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ถอดความรูการบรรยายพ ิเศษ “องคความรูสูดินสากล 2 5 5 8 ”  
หัวขอ “เรื่องเลาเขาหินซอน” 

ใน วันจันทร ท่ี 22 ธนัวาคม 2557 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
โดย นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 
 

ตามที่ประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติกําหนดใหวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกๆ ป เปนวันดินโลก และ
กําหนดใหป 2558 เปนปดินสากล  ดังนั้นในฐานะท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน รับผิดชอบและมีสวนผลักดันใหองคกรตางๆ       
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน และเพื่อรวมเฉลิมฉลองปดินสากล กรมฯ จึงจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ท่ี
แสดงถึงความสําคัญของการอนุรักษดินและการแกไขปญหาของดินเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไดจัดกิจกรรม
เสวนาทางวิชาการ องคความรูสูปดินสากล ป 2558 เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรดิน โดยในการเสวนาทาง
วิชาการครั้งนี้เปนการบรรยายพิเศษ เก่ียวกับความเปนมา และแนวคิดท่ีใชในการบริหารจัดการศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อใหบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินไดมีโอกาสใดรับฟงความรูท่ี
ไมไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรในชวงชีวิตการทํางานของผูมีประสบการณ ซ่ึงทานท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน 
นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ใหเกียรติเปนผูบรรยายพิเศษความรูดานการพัฒนาที่ดิน และความรูดานการบริหาร
จัดการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแกบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ทานอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอภิชาต จงสกุล ประธานในการรับฟงการบรรยาย ไดกลาวเปดการ
บรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากลป 2558” ครั้งที่ 3 ไววา “ประสบการณในการทํางานเปนสิ่งสําคัญ 
เพราะวิธีการในการพัฒนานั้นมีขั้นตอนมากมาย ในแตละพื้นที่มีปญหายากงายแตกตางกันไป  ซึ ่งปญหา
เหลานั้นบางทานในท่ีนี้อาจจะไมเคยมีโอกาสไดสัมผัส การท่ีทานท่ีปรึกษากรมฯ นําเรื่องราวของประสบการณ
ในการทํางาน มาเลาสูกันฟง ก็จะชวยใหเราไดมีโอกาสบันทึกประวัติศาสตรการทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน 
และมีการบันทึกองคความรูท่ีจะนําไปถายทอดเพ่ือประโยชนในการทํางานของขาราชการหรือคนรุนหลังตอไป ” 

 

ทานที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ไดเลาประสบการณจากที่เคยทํางานที่ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน มากวา 6 ป ในการบรรยายพิเศษ  ว า  เ ม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินมาเปดพระบวรราชานุสาวรีย ของพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว ณ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีนั้น ไดมีราษฎรนอมเกลาฯ ถวายท่ีดิน 
บริเวณตําบลเขาหินซอน เพ่ือตองการใหสรางพระตําหนัก ดวยเห็นวาพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวเสด็จไปท่ีไหนก็
พยายามท่ีจะพัฒนาทําใหท่ีดินอุดมสมบูรณดีข้ึน  
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 ภาพท่ี 1 สภาพพ้ืนท่ีกอนดําเนินการ พ.ศ.๒๕๒๒  
 

  ทานไดอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ดินดวยวา กอนหนาที่จะไดทํางานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอน ไดเคยเห็นภาพของพ้ืนท่ีเนื่องจากเคยไดร วมทําวิทยานิพนธที ่บางปะกง(ที ่เปน สถานีพัฒนาที่ด ิน
ฉะเชิงเทราในปจจุบัน) กับ คุณชูเกียรติ ลิ ่มอรุณ  คุณโสภณ จันทรเจริญสุข และคุณสุวิทย สระทองคํา         
ในสมัยกอนบริเวณพื้นที่เขาหินซอนมีดินและพ้ืนท่ีปาอุดมสมบูรณ ตอมาผืนดินเสื่อมโทรมลง ไมสามารถทํา
การเกษตรได ดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื้อดินเปนทราย มีการชะลางพังทลายของดินสูง มีการปลูกมัน
สําปะหลังติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน ผลผลิตท่ีไดต่ําลงมาก  มีการตัดทําลายปาแลว
ปลูกพืชไร เชนขาวโพด และมันสําปะหลัง ซึ่งทําใหดินจืดและกลายเปนดินทราย มีแรธาตุนอย ในฤดูแลงมี
การชะลางเนื่องจากลมพัด(wind erosion) ในฤดูฝนมีการชะลางเนื่องจากน้ําเซาะ(water erosion) 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหฟนฟูดินเสื่อมโทรม  ถาหากไมชวยกัน ลงทายประเทศไทยท้ัง
ประเทศจะกลายเปนทะเลทรายหมด  เจาหนาท่ีก็เขาใจและพยายามหาวิธีท่ีจะฟนฟูดินใหเปนดินท่ีใชประโยชนได    

    
เม่ือเริ่มตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน สิ่งแรกท่ีพวกเราเห็นคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงถือแผนท่ี  ทานทรงวางแผนวาตรงไหนจะสรางแหลงน้ําได  ตรงไหนเปนทางน้ําท่ีจะสรางความชุมชื้น  เพราะ
หัวใจของการทําการเกษตรคือตองมีน้ํา ท่ีเขาหินซอนก็เชนกัน ทานทรงแนะนําเรื่องน้ําเปนเรื่องแรก เนนหนักใน
เรื่องชลประทาน วาจะสรางแหลงน้ําท่ีใด หลังจากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยหวานพืชบํารุงดิน พืชตระกูลถ่ัว ท้ังกรม
วิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน ตางก็ชวยกันปลูกใน 4 – 5 ปแรก เพราะตนไมดั้งเดิมคอนขางเหลือนอย ตนไมไม
คอยข้ึน ก็ปลอยใหลูกไมข้ึนพรอมท้ังปลูกแซมในท่ีโลง ทําใหเราไดขอคิดวาการท่ีจะทําอะไรไมใชวาเริ่มไดเลย เรา
ตองนับถอยหลัง โดยท่ีเขาหินซอนนั้น กอนอ่ืนเลยใหรีบดําเนินการเรื่องแหลงน้ําเสียกอน  ดีท่ีสุดสําหรับแหลงน้ําคือ
ปาไม  จึงเริ่มมีการปลูกไมนํา ไมโตเร็ว พวกกระถินยักษ  กระถินณรงค ไมใชสอยก็เริ่มโตข้ึนมา พืชพันธุไมดั้งเดิมก็
เติบโตไดดี  
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ภาพท่ี 2  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ี 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2525 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากหนังสือ 80 ทศวรรษแหงการพัฒนา  
จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจถึงธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึงปญหาธรรมชาติ 
หากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ ไดมีพระราชดําริ เรื่องการปลูกปาโดยไมตองปลูก 
ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ  หรือแมกระท่ังการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยางไดแก ปลูกไม
เศรษฐกิจ ไมผล และไมฟน นอกจากไดประโยชนตามชื่อของไมแลว ประโยชนท่ีสี่ก็คือ ยังชวยรักษาความชุมชื้น
ใหแกพ้ืนดินดวย ซ่ึงเปนแนวทางในการอนุรักษดินและน้ําท่ีเก่ียวของกับงานของกรมพัฒนาท่ีดินโดยตรง  

