
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารเผยแพร ่
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เนื้อหา   คณิต  ธนูธรรมเจรญิ 
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 หน่วยงาน  ฝา่ยศกึษาและพฒันาปา่ไม ้ 
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โทรศพัท ์/ โทรสาร  053-389240 

E-mail: Forestry_9@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ฝ่ายศึกษาและพฒันาป่าไม้ 

ศนูยศ์ึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร ้ 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 



 

 

 

 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ได้

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกมาตัง้แต่ปี

พุทธศกัราช 2489 เป็นตน้มา ทรงอุทศิพระวรกาย พลงั

ความคดิ บาํเพญ็พระราชกรณียกจิดว้ยพระวริยิะ อุตสาหะ 

สง่เสรมิความผาสุกของราษฎร โดยมพีระราชดํารใิหม้กีาร

ดําเนินการโครงการต่างๆ มากกว่า 3,000 โครงการ ที่

นําไปสู่การปฏิบตัิเพื่อการแก้ไข ปญัหาของชาติในด้าน

ต่างๆ พระองคจ์งึทรงเป็นพระพลงัของแผน่ดนิทีป่ระทบัอยู่

ในดวงจิตรของพสกนิกรขจรจบไปทัว่ทัง้แผ่นดินไทย หากยังเป็นที่ทราบและ

ประจกัษ์แจง้ไปทัว่โลก จนไดร้บัพระสมญัญานามวา่ “ทรงเป็นกษตัริยน์ักพฒันาที่

ทรงงานหนักที่สดุในโลก”  

 การที่ราษฎรจะสามารถพึ่งตนเองได้นัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 

ทรงมีแนวพระราชดําริให้เน้นการพฒันาเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างน้อยในสอง

ประการ ไดแ้ก่ 

ประการที่หนึ่ง คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยการสร้าง

โครงสรา้งพืน้ฐานหลกัทีจ่ําเป็นต่อการผลติ อนัจะเป็นรากฐานนําไปสู่การพึง่ตนเอง

ไดใ้นระยะยาว โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั คอื แหลง่นํ้า เพราะนํ้าเป็นปจัจยัทีจ่ะทาํให้

การเกษตรสร้างผลิตผลได้ตลอดปี อันจะเป็นเงื่อนไขข้อแรกที่จะทําให้ชุมชน

พึ่งตนเองในเรื่องอาหารได้ระดบัหนึ่ง และเมื่อชุมชนแข็งแรงพร้อมแล้ว จึงเพิ่ม

โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จําเป็น ดงันี้เป็นการพฒันาเตรยีมชุมชนให้พร้อมต่อการ

ตดิต่อสมัพนัธ์กบัโลกภายนอกอย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยทรงเรยีกว่า “การระเบิด

จากข้างใน”   

ระดับเครือข่ายระดับเครือข่าย  
  เครอืขา่ยลุ่มนํ้าแม่กวง :  เป็นการมสี่วนร่วมของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มนํ้า

แม่กวง ในการร่วมกนัดําเนินการอนุรกัษ์-พฒันาชุมชน-ดนิ-นํ้า-ป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

ให้มคีวามอุดมสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในลุ่มนํ้าได้อย่างยัง่ยนื  โดยมสีมาชกิ

เครอืข่าย จํานวน 55 หมู่บ้าน ในทอ้งที่ 6 ตําบล คอื ตําบลเทพเสดจ็ ตําบลป่าเมีย่ง 

ตําบลแม่โป่ง ตําบลเชงิดอย ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็  และตําบลหว้ยแก้ว 

อาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชยีงใหม ่
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ระดับครัวเรือนระดับครัวเรือน  
  การจดัการพื้นที่และความหลากหลายของผลผลติทางการเกษตรใน

ระดบัครวัเรอืนในพืน้ทีท่ี่มจีํากดั  จํานวน 3 งาน   ของนายสุรชยั  มรกตวจิติรการ 

หมูท่ี ่2 บา้นปา่ไผ ่ต.แมโ่ปง่ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่

 การจดัการพื้นที่และความหลากหลายของผลผลติทางการเกษตรใน

ระดบัครวัเรอืนในพืน้ทีท่ีเ่พยีงพอ  จาํนวน 8 ไร่  ของนายมนูญ เทศนํา หมูท่ี ่1 บา้น

ตลาดขีเ้หลก็ ต.แมโ่ปง่ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม ่
 

ระดับกลุ่มระดับกลุ่ม  
 การจดัการการแปรรปูผลผลติทางการเกษตรแบบกลุ่มชุมชน  (OTOP) 

บา้นปา่ไผ ่หมูท่ี ่2 ต.แมโ่ปง่ อ.ดอยสะเกด็ 

 การพฒันาอาชพีดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้ตามหลกัเศรษฐกจิ

พอเพยีง เช่น  กลุ่มอนุรกัษ์สมุนไพร บา้นปา่ไมแ้ดง ต.แม่โปง่  กลุ่มอนุรกัษ์ดอกลงิ

ลาว บ้านปางนํ้าถุ กลุ่มอนุรกัษ์ผกัหวานป่า บ้านโป่งสามคัคี ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอย

สะเกด็  กลุม่เพาะชาํกลา้ไม ้บา้นหว้ยแกว้ ต.หว้ยแกว้ อ.แมอ่อน เป็นตน้ 
 

ระดับชุมชนระดับชุมชน  
 การพฒันาชุมชนโดยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริในการฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาคุณภาพชวีติ  ของชุมชนบา้นป่าสกังาม หมู่ที่ 1 ต.

ลวงเหนือ อ.ดอยสะเกด็ และบา้นปางจาํปี หมูท่ี ่7 ต.หว้ยแกว้ อ.แมอ่อน 

 การดํารงวถิีชวีติของคนบนพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร และการพฒันาอาชีพ

ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้ของบา้นปางกําแพงหนิ บา้นแมต่อน บา้นพงษ์ทอง  

ต.เทพเสดจ็ อ.ดอยสะเกด็ 

 การจดัการวถิชีวีติคนกบัป่าแบบดัง้เดมิ  และรูปแบบการพฒันาแบบ

การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ (Home Stay)  บา้นแม่กําปอง หมู่ที ่3 ต.หว้ยแกว้ อ.แม่

ออน จ.เชยีงใหม ่

ประการที่สอง คอื การส่งเสรมิ หรอืสรา้งเสรมิสิง่ทีข่าดแคลนและเป็นความ

ตอ้งการอย่างสาํคญั ซึ่งกค็อืเรื่องของความรู ้ชาวชนบทควรมคีวามรูใ้นเรื่องการทํามา

หากนิ  การทําการเกษตร  โดยมคีวามจําเป็นทีต่อ้งม ี “ตวัอย่างแห่งความสาํเรจ็” 

ใหร้าษฎรในชนบทไดม้โีอกาสไดรู้ไ้ดเ้หน็ถงึตวัอย่างแห่งความสาํเรจ็แลว้นําไปปฏบิตัิ

ไดเ้อง พระองคท์รงปรารถนาทีจ่ะใหต้วัอย่างแห่งความสําเรจ็ทัง้หลายไดก้ระจายไปสู่

ทอ้งถิน่ต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 เครื่องมือในการเรียนรู้ของชาว

ชนบทเพื่อการพึ่งตนเองได้ที่สําคัญ คือ

“ตัวอย่างของความสําเร็จ” ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี

พระราชดําริให้จัดตัง้ศูนย์ศึกษาการ

พฒันาขึน้ในทุกภูมภิาคของประเทศ เพื่อ

เ ป็นศูนย์ ร วมของการศึกษาค้นคว้า

ทางดา้นการพฒันาในแขนงต่างๆ ในพืน้ทีช่นบท และขยายผลความรูห้รอืผลการศกึษา

ทดลองวจิยัใหก้ระจายไปสูป่ระชาชนอย่างกวา้งขวาง  ดว้ยเทคนิควธิกีารอย่างง่าย 

โดยผา่นการสาธติ  และการอบรมในรปูแบบต่างๆ ซึง่เป็นการทาํหน้าทีใ่นลกัษณะเป็น 

“พิพิธภณัฑธ์รรมชาติทีม่ีชีวิต” การศกึษา ทดลอง วจิยัตามรปูแบบดงักล่าวนี้ เป็น

การเน้นแนวทางการพฒันา    โดยยดึขอ้เทจ็จรงิของพืน้ทีเ่ป็นหลกัสภาพความเป็นจรงิ 

ในแต่ละถิน่ย่อมมคีวามแตกต่างกนั การปรบัแนวความคดิการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดล้อมและสภาพปญัหาย่อมมีรายละเอียดและวิชาการที่ต้องการความ

เชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาวชิาร่วมกนัศกึษา ทดลอง วจิยั รวมทัง้ความจําเป็นที่

ต้องศึกษา ทดลอง วิจัยอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงเป็นศูนย์รวมของ

หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งมาทาํหน้าทีร่่วมกนัในการใหก้ารบรกิารอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเนื่องในลกัษณะทีเ่รยีกวา่ “ONE STOP SERVICE”    
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ศนูยศ์ึกษาการพฒันา  ที่ได้รบัการจดัตัง้ขึน้มี จาํนวน 6 ศนูย ์คอื 

1. ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขา

หินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ค้นคว้า ศึกษา ทดลอง ปรับปรุงและ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สาธิตการ

พฒันาทีด่นิทาํกนิของราษฎรใหม้คีวาม 

อุดมสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิ ภาพการ

ผลติ  จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ 8 สงิหาคม  

2522 

2. ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิุลทอง อนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอ

เมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส คน้ควา้ ศกึษา ทดลอง สาธติการพฒันาดนิพรุเพื่อ

ใชป้ระโยชน์ในการเกษตร จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 18 สงิหาคม 2524 

3. ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ค้นคว้า ศึกษา ทดลอง สาธิตการพฒันาปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มดา้นประมงชายฝ ัง่ เพิม่ผลผลติเพื่อการพึง่ตนเอง จดัตัง้เมื่อวนัที ่28  

ธนัวาคม  2524 

4. ศูนยศ์กึษาการพฒันาภูพาน อนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวดัสกลนคร ค้นควา้ ศกึษา ทดลอง สาธติการพฒันาเกษตรกรรมที่

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดนเน้นการปรบัปรุงบํารุงดนิ เร่งรดัพฒันาปา่ไม ้การ

ปลกูพชืเศรษฐกจิเพิม่รายได ้จดัตัง้เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน  2525 

5. ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอําเภอ

ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ คน้ควา้ ศกึษา ทดลอง สาธติการพฒันาพืน้ทีต่น้นํ้าลํา

ธารทีเ่หมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพฒันาดา้นต่างๆทีท่ําใหเ้กษตรกรพึง่ตนเองได้

โดยไมท่าํลายสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิจดัตัง้เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2525 

 ความพอเพียง ความพอเพียง  :  ความพอเพยีงเป็นปรชัญาสู่การบรรลุเป้าหมาย ความ

พอเพยีงเสมอืนเป็นขดีชี้วดัแห่งความสมดุลในระบบที่สมัพนัธ์เกื้อกูลกนั ไม่สร้างผล

เสยีหายใหเ้กดิขึน้แก่กนั  เมือ่มกีารพึง่พาเพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างพอประมาณและมี

เหตุผล เป็นปรมิาณอยา่งพยีงพอทีทุ่กระบบธรรมชาตแิละวถิชีวีติสามารถดาํเนินอยูไ่ด้

อย่างพอด ีซึ่งความพอเพยีงนี้เป็นฐานคดิของระบบเศรษฐกจิพอเพยีง และมรีูปธรรม

ในการในการปฏบิตัไิดจ้รงิ คอืเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎใีหม ่

 ความยั่งยืนความยั่งยืน  :  เป็นเสมอืนเป้าหมายของการจดัการลุ่มนํ้า ใหเ้กดิความ

มัน่คงในเชิงระบบความสมัพนัธ์คนอยู่ได้ป่าอยู่ได้ หรือวิถีชุมชนในลุ่มนํ้าสามารถ

ดําเนินชีวิตอยู่ได้ โดยที่สภาพทรัพยากรธรรมชาติดิน นํ้า ป่า สภาพแวดล้อม

บรรยากาศไมถู่กทาํลาย  

 ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา  :  พืน้ฐานหลกัของการพฒันา คอื  คนในกระบวนการเรยีนรู ้ 

ซึ่งศูนย์ศกึษาการพฒันา เป็นแหล่งเพิม่พูนความรู ้เป็นพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิี่มชีวีติ 

เรยีนรูแ้ละนําไปปฏบิตัใิหเ้กดิการพฒันา สิง่ทีเ่รยีนรูจ้ะอยู่บนพืน้ฐานทีส่ามารถรู ้เหน็

ไดอ้ย่างเขา้ใจคอืไม่ซบัซ้อน โดยมฐีานพฒันาความรูจ้ากภูมปิญัญาของชุมชนที่มอียู ่ 

เป็นการพฒันาลุม่นํ้าทีต่อ้งพฒันารอบดา้นในทุกมติทิีส่มัพนัธเ์ชือ่มโยงกนั 

 

 

 
 รูปแบบการพฒันาที่เหมาะสมตามแนวพระราชดําร ิ เพื่อการพฒันาบรหิาร

จดัการพืน้ทีต่น้นํ้าลําธารอย่างยัง่ยนืของศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไครฯ้  ไดเ้กดิ

การนําไปประยุกต์ใชใ้ห้เกดิการพฒันาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มตีวัอย่างทัง้ในระดบั

บุคคลและชุมชนที่สามารถเรียนรู้และมุ่งมัน่จนประสบผลในการดํารงชีวิตแบบ

พึง่ตนเองไดอ้ย่างพอเพยีง และสามารถช่วยกนัฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตขิองชุมชน/

ตนเอง จนกลบัคนืสูค่วามอุดมสมบรูณ์   ไดแ้ก่   
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รูปแบบการพฒันาตามแนวพระราชดํารขิองศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่อง

ไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิคอื   “การพฒันาป่าต้นนํ้าลาํธารเป็นหลกัต้น

ทาง ปลายทางเป็นการพฒันาด้านการประมง ระหว่างทางเป็นการพฒันา

ผสมผสานการเกษตร การปศุสตัว ์การเกษตรอุตสาหกรรม และทีเ่กีย่วข้อง

เหมาะสม”  จงึเป็นตวัอยา่งแห่งความสาํเรจ็ทีท่าํหน้าทีเ่ป็นพพิธิภณัฑธ์รรมชาตทิีม่ ี

ชวีติ เพื่อการเรยีนรู้และนําไปสู่การพฒันาพื้นที่ต้นนํ้าลําธารที่ย ัง่ยนื และสรุปเป็น

ประเดน็สาํคญัในการพฒันาไดด้งันี้ 

 การพัฒนาลุ่มน้ําเป็นการจัดการที่เป็นองค์รวม การพัฒนาลุ่มน้ําเป็นการจัดการที่เป็นองค์รวม  : คอืการดําเนินการจดัการใน

ทุกมิติในพื้นที่ลุ่มนํ้าอย่างรอบด้านในทุกมติิ  ทัง้มิติของทรพัยากรป่าไม้ ดิน นํ้า 

สภาพแวดลอ้ม มติขิองระบบการผลติ มติสิงัคมชุมชน โดยมขีอ้ตระหนักว่า หากสิง่

หนึ่งสิง่ใดเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลใหอ้กีสิง่หนึ่งเกดิการเปลีย่นแปลงไปดว้ยและผล

ของการเปลีย่นแปลงนัน้ จะส่งผลกระทบต่อระบบในทุกๆระบบของสิง่นัน้ หรอือาจ

กลา่วไดว้า่สภาพปญัหาทีเ่กดิกบัสิง่หนึ่งจะสรา้งปญัหาใหก้บัอกีสิง่หนึ่ง   

 การพึ่งตนเองการพึ่งตนเอง  :  เป็นกระบวนการในการจดัการภายในระบบของการ

พฒันาสู่ความยัง่ยนื คอื  การพึง่พาปจัจยัภายในทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ตาม

ศกัยภาพแห่งดุลภาพของปจัจยั พยายามใชป้จัจยัจากภายนอกใหน้้อยทีสุ่ด เช่น ใช้

แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก การใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับแรงงานและ

