโดยระบบภูเขา

ป่า หรือป่าเปียก 

บ่อพักน  าบนภูเขา บ่อพักน  าบนภูเขา

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา  
ท าฝายชะลอน้ า 

ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยรอบ  
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อย่างยั่งยืน 

อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา อ่างเก็บน้ าโดยรอบภูเขา 

ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน ปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดินปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดินปลูกหญ้าแฝกสร้างหน้าดิน

ดินสามารถ
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เป็นดินดานแข็ง 
เพาะปลูกไม่ได้ 
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สร้างหน้าดิน ไถกลบสร้าง

อินทรียสารในดิน 
ชีวิตความเป็นอยูด่ี ท าเกษตรผสมผสาน
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เชิงเดี่ยว 
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ปลูกพืชผสมผสาน
กระจายความเส่ียง 

เกิดรายได้
หมุนเวียน 
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อย่างยั่งยืน 
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การศึกษาสูงขึ น 

ครอบครัวได้
อยู่พร้อมหน้า 

ศึกษา ส ารวจ ข้อมูล
ลั กษณะภู มิ สั งคม  
ผู้ ได้ รั บผลกระทบ
รวมถึงสภาพปัญหา
ในพื นที่  

๑ 

พิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติที่มีชีวิต  

กระบวนการศึกษาเรียนรู้และพัฒนา 

ค้นคว้า/วิจัย 

ท าการทดลอง 

หลักวิชาการ 

สร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

๒ 

องค์ความรู ้

ขับเคลื่อนโดย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แห
ล่ง

ศึก
ษา

หา
คว

าม
รู้ 
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๒. ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรนั น มีความส าคัญ   
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มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
 เน้นพัฒนาตามภูมิสังคม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พร้อมรับการเรียนรู ้ 
ค านึงถึงส่วนรวม  
มีความเสียสละ  

ใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาดินเสื่อม โดย
การปลูกหญ้าแฝก 

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะกระจาย
ความเสี่ยงในการเพาะปลูก 
โดยการปลูกพืชผสมผสาน 
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ื

่
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๑๐.๑ คงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ยากจนที่สุด 
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๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
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๑๑๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
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๑๒.๑ บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
คงความหลากหลายทางพันธกุรรมของเมล็ดพันธุ์และสัตว์ 

๑๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน  าจดือย่างยั่งยืน  
๑๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจดัการป่าไมทุ้กประเภทอยา่งยัง่ยืน  
๑๕.๓ ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินท่ีเสื่อมโทรม  
๑๕.๔ อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชวีภาพ   
๑๕.๕ ลดความเส่ือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ  
๑๕.๖ ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

Cover booklet v1_M1.indd   2 9/10/2561 BE   4:45 PM



116

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ
962 ¶¹¹¡ÃØ§à¡ÉÁ á¢Ç§ÇÑ´âÊÁ¹ÑÊ à¢µ»‡ÍÁ»ÃÒºÈÑµÃÙ¾‹ÒÂ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10100
â·ÃÈÑ¾·� 0-2280-4085
â·ÃÊÒÃ 0-2281-3938
www.nesdb.go.th

¡ÒÃ¾
Ñ²

¹ÒàªÔ§¾
×้¹·Õ่ µÒÁ»ÃÑªÞ

Ò¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾
Íà¾

ÕÂ§ ÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

»ÃÐà·ÈÁÕ¤ÇÒÁ
“ÁÑ่¹¤§ ÁÑ่§¤Ñ่§ ÂÑ่§Â×¹”

PEOPLE

PLANET

PEACE

PROSPERITY

PARTNERSHIP
ËŒÇÂÎ‹Í§ä¤ÃŒ

ÀÙ¾Ò¹

à¢ÒËÔ¹«ŒÍ¹

¤ØŒ§¡ÃÐàº¹ËŒÇÂ·ÃÒÂ

¾Ô¡ØÅ·Í§

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàªÔ§¾×้¹·Õ่
µÒÁ»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

ÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

P03-114 booklet v1_M1.indd   116 9/1/2561 BE   10:49 AM

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒�ถนนกรุงเกษม��แขวงวัดโสมนัส�เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย�กรุงเทพมหานคร�๑๐๑๐๐

โทรศัทพ์�๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕
โทรสาร�๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗
www.nesdb.go.th

Cover booklet v1_M1.indd   1 9/10/2561 BE   4:43 PM