เหมาะสมกบักายภาพของดนิ การใช้วธิทีางธรรมชาตใินการแก้ไขปญัหาอย่างไม่

ซบัซอ้น เช่น การใชส้ารสะเดาป้องกนัแมลงแทนสารเคมกีําจดัศตัรู และใชป้ระโยชน์

ลุม่นํ้าในการผลติไดอ้ยา่งไมส่รา้งผลกระทบต่อระบบนิเวศลุม่นํ้า  

 

6. ศูนยศ์กึษาการพฒันาห้วยทราย อนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอ

ชะอํา จงัหวดัเพชรบุร ีคน้ควา้ ศกึษา ทดลอง สาธติการพฒันาป่าเสื่อมโทรม โดย

พยายามใหเ้กษตรกรมสีว่นร่วมในการปลกู ปรบัปรุง บาํรุงรกัษาสภาพปา่พรอ้มๆกบัมี

รายไดแ้ละผลประโยชน์จากปา่ดว้ยในขณะเดยีวกนั จดัตัง้เมือ่วนัที ่ 5 เมษายน 2526 

 

 

 

 

 

ศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอดอย

สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่จดัตัง้ขึน้หลงัจากการเสดจ็ทรงงานในภูมภิาคเหนือ  พระองค์

ไดท้อดพระเนตรเหน็สภาพป่าตน้นํ้าลําธาร  ตามยอดเขาถูกทําลายแผว้ถางเปิดพืน้ที ่

เพือ่การปลกูฝิ่นและการทาํไรเ่ลือ่นลอยมากขึน้ทุกปี  โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์  

ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนั

เนื่องมาจากพระราชดําร ิจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่11 

ธนัวาคม พ.ศ. 2525  มเีนื้อทีป่ระมาณ 8,500 

ไร่ ตัง้อยู่ในทอ้งที่ตําบลป่าเมีย่ง ตําบลแม่โป่ง 

อําเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ อยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กวง ซึ่งได้รบัอนุญาต

จากกรมปา่ไม ้ใหใ้ชป้ระโยชน์เพื่อโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิเป็นระยะเวลา 

30 ปี ในอดตีผา่นการทาํสมัปทานไม ้และสมัปทานไมฟ้ืน ทาํใหส้ภาพพืน้ทีต่น้นํ้าหว้ย

ฮอ่งไครก้่อนการดาํเนินการโครงการ สรุปได ้ คอื 

1. สภาพดนิเป็นดนิหนิกรวด มหีน้าดนิตื้นไม่เหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์

ต่อการเกษตรกรรม 

2. สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปบรรยากาศมสีภาพแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้น 

ธรรมชาตติอ้งเผชญิกบัไฟไหมป้า่ในทุกๆ ปี 

4 23 



 

 

3. ปริมาณนํ้าธรรมชาติในพื้นที่ต้นนํ้ามีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะ

พฒันามาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินกจิกรรมในการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นํ้า  

4. สภาพปา่ไมม้สีภาพเสื่อมโทรม ผ่านการทําไมส้มัปทาน และสมัปทาน

ไมฟ้ืนโรงบม่ใบยาสบู รวมทัง้มกีารบุกรุกตดัไมใ้ชป้ระโยชน์โดยชุมชน  

5. สภาพลุ่มนํ้าไม่มกีารเขา้มาถอืครองใชป้ระโยชน์โดยชุมชน เนื่องจาก

ไมม่คีวามอุดมสมบรูณ์ใดๆ พืน้ทีจ่งึมสีภาพถูกทิง้รกรา้ง 

 

 

 

 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ  พร้อมดว้ยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวนัศุกร์ที่ 3 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2527   ไดพ้ระราชทานพระราชดาํรถิงึเป้าหมายของโครงการไว้

ตอนหนึ่งวา่  “...เป้าหมายหลกัของโครงการนี้ คอื การฟื้นฟูและอนุรกัษ์บรเิวณตน้นํ้า

หว้ยฮ่องไครซ้ึง่มสีภาพแหง้แลง้โดยเร่งด่วน โดยทดลองใชว้ธิกีารใหม่ๆ เช่น การผนั

นํ้าจากอ่างเก็บนํ้าในระดบับนลงไปตามแนวร่องนํ้าต่างๆ เพือ่ช่วยให้ความชุ่มชื้น

ค่อยๆ แผข่ยายตวัออกไป สาํหรบันํ้าสว่นทีเ่หลอืกจ็ะไหลลงอ่างเกบ็นํ้าในระดบัตํา่ลง

ไปเพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเกษตรต่อไป ในการนี้ควรเริม่ปลูกป่าทดแทน

ตามแนวร่องนํ้า ซึง่มคีวามชุ่มชื้นมากกว่าบรเิวณสนัเขาจงึจะทําให้เหน็ผลโดยเรว็  

นอกจากนัน้ยงัเป็นการประหยดักล้าไม้และปลอดภัยจากไฟป่าด้วย เมือ่ร่องนํ้า

ดงักลา่วมคีวามชุม่ชื้นเพิม่ขึน้ ลาํดบั 

 

 

 

การพัฒนาปศุสัตว์และโคนมการพัฒนาปศุสัตว์และโคนม  
เป็นการศกึษารปูแบบการเลีย้งโคนมในพืน้ทีต่น้นํ้าลาํธาร 

โดยการพฒันาแปลงหญ้าในป่าโปร่ง พฒันาแปลงหญ้า

พนัธุ์ที่เหมาะสมต่ออาหารสตัว์  เพื่อเป็นการสาธติการ

เลีย้งโคนม และสตัวเ์ศรษฐกจิในการเป็นแนวทางสง่เสรมิ

อาชพีเสรมิเพิม่รายได ้

  
  
การพัฒนาการประมงการพัฒนาการประมง  

  

เป็นการพฒันาแหลง่นํ้าใหเ้กดิประโยชน์ในการเพาะเลีย้งปลา

เช่น การเลี้ยงปลานิล ปลานิลดํา ปลานิลแดง  ปลาไน ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์นํ้าผ่าน การ

เลีย้งปลาในกระชงันํ้าไหล การเลีย้งปลาในกระชงัในอ่างเกบ็

นํ้า การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาแบบยังชีพใน

ครวัเรอืน 

 

 

  
การพัฒนาพันธุ์กบการพัฒนาพันธุ์กบ  

 เพื่อการพฒันาอาชพีเพาะเลี้ยงกบบูล

ฟร็อก กบนาแบบครบวงจรผสมผสานกบัการ

อนุรกัษ์ และการคนืสู่ธรรมชาตเิพื่อสรา้งความ

สมดุลทางธรรมชาต ิ 
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3.  เกษตรกรรมผสมผสาน เป็นรปูแบบการเกษตรทีเ่น้นการปลกูพชืที่

หลากหลายในไรน่า และอาจมกีจิกรรมการเลีย้งสตัวเ์ลีย้งในระบบดว้ย 

4.  เกษตรกรรมปา่ไม ้หรอืวนเกษตร เป็นรูปแบบการเกษตรทีม่กีาร

ดาํเนินกจิกรรมผสมผสานกบัการปลกูไมป้า่   หรอืเป็นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิปา่ไม้

เพือ่ประโยชน์ทางการเกษตร  การปศุสตัว ์การประมง 

5 .   เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชดําริ เป็นรูปแบบการเกษตรที่เน้นการบริหาร

จัดการทรัพยากรพื้นฐานในการเกษตรให้สอดคล้อง

เหมาะสมต่อระบบและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร

นัน้ๆ อยา่งเกดิประโยชน์สงูสดุ  

 

การเกษตรกรรมประณีตการเกษตรกรรมประณีต  
 เป็นการศกึษาและพฒันารูปแบบการเกษตรกรรม

เพือ่เป็นอาหาร และรายไดเ้สรมิในครวัเรอืน เชน่ 

 พชือุตสาหกรรม เชน่ วา่นจระเข ้ไก๋ ปอสา 

 ผักพื้นเมือง รวบรวมพันธุ์ผักพื้นเมืองและ

ศกึษาคุณคา่ทางโภชนาการ จาํนวน 98 ชนิด 

 การศกึษาการทําไร่ในลกัษณะพื้นที่ห่างไกล

การคมนาคม ใกลเ้มอืง และไรเ่กษตรอุตสาหกรรม 

 การรวบรวมพืชไม้ดอกหอม ประมาณ 32 

ชนิด  

 การศกึษารปูแบบเกษตรกรรมชายปา่เชงิเขาทีม่คีวามลาดเท 

 การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื รวบรวมพนัธุแ์ละขยายพนัธุห์ญา้แฝกทอ้งถิน่ 

68 สายพนัธุ ์

ต่อไปกค็วรสรา้งฝายตน้นํ้าเป็นระยะๆ เพือ่ค่อยๆ เกบ็กกันํ้าไวแ้ลว้ต่อท่อไม้

ไผส่ง่นํ้าออกทัง้สองฝ ัง่รอ่งนํ้าอนัจะเป็นการช่วยแผข่ยายแนวความชุ่มชื้นออกไปตลอด

แนวร่องนํ้า  สาํหรบัดา้นการประมงกค็วรเริม่ควบคุมบรหิารการรกัษาพนัธุป์ลาและจบั

ปลาใหเ้ป็นระเบยีบ โดยใหร้าษฎรมสีว่นรว่มไดร้บัประโยชน์เทา่เทยีมกนั  สว่นเรือ่งการ

กสกิรรม เกษตรกรรม และการปศุสตัว ์เช่น เรือ่งการปลูกพชืเศรษฐกจิและการเลี้ยงโค

นม กน็่าจะพจิารณาจดัตัง้กลุ่มโดยอาจค่อยๆ ขยายกจิการเป็นลกัษณะสหกรณ์หรอื

สหพนัธ ์ทัง้นี้จะตอ้งศกึษาเรือ่งการเกษตรอุตสาหกรรมควบคู่ไปดว้ย เพราะเมือ่ประสบ

ภาวะผลผลติไม่วา่ประเภทใดลน้ตลาดจะไดส้ามารถแปรสภาพใหส้ามารถถนอมรกัษา

ไวไ้ดน้าน โดยสามารถทยอยสง่ไปจาํหน่ายภายหลงัได…้” 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ มพีระ

ราชประสงค์ที่จะใหศู้นย์ศกึษาการพฒันาหว้ย

ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็น

ศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อหา 

รูปแบบการพฒันาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎร

ใหส้ามารถนําไปใชป้ฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองต่อไป  

โดยมรีูปแบบ  “การศึกษาการพฒันาป่าไม้

เป็นหลกัต้นทาง  ปลายทางเป็นการศึกษาพฒันาด้านการประมง ระหว่างทาง

เป็นการศึกษาด้านการเกษตรกรรม การปศุสตัว์ การพฒันาทีด่ิน และด้าน

อืน่ๆ”  เพื่อใหเ้ป็นศูนยท์ีส่มบูรณ์แบบก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อราษฎรทีจ่ะเขา้มาศกึษา

แลว้นําไปปฏบิตัไิดด้งัมพีระราชดาํรวิา่  “…ให้ทาํหน้าทีเ่สมือนพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ

ทีม่ีชีวิต..”  หรอือกีนยัหนึ่งคอื  “เป็นสรปุผลของการพฒันา” เพือ่การเรยีนรู ้ 
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แนวทางในการพัฒนาโครงการ  
 ในการดําเนินงานระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

พระราชทานรายละเอยีดแนวทางในการดําเนินงานไวเ้ป็นระยะๆ  ทีส่าํคญักล่าวได้

โดยสรุป คอื 

 “...สว่นลา่งของพืน้ที ่มอี่างเกบ็นํ้าหว้ยฮอ่งไคร ้นอกจากนัน้ รอ่งหว้ยต่างๆ 

แหง้หมด ตอ้งสรา้งอ่างเกบ็นํ้าและฝาย เพือ่กลบัคนืความชุม่ชืน้ใหแ้กพ่ืน้ที ่และ

พฒันาคุณภาพของดนิ.......... 

  

ขอ้พจิารณาในการปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะต่างๆ ดงันี้ 

1. การปลูกพชืทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการคมนาคม  ไดแ้ก่  พืน้ทีท่ี่

หา่งไกลการคมนาคม  และพืน้ทีท่ีก่ารคมนาคมสะดวก  

2. การปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะทุนของเกษตรกร   

3. การปลูกพชืที่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มบางประการ  ไดแ้ก่ 

ลกัษณะพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กลโ้รงงานแปรรปู  ลกัษณะพืน้ทีแ่หง้แลง้ดนิเลว   และลกัษณะเป็น

หน่วยขยายพนัธุพ์ชืประจาํหมูบ่า้น  

 

 

 

 

 

 

 รปูแบบการเกษตรทีเ่หมาะสมในพื้นทีต่้นนํ้าลาํธาร 

เกษตรกรในชนบทสว่นใหญ่เป็นเกษตรรายยอ่ย มฐีานะยากจน มพีืน้ทีไ่ม่

มากนัก    ขาดความรูค้วามเขา้ใจทีเ่หมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีต่น้นํ้าลาํ

ธาร รูปแบบการเกษตรกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นนํ้าลําธาร  คอื  รูปแบบที่ต้องไม่

สร้างผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรูปแบบ

เกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื   คอื 

1.  เกษตรกรรมชวีภาพ เป็นรูปแบบการเกษตรทีไ่มใ่ชส้ารเคม ี ยากําจดั

วชัพชื อนัจะเป็นการสร้างสิง่ปนเปื้อนกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้า มุ่งเน้นในการใช้ปุ๋ ย

ธรรมชาต ิสารสะเดา หรอืสารทีผ่ลติสกดัไดจ้ากพชืธรรมชาต ิ

2.  เกษตรกรรมธรรมชาต ิเป็นรูปแบบการเกษตรทีมุ่่งเน้นความสมัพนัธ์

ภายในระบบการเพาะปลกูตามธรรมชาต ิปลอ่ยใหธ้รรมชาตคิวบคุมกนัเอง  
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การพัฒนาการเกษตรการพัฒนาการเกษตร  
เป็นการศกึษาและสาธติรปูแบบการปลกูพชืที่

เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และรูปแบบเกษตรกรรมที่

ย ัง่ยืน พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

รวบรวมและขยายพนัธุ์พชื   โดยมแีนวคดิและ

หลกัการเบือ้งตน้คอื  

1. การปลกูพชืยดึแนวทางการปลูกพชืแบบผสมผสาน ปลกูพชืหลายชนิด

ในพืน้ทีท่ํากนิและที ่อยู่อาศยัเพื่อใหม้ปีรมิาณผลลติทีพ่อกนิพอใชใ้นครวัเรอืน และ

ปลกูพชืเศรษฐกจิผสมผสานสรา้งรายไดด้ว้ย 

2. ปลกูพชืยนืตน้เป็นแถวตามแนวทศิตะวนัออก – ตะวนัตก เพือ่เป็นการ

เปิดแสงใหแ้ก่พชืทีป่ลกูระหวา่งแถว 

3. เลอืกชนิดพนัธุ์พชืที่เหมาะสมกบัสภาพภูมปิระเทศ และความสะดวก

ของการคมนาคมในการขนส่งผลิตออกสู่ภายนอก ประเภทชนิดพนัธุ์พืชในการ

พจิารณาปลกู คอื 

3.1 พชืใชส้อย   ควรเป็นพชืยนืตน้ดัง้เดมิทีเ่กษตรกรคุน้เคยเป็นทีรู่จ้กั

ด ี เช่น  แค สะเดา ขีเ้หลก็ ขนุน ประโยชน์จากพชือาจใชเ้นื้อไมท้ําเครื่องเรอืน กิง่

กา้นแหง้ใชเ้ป็นเชื้อเพลงิ ผล ใบ ดอกใชเ้ป็นอาหาร   โดยการปลูกผสมผสานกบัไม้

ยนืตน้และตามแนวรัว้ 

3.2 พืชกินได้ ควรปลูกทัง้พืชไม้ผล พืชผัก และพืชตระกูลถัว่สลับ

หมนุเวยีน  เพือ่เป็นการปรบัปรุงบาํรุงดนิและหลกีเลีย่งการสะสมโรคในดนิ 

3.3 พชืรายได้ เป็นพชืเศรษฐกจิที่ตลาดต้องการ และควรคํานึงความ
เหมาะสมกบัสภาพความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ความชุ่มชืน้ แหล่งนํ้า ระยะทางในการ

ขนส่งผลผลิต ความสะดวกในการคมนาคม ปจัจัยพื้นฐานในการลงทุน ทักษะ 

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 

...เริม่ดว้ยการผนันํ้าจากหว้ยแมล่าย และปล่อยนํ้าลงมาเกบ็ไวใ้นอ่างนํ้าเลก็ๆ 

ทีไ่ดส้รา้งลดหลัน่ลงมาจากยอดของพืน้ที ่จนถงึอ่างเกบ็นํ้าหว้ยฮ่องไคร ้นอกจากนี้ ได้

สรา้งฝายชะลอนํ้า (Check dams) ในร่องหว้ยเลก็ๆ และไดผ้นัจากอ่างนํ้าเลก็ๆ ลงไป

ในร่องหว้ยเลก็ๆ นัน้ เมื่อระบบนํ้าเริม่ทํางาน ตน้ไมท้ีถู่กทําลายกค็่อยๆ ฟื้นตวัขึน้จน

เป็นปา่สมบูรณ์ โดยไม่ตอ้งปลูกขึน้ใหม่มากนัก ส่วนทีม่คีวามลาดชนัน้อยและใกลอ้่าง

เกบ็นํ้าหว้ยฮ่องไคร ้สามารถปลูกพชืไร่ ในอ่างเกบ็นํ้าหว้ยฮ่องไคร ้สามารถเลีย้งปลา 

การสรา้งระบบนํ้ากระทาํระหวา่งปี 2527 กบัปี 2532… 

 ....เมือ่มรีะบบนํ้าแลว้ จงึแบง่พืน้ทีท่ ัง้หมดเป็นเขตๆ คอื 

1. ในพืน้ทีส่งูและทีท่ีเ่คยเป็นปา่สมบรูณ์ ไดส้ง่เสรมิใหเ้ป็นปา่ไม ้โดยแบ่งเป็น

เขต(ปา่ไม)้ต่างๆ คอื 1) เขตส่วนทีม่นีํ้าเลี้ยงจากระบบตลอดเวลา (นํ้าเลีย้งจากฝาย

ชะลอนํ้า และเหมอืงทีม่นีํ้าหล่อเลี้ยง) 2) เขตส่วนที่มหีว้ยแหง้ แต่รบันํ้าไดเ้ป็นครัง้

คราว (มฝีายชะลอนํ้าทีร่บันํ้าฝน หรอืจากระบบเป็นครัง้คราว) 3) เขตสว่นทีม่หีว้ยแหง้

ทีร่บันํ้าตามธรรมชาต ิ(มฝีายชะลอนํ้า ทีร่บัแต่นํ้าฝน) 4) เขตส่วนทีม่หีว้ยแหง้ทีร่บันํ้า

ตามธรรมชาต ิ(ไมม่ฝีายชะลอนํ้าทีร่บันํ้าฝน) โดยทัง้ในสีเ่ขตนี้ ใหม้กีารปลกูตน้ไมเ้สรมิ

บา้ง ไมป่ลกูเสรมิบา้ง........ 

 2 นอกจากนี้ ใหท้าํการฟื้นฟูดนิ ซึง่สว่นมากเป็นหนิ กรวด ทราย หนิและดนิ

ลกูรงั ใหส้ามารถทาํเป็นทุง่หญา้สาํหรบัปศุสตัวบ์า้ง ปลกูพชืไรบ่า้ง พชืสวนบา้ง..... 

 3. ทีใ่กลอ้่างเกบ็นํ้าหว้ยฮอ่งไคร ้ใหท้าํนาขา้ว....... 

 4. ในอ่างเกบ็นํ้าหว้ยฮ่องไคร ้ให้เลี้ยงปลา โดยตัง้เป็นกลุ่มหรอืสหกรณ์การ

ประมง หลังจากดําเนินการประมาณห้าปีก็เริ่มเห็นผลของการปฏิบัติ หลังจาก

ดาํเนินการมาประมาณสบิปีกไ็ดเ้หน็ผลของการปฏบิตัยิิง่ชดัขึน้อกี การอนุรกัษ์ดนิโดย

ใชน้ํ้าและหญา้แฝกควบกนัจะสามารถทาํใหพ้ืน้ทีน่ี้มคีวามสมบรูณ์เตม็ที.่...” 
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 จากแนวพระราชดํารดิงักล่าว ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใหค้ณะทํางานศูนยศ์กึษา

การพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิกําหนดแผนงานโครงการเพื่อ

การปฏบิตักิาร 

การจาํแนกพื้นทีเ่พือ่การใชป้ระโยชนใ์นการศกึษาและพฒันาการจาํแนกพื้นทีเ่พือ่การใชป้ระโยชนใ์นการศกึษาและพฒันา  
1. พื้นที่พฒันาป่าไม้ด้วยระบบนํ้าฝนและฝายต้นนํ้า   : บรเิวณพืน้ที่

ตอนบนทีม่คีวามลาดชนัมาก  และไม่สามารถนําระบบนํ้าชลประทานเขา้ไปในพืน้ที่

ได ้และพืน้ที่บางส่วนทางตอนล่างอ่างเกบ็นํ้าที่ 1 ทีไ่ม่สามารถส่งนํ้าเขา้พืน้ทีไ่ด ้

โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ให้ดําเนินการสร้างฝายต้นนํ้าในร่องนํ้า

ธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พฒันาป่าไม้ด้วยระบบฝายต้นนํ้าลําธาร ปลูกเสรมิป่า

เฉพาะในพืน้ทีถู่กทําลายหรอืความหนาแน่นของปา่น้อยมาก บํารุงปา่ไมโ้ดยการตดั

ไม้ที่มีลักษณะไม่ดีออก ป้องกันการลักลอบตัดไม้และเก็บหาของป่า ตลอดจน

จดัระบบป้องกนัไฟป่า บางส่วนของพืน้ทีบ่รเิวณตดิกบัอ่างเกบ็นํ้าที ่2 ใชส้ําหรบั

การศกึษาและพฒันาเพาะเลีย้งขยายพนัธุส์ตัวป์า่ มเีนื้อทีโ่ดยประมาณ 6,000 ไร ่

2. พื้นที่พฒันาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน  : บรเิวณพืน้ทีด่า้นทศิ

ตะวนัออกทีส่ามารถรองรบันํ้าจากอ่างเกบ็นํ้าที ่ 1 โดยการปล่อยนํ้าผ่านท่อนํ้าจาก

สนัเขา ในร่องหว้ยมกีารสรา้งฝายต้นนํ้าลําธารเป็นระยะๆ เพื่อเกบ็กกันํ้าเพิม่ระดบั

นํ้าผวิดนิและใตด้นิ และขดุคลองไสไ้ก่-คคูลองกา้งปลาส่งนํ้าออกไปกระจายความชุ่ม

ชืน้ ทาํใหส้ภาพผนืปา่เป็นแนวป้องกนัไฟปา่เปียก ลดความรุนแรงและการเกดิไฟปา่ 

ใหป้ลกูเสรมิปา่ บาํรุงปา่ ป้องกนัรกัษาปา่ ตลอดจนจดัทาํทุง่หญา้เพือ่เป็นอาหารสตัว์

ปา่ ปลกูไมผ้ลเป็นอาหารสตัวป์า่ ปลกูไมไ้ผ ่พรกิไท หวาย เป็นรปูแบบการพฒันาปา่

ไมแ้บบเขม้ขน้เพือ่ประโยชน์เอนกประสงค ์  มเีนื้อทีโ่ดยประมาณ 800 ไร ่ 

 

1. แถบไม้พุ่ม ชนิดของพืชไม้พุ่ม  ได้แก่  ถัว่มะแฮะ ถัว่มะแฮะนก 

ครามปา่ หรอืแคฝรัง่ ปลูกเป็นแถวคู่ระยะห่างระหวา่งแถว 50 เซนตเิมตร  เมื่อพชืไม้

พุ่มโตขึน้  ควรดําเนินการตดัแต่งทรงพุ่มไม่ใหสู้ง

เกนิ 1 เมตร เพราะจะทําใหเ้กดิการบดบงัแสงต่อ

พชืเกษตรในแปลง เศษไมจ้ากการตดัแต่งสามารถ

นําไปใช้เลี้ยงสตัว์เลี้ยงได้ แถบไม้พุ่มนี้จะช่วยใน

การชะลอการไหลบ่าของนํ้าและช่วยเป็นแนวดกั

ตะกอนดินมใิห้เกิดการชะล้างความอุดมสมบูรณ์

ของหน้าดนิ 

2. แถบหญ้า ชนิดหญ้าทีใ่ชไ้ดด้ ี คอื   หญ้ารูซี่ หญ้าเซททาเรยี  หญ้า

บาเฮยี และหญ้าแฝก โดยปลูกเป็นแถบมคีวามกวา้งของแถบไม่เกนิ 1 เมตร ระยะ

ระหวา่งตน้ทีป่ลกูประมาณ 5 – 10 เซนตเิมตร และควรมกีารตดัแต่งแถบหญา้อยูเ่สมอ 

 การปลูกพืชเพื่อปรบัปรงุบาํรงุดิน  :  ในแปลงทีไ่ดด้าํเนินการปลกูพชื

เศรษฐกจิแลว้ เพื่อเป็นการบํารุงดนิมใิหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จนมสีภาพเสื่อมโทรมไม่

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน ควรพิจารณาปลูกพืชตระกูลถัว่สลับกับพืช

เศรษฐกจิทุกสองปี หรอือาจจะออกแบบการปลูกสลบัเป็นแถวกบัพชืเศรษฐกจิ หรอื

ปลกูเหลือ่ม หรอืปลกูพชืตระกลูถัว่แซมพชืเศรษฐกจิกไ็ด ้

 การจดัการดินและพืช  :  ปญัหาของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีต่น้นํ้า

ลาํธารทีม่คีวามลาดชนั คอื การชะลา้งพงัทลายสญูเสยีความอุดมสมบรูณ์หน้าดนิ การ

ปลกูพชืขวางความลาดชนั การใชเ้ศษเหลอืของพชืเพือ่การคลุมดนิและบาํรุงดนิจะช่วย

ใหล้ดการชะลา้งหน้าดนิมสีภาพทีเ่หมาะสม การเผาเศษพชืจะทําใหด้นิเสื่อมโทรมลง

อยา่งรวดเรว็เพราะจุลนิทรยีห์น้าดนิไดร้บัผลกระทบ การปลกูพชืชนิดเดยีวกนัซํ้าๆ ใน

พืน้ทีเ่ดมิจะเป็นการสะสมของโรคแมลงและเป็นอนัตรายต่อการเพาะปลกูต่อไป 
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6.  ความหลากหลายทางสตัวป์า่ ปรากฏวา่มสีตัวป์า่หลายชนิดกลบัคนืถิน่

เขา้มาอยูอ่าศยั สาํรวจพบวา่ มนีกประมาณ 122 ชนิด ทีส่าํคญั คอื นกยงูไทยคนืถิน่

เขา้มาอยู่อาศยัขยายพนัธุ์เป็นจํานวนมากขึ้น แสดงให้เหน็ว่าสภาพป่าที่ได้รบัการ

พฒันามคีวามอุดมสมบรูณ์เป็นแหลง่อาหารสตัวป์า่ มสีถานการณ์ทีป่ลอดภยัเพือ่การ

อยูอ่าศยัและขยายพนัธุไ์ด ้

7.  ปริมาณการสูญเสียหน้าดินอันเกิดจากการชะล้างหน้าดินลดลง

เนื่องจากผวิหน้าดนิมสีิง่ปกคลุมดว้ยพชืไมป้า่หนาแน่น และดนิมกีารพฒันาคุณภาพ

จากทีม่อีนิทรยีวตัถุในดนิไม่ถงึ 1% ปจัจุบนัเกดิการทบัถมและย่อยสลายจากใบไม้

ปา่ทีม่กีารร่วงหล่นในแต่ละปีประมาณ 2,000 กโิลกรมั กลายเป็นอนิทรยีวตัถุในดนิ

ประมาณ 3% และมผีวิหน้าดนิเพิม่มากขึน้ 1 เซนตเิมตรในรอบ 10 ปี 

 

การพัฒนาที่ดินการพัฒนาที่ดิน  
เป็นการศกึษาการจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและนํ้าใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

ได้อย่างยัง่ยนื โดยการปลูกพชืเพื่อการอนุรกัษ์ การปลูกพชืเพื่อปรบัปรุงบํารุงดนิ 

และการจัดการดินและพืช    ทัง้นี้เพื่อช่วยลดอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 

ปรบัปรุงบํารุงดนิใหเ้พาะปลกูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยเพิม่ผลผลติ และปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้ 

 การปลูกพืชเชิงอนุรกัษ์  :  การปลกู

พชืเป็นแถบขวางความลาดชนัของพืน้ที ่มรีะยะห่าง

ระหวา่งแถบตามแนวราบประมาณ 5 – 10 เมตร 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัระดบัความลาดชนัมากน้อยของพืน้ที ่

โดยมลีกัษณะในการปลกูดงันี้ 

 

 

3. พื้นที่พฒันาการเกษตร  : บรเิวณพืน้ทีต่อนกลางของลุ่มนํ้า เป็นทีล่าด

รมิหว้ยฮ่องไคร ้ตัง้แต่บรเิวณใตอ้่างเกบ็นํ้าที ่2 ไปจนจรดอ่างเกบ็นํ้าที ่7 มเีนื้อที่

ประมาณ 600 ไร่ ใชเ้ป็นพืน้ทีศ่กึษาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรผสมผสาน 

วนเกษตร ตลอดจนการหารปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสงัคมชนบทในถิน่เหนือ 

4. พืน้ที่พฒันาการปศสุตัว ์ :  บรเิวณพืน้ทีต่อนล่างซึง่อยูต่ดิกบัอ่างเกบ็นํ้า

ที ่7   เนื้อทีโ่ดยประมาณ 700 ไร่ ใชเ้ป็นพืน้ทีเ่พือ่การศกึษาการเลีย้งสตัวใ์นสภาพปา่

โปร่งเพือ่เพิม่คุณค่าปา่ ทัง้หารปูแบบการเลีย้งสตัวท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพปา่ไมถ้ิน่เหนือ

ตอนบน ทัง้ในเรื่องของการผลิตอาหารและเพิม่ประสทิธิภาพของป่าในรูปของการ

เจรญิเตบิโตของปา่ไมแ้ละการกระจายพนัธุ์ไม ้สตัวเ์ลี้ยงส่วนใหญ่ คอื ววันม ไก่ เป็ด

หา่น และสกุร 

5. พื้น ที่ อ่างเก็บ นํ้า

และพฒันาการประมง  :  

บรเิวณพืน้ทีท่ีพ่ฒันาเป็นอ่างเกบ็

นํ้า ประกอบ ด้วย อ่างเก็บนํ้า

ขนาดใหญ่จํานวน 3 อ่าง และ

อ่างเลก็ๆ อกีจาํนวน 4 อ่าง เป็น

อ่างเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในกิจกรรม

ต่างๆ และใชเ้ป็นแหล่งศกึษาการ

ทดลองเลี้ยงปลา การศกึษาการ

จัดรูปบริหารแหล่งนํ้าเพื่อการ

ประมง รวมทัง้เป็นแหล่งพกัผ่อน

หย่อนใจของประชาชน มีเนื้อที่

ประมาณ 400 ไร ่
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การดาํเนนิงาน การศกึษา ทดลอง วิจยัการดาํเนนิงาน การศกึษา ทดลอง วิจยั  
 

 การศกึษา ทดลอง วจิยัรูปแบบการพฒันาของศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วย

ฮอ่งไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิเพือ่การพฒันาพืน้ทีต่น้นํ้าลาํธารทีม่สีภาพเสือ่ม

โทรมใหก้ลบัคนืสูค่วามสมบรูณ์และเอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาในการใชป้ระโยชน์ได้

อย่างยัง่ยืน ชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อเกิดผลกระทบต่อสภาพ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของพืน้ทีต่น้นํ้าลาํธาร 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ  ทรงพิจารณากาํหนดเป็นหลกัการเพื่อ

การพฒันาในด้านต่างๆ  คือ 

 

การพัฒนาแหล่งน้ําการพัฒนาแหล่งน้ํา  
 นํ้าเป็นปจัจยัสําคญั “นํ้าเป็นหวัใจ” ทีก่่อกําเนิดใหเ้กดิกจิกรรมต่างๆ ขึน้ 

ความจําเป็นของพื้นที่ต้นนํ้าห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมคีวามแห้งแล้งและมปีรมิาณนํ้าโดย

ธรรมชาติน้อยมาก ความจําเป็นที่สําคญั คอืจะต้องดําเนินการพฒันาแหล่งนํ้าให้

บรรลุวตัถุประสงคใ์น 2 ประการ คอื 

1. การจดัหานํ้าเพือ่ใชใ้นกจิกรรมการพฒันา

ตามโครงการใหเ้พยีงพอ และใหม้กีารใชป้ระโยชน์นํ้าให้

เกดิประโยชน์สงูสุด จากบนพืน้ทีส่งูตน้นํ้าลาํธารลดหลัน่

ในทุกพื้นที่ จนถึงด้านล่างของพื้นที่ลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร ้ 

โดยการใช้หลกัการเชื่อมโยงลุ่มนํ้าผนันํ้าจากลุ่มนํ้าแม่

ลายที่อยู่ดา้นทศิตะวนัออกของพื้นที่ลุ่มนํ้าหว้ยฮ่องไคร ้ 

และมดีา้นลาดชนัของพืน้ทีลุ่่มนํ้าแมล่ายทีส่ามารถผนันํ้า

จากดา้นทศิใต้ไปสู่ดา้นทศิเหนือของลุ่มนํ้าหว้ยฮ่องไคร ้ 

ไดด้ว้ยการวางทอ่นํ้าตามแนวระดบัตามธรรมชาต ิ 

ในครัง้เสด็จทรงงานโครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิวา่  “…อกี 50 ปี  ปา่หว้ยฮ่องไคร ้อาจจะมทีากเกดิขึน้ คอืทากเป็นตวัชี้วดั

ว่า สภาพปา่อาจจะกลายสภาพไปเป็นปา่ดงดบิกไ็ด”้  สภาพปา่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปนี้ 

เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของปา่ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ในเชงิกายภาพดขีึน้ 

2. ชนิดพรรณไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการจากเดมิ

ทีม่อียูจ่าํนวน 35 ชนิดพรรณ ไดม้ชีนิดพรรณไมม้าก

ขึ้ น  กล่ า วคือ   ใ นพื้ นที่ พัฒน าป่ า ด้ ว ย ร ะบบ

ชลประทานจะมพีรรณไมเ้พิม่เป็น 60 ชนิด ในพืน้ที่

พฒันาป่าด้วยระบบเหมืองฝายต้นนํ้าเพิ่มเป็น 80 

ชนิด   และในพื้นที่พฒันาป่าด้วยระบบนํ้าฝนตาม

ธรรมชาตมิชีนิดพรรณไมเ้พิม่เป็น 45 ชนิด  

3.  ความหนาแน่นของตน้ไมจ้ากเดมิทีม่อียูไ่ม่มากกว่า 100 ตน้ต่อไร่ เพิม่

เป็นในพืน้ทีพ่ฒันาปา่ดว้ยระบบชลประทานเป็น 240 ตน้ต่อไร่  ในพืน้ทีพ่ฒันาปา่ดว้ย

ระบบเหมอืงฝายตน้นํ้าลาํธารเป็น 270 ตน้ต่อไร ่และในพืน้ทีพ่ฒันาปา่ดว้ยระบบนํ้าฝน

ตามธรรมชาตเิป็น 170 ตน้ต่อไร ่

4.  โครงสรา้งเรอืนยอดไมจ้ากเดมิมโีครงสรา้งเพยีงชัน้เดยีว และมคีวามสูง

ไมเ่กนิ 9 เมตร เป็นโครงสรา้งเรอืนยอดไมท้ีม่ที ัง้ไมพ้ืน้ล่าง ไมพุ้ม่ ไมข้นาดกลาง และ

ไมใ้หญ่สงูเกนิ 15 เมตร แสดงใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งปา่ทีม่กีารพฒันาการทางดา้นการ

เจรญิเตบิโต  และการทดแทนของพรรณไมใ้นระบบ 

5.  ความหลากหลายทางพรรณพืช มีกล้วยไม้ธรรมชาติคืนถิ่นและ

ขยายพนัธุ์กระจายอยู่ทัว่ผนืป่า อนัเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณความชุ่มชื้นที่เกดิ

เพิม่มากขึน้จากเดมิทีม่สีภาพแวดลอ้มแหง้แลง้ และการทีป่า่เปียกทาํใหไ้ม่มไีฟปา่เป็น

ปจัจยัหนึ่งทีเ่อือ้ใหก้ลว้ยไมส้ามารถเจรญิพนัธุไ์ดบ้นตน้ไมใ้นระดบัตํ่าๆ 
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 ประโยชน์ 4 ประการ 

การพฒันาฟื้นฟูพืน้ทีต่น้นํ้าลาํธารนัน้ จงึมเีป้าหมายถงึความสมัพนัธท์ี่

เกื้อกูลกนัระหว่างชุมชนกบัทรพัยากรลุ่มนํ้า ความสมัพนัธท์ีก่่อเกดิเป็นประโยชน์ที่

เกดิขึน้จากการพฒันาปา่   คอื 

1.  ชุมชนไดไ้มส้าํหรบัการใชส้อยอยา่งไมข่าดแคลน   

2. ชุมชนมไีมเ้ชือ้เพลงิใชป้ระโยชน์ในครวัเรอืน เพือ่การหุงตม้และเป็น

เชื้อเพลิงเพื่อกิจกรรมชุมชนอื่นๆ อย่างไม่ขาดแคลน และประหยดัค่าใช้จ่ายใน

ครวัเรอืน 

3.   ชุมชนมอีาหารบรโิภคในครวัเรอืน  ทัง้พชื สตัว ์สมุนไพร  เป็น

อาหารทีม่คีุณคา่เพราะปลอดสารพษิ และยงัชว่ยใหเ้กดิการประหยดัคา่ใชจ้า่ย  

4.  เกดิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธารทีอุ่ดม

สมบรูณ์   

   

 

 

 

 

จากผลการดําเนินการพัฒนาป่าต้นนํ้าห้วยฮ่องไคร้  ปรากฏผลการ

เปลีย่นแปลงใหเ้หน็เป็นรปูธรรม   สรุปไดด้งันี้ 

1. ชนิดป่าดัง้เดมิที่เป็นป่าเตง็รงัไดก้ลาย

สภาพไปสู่ป่าเบญจพรรณ จากสภาพเดิมป่าเบญจ

พรรณทีม่อียูไ่มเ่กนิ 20 % ของพืน้ทีลุ่่มนํ้าเพิม่ขึน้  ใน

ปจัจุบนัเป็นปา่เบญจพรรณถงึ 48 % ของพืน้ทีลุ่่มนํ้า   

ซึง่ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นี้ พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัฯ ไดเ้คยมพีระราชดาํรสัไวเ้มือ่ปี พ.ศ. 2530   

2. พฒันาแหล่งนํ้าขนาดเลก็ ซึง่มขีนาดความจุประมาณ 30,000 ลกูบาศก์

เมตร เพื่อเป็นแหล่งเก็บกกันํ้ากระจายอยู่ทัว่ๆ พื้นที่โครงการตามความเหมาะสมที่

สามารถดําเนินการก่อสรา้งอ่างเกบ็นํ้าขนาดเลก็ไดโ้ดยไม่เป็นการลงทุนทีม่ากเกนิไป 

เชน่ การพฒันาถนนใหเ้ป็นคนัอ่างเกบ็นํ้าไดก้จ็ะเกดิประโยชน์หลายดา้น แหล่งเกบ็กกั

นํ้าเลก็ๆ ทีก่ระจายทัว่พืน้ทีโ่ครงการมอียูจ่าํนวน 5 อ่าง จะทาํหน้าทีเ่ป็นแหล่งกระจาย

ความชุ่มชืน้ใหแ้ก่ผนืดนิเพิม่ปรมิาณนํ้าใตด้นิ และสรา้งความชุ่มชืน้ใหเ้กดิขึน้ ช่วยลด

ความแหง้แลง้ในบรรยากาศอกีดว้ย  

 

การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้  
 การฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธารห้วยฮ่องไคร้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ทรงฯ มพีระราชดํารกิําหนดเป็นหลกัการในการดาํเนินการพฒันาปา่ 3 วธิ ีปลูกไม ้3 

อยา่ง ไดป้ระโยชน์ 4 ประการ คอื 

 การพฒันาป่า 3 วิธี 

วิธีที่ 1  การพฒันาปา่ดว้ยระบบชลประทาน โดยการผนันํ้าจากอ่างเกบ็นํ้า

ดว้ยการวางท่อนํ้าไปตามแนวระดบัสนัเขาแลว้เจาะรูท่อนํ้าใหน้ํ้าหยดไหลลงสู่ผนืป่า

เป็นระยะๆ และการส่งนํ้าโดยคลองไส้ไก่ไปตามแนวระดบัให้นํ้าไหลเอื่อยๆ แล้ว

กระจายแยกนํ้าออกเป็นระบบคูคลองกา้งปลา เพื่อกระจายความชุ่มชืน้ลงสู่ผนืปา่เป็น

บรเิวณที่กวา้งยิง่ขึ้น ผนืป่าที่ได้รบัความชุ่มชื้นนี้เกดิเป็นป่าเปียก ทําให้ลูกไมไ้ด้รบั

ประโยชน์มโีอกาสในการเจรญิเตบิโตไดด้ ี 

วิธีที่ 2    การพฒันาปา่ดว้ยระบบฝายตน้

นํ้าลําธาร บริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถรองรับนํ้าด้วย

ระบบชลประทานได้และเป็นบริเวณที่มรี่องนํ้า ร่อง

หว้ยตามธรรมชาต ิดําเนินการสรา้งฝายตน้นํ้าลําธาร

ดว้ยวสัดุในทอ้งถิน่ตามภมูปิญัญาชาวบา้น เชน่ ฝาย 

ไมไ้ผ่ ฝายทีส่รา้งโดยเศษไมป้ลายไม ้หนิในหว้ย โดย
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สรา้งกัน้รอ่งนํ้า รอ่งหว้ยเป็นระยะๆ เพือ่ชะลอการไหลของนํ้ามใิหเ้กดิความรุนแรงใน

การชะล้างหน้าดินและไหลออกนอกพื้นที่ลุ่มนํ้าไป กระจายนํ้าด้วยคลองไส้ไก่-คู

คลองกา้งปลา จะทาํใหเ้กดิความชุม่ชืน้เขา้พืน้ทีไ่ดก้วา้งขวางยิง่ขึน้  

วิธีที่ 3   การพฒันาดว้ยระบบนํ้าฝนตามธรรมชาต ิบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ป็น

สนัเขา ดําเนินการโดยพฒันาแม่ไม้ธรรมชาติให้เป็นแม่ไมท้ี่สมบูรณ์สามารถผลติ

เมลด็ไมโ้ปรยกระจายพนัธุล์งสู่พืน้ทีด่า้นล่าง เป็นการกระจายพนัธุไ์มต้ามธรรมชาต ิ

และโดยการพจิารณาปลกูไมท้ีไ่มผ่ลดัใบ เพือ่ใหป้า่มสีเีขยีวอยูต่ลอดเวลา และเป็นไม้

ประเภทโตเรว็ที่สามารถโปรยเมล็ดกระจายพนัธุ์ลงสู่พื้นที่เบื้องล่าง รวมทัง้มกีาร

จดัการระบบการควบคุมและป้องกนัไฟป่าอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยปล่อยให้ป่า

ไดร้บัการพฒันาเองตามระบบธรรมชาต ิ  

 

 

 

 

 

 

 ปลกูไม้ 3 อย่าง 

การปลูกไม้ฟื้นฟูสภาพป่าให้ได้ผล

โดยเร็ว ควรเน้นชนิดพนัธุ์ไม้ท้องถิ่นดัง้เดิมเป็น

หลกั เพราะเป็นไมท้ีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่

มคีวามคุ้นเคยกบัสภาพ-แวดล้อมอยู่แล้ว และเป็น

ชนิดพนัธุ์ไมท้ีค่นในทอ้งถิน่รูจ้กัคุณค่าและประโยชน์

ทีจ่ะไดร้บัเป็นอยา่งด ีโดยแยกเป็นไม ้3 อยา่ง คอื 

1. ไมใ้ชส้อยและเศรษฐกจิ  เป็นชนิดไม้

ที่ชุมชนในการนําไปใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้าง

บา้นเรอืน โรงเรอืน คอกสตัว์ เครื่องมอืการเกษตร และเพื่อการเสรมิสรา้งเป็นอาชพี

ของชุมชนได ้เชน่ไมส้กั ไมแ้ดง ไมก้่อ ไมจ้าํปาปา่ 

2. ไมฟ้ืน เชื้อเพลงิในครวัเรอืนและชุมชน  เนื่องจากในชุมชนชนบทมี

ความจาํเป็นในการใชไ้มฟ้ืนหุงตม้อาหาร และกจิกรรมครวัเรอืนอื่นๆ ในการสรา้งความ

อบอุ่น หรอืในการแปรรปูผลผลติการเกษตร  

3. ไมก้นิได ้ หมายถงึ  ไมท้ี่ปลูกแล้วสามารถนําเอาใบ ดอก ผล หรอื

ส่วนต่างๆ มาเป็นอาหารได ้รวมทัง้พชืสมุนไพร ไมด้อกไมป้ระดบั   เพื่อสรา้งสภาพ

ภมูทิศัน์ทีส่วยงาม  เชน่  ไมส้ะเดา แค  ขีเ้หลก็  ไผ ่

 สาํหรบัวธิกีารปลกูไม ้เพือ่การฟื้นฟูสภาพปา่ตน้นํ้าลาํธารทีเ่หมาะสมควรปลกู

แบบเสรมิปา่บรเิวณทีม่สีภาพเสือ่มโทรมเป็นบรเิวณๆ ไป และปลกูไมบ้รเิวณรมิรอ้งนํ้า

ทีม่คีวามชุ่มชื้น ใหม้ลีกัษณะตามสภาพธรรมชาต ิคอื  การปลูกไม้โดยไม่จบัต้นไม้

เข้าแถว ในลกัษณะสวนป่า ในบางบรเิวณที่มลีูกไมห้นาแน่นอยู่แลว้กไ็ม่ต้องไปแผว้

ถางออก แต่ปล่อยใหลู้กไมเ้หล่านัน้พฒันาไปตามธรรมชาต ิ โดยระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิ

การรบกวนจากมนุษยห์รอืภยัจากไฟปา่ลกูไมก้จ็ะอยูร่อดฟื้นฟูสภาพปา่ได ้ ซึง่เป็นวธิ ี

การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก และบรเิวณใดทีม่ไีมข้นาดใหญ่พอทีค่นสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการเพิม่เสรมิคุณค่าแก่ไม้บรเิวณนัน้ให้รอดปลอดภยัจากการ

ลกัลอบตดัทาํลายไปโดยงา่ยๆ ใหพ้จิารณาปลกูพรกิไท ดปีล ีหรอืไมอ้ื่นๆทีส่ามารถขึน้

พนัเกาะเกีย่วตน้ไมแ้ละสามารถนําผลผลติไปใชป้ระโยชน์ได ้กจ็ะเป็นการปลูกต้นไม้

ในใจคน เกดิสาํนึกถงึคุณคา่ของไมม้ากกวา่เหน็ไมเ้ป็นท่อนซุงแต่เป็นแหล่งพึง่พงิเป็น

อาหารใหแ้ก่เราไดก้นิทุกวนั เมือ่นึกคดิทีจ่ะตดัไมน้ัน้กจ็ะรูส้กึเสยีดายพชือาหาร 

การเกบ็ขอ้มลูเพือ่ศกึษาทดลองวจิยัการจดัการลุ่มนํ้า 