ทานที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษโต แนะนํารายการโทรทัศนท่ีไดมีการนําผูรู
ท้ังหลายมาพูดแนวทางการพัฒนาการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร ชื่อรายการ “คุยจริงใจสไตลหมอชัย” ชอง True 
Vision วันอาทิตย  ชวง 2 – 3 ทุม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีพวกเราควรติดตาม เนื่องจากกรมพัฒนาท่ีดินตองตระหนักอยู
เสมอในฐานะท่ีเราคือผูตั้งตน คือ ดิน ดังนั้น ไมวาจะอยางไรก็ตาม เราตองใหผูเก่ียวของรูศักยภาพและขอจํากัดของ
ดินในพ้ืนท่ีของเขา และบริหารจัดการเองได ถึงแมวาเขาจะมีขอจํากัดตางๆ     ท่ีไมสามารถดําเนินการตามผล
การศึกษาวิเคราะหของเราไดทันที  แตเม่ือใดก็ตามท่ีเขาพ่ึงพาตนเองได เขาจะไดจัดซ้ือจัดหามาดําเนินการปรับปรุง
บํารุงดินไดเองตามท่ีเราไดเคยแนะนํา โดยท่ีไมตองมาพ่ึงพาเรา    

 
ทศพิธราชธรรม 
เม่ือเริ่มกอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเริ่มทําโครงการ

ตางๆ ในระยะแรก ท่ีไมมีความพรอมในการทํางานมากนัก และทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคมาใชใน
การดําเนินงานท้ังสิ้น พระองคทรงงานตามทศพิธราชธรรมซ่ึงขาราชการควรจะจดจํา และนําไปเปนตนแบบในการ
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ปฏิบัติงานสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว ทศพิธราชธรรม ประกอบดวยหลักธรรม 
10 ประการ ไดแก 

1. ทาน คือ การให ซ่ึงไดแก อามิสทาน(การใหสิ่งของ) ธรรมทาน(การใหความรู) และอภัยทาน 
2. ศีล คือ การมีความประพฤติดีงาม  สํารวม กาย วาจา ใจ ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี ใหเปนท่ี

เคารพนับถือของประชาชน 
3. ปริจจาคะ คือ การบริจาค  การเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม  
4. อาชชวะ  คือ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน 

ซ่ือตรงตอคําพูด ซ่ือตรงตอวิชาชีพ ซ่ือตรงตอเวลา ซ่ือตรงตอตัวเอง  
5. มัททวะ คือ การมีอัธยาศัยดี ซ่ึงถาเปนยุคนี้ ตองเรียกวามีความใจกวางในการรับฟงใหประชาชน

ติติงได ไมดื้อ ไมรั้น ไมบาหรือมัวเมาในอํานาจ 
6. ตปะ คือ การบําเพ็ญความเพียร เพ่ือกําจัดความเกียจครานและความชั่ว พยายามลดกิเลสของตน 

เม่ือเห็นผลประโยชนวิ่งผานหนา ตปะ จะเปนสิ่งเหนี่ยวรั้งไมใหคนดีเสียคน 
7. อักโกธะ คือ การไมถือโกรธ ไมผูกพยาบาท หรือจงเกลียดจงชังคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใดกลุม

หนึ่ง นักปกครองใด ครองธรรมะขอนี้ไมได ก็อาจจะนําไปสูการสรางความอยุติธรรมในการตัดสินใจ 
8. อวิหิงสา  คือ การไมเบียดเบียน อันไดแก ประชาชน เพ่ือนรวมงาน ลูกนองของตน หนวยงาน 

และครอบครัวของตนเอง เพราะการเบียดเบียน นําไปสูการเอาเปรียบ ทําใหเสียนิสัยและนําไปสูพฤติกรรมคอรรัปชั่น  
9. ขันติ คือ การมีความอดทน อดกลั้น ตอแรงกดดันตางๆ  
10. อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดในธรรม  ในการทํางาน อยาใหประชาชนเคลือบแคลงสงสัย                 

นั่นคือการทํางานอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา  
 

ขอฝากไววาท้ัง 10 ประการนี้ หากเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดศึกษาและพยายามนําไปปฏิบัติ โดย
เรียนรูจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ก็จะทําใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนท่ีเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนได เราตองประพฤติตนเปนแบบอยาง เทาท่ีเห็นการขับเคลื่อนงานหมอดินอาสาของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ประมาณไดวามีอยูครึ่งหนึ่งท่ีเขามีความเขาใจ ยอมรับ และรวมมือกับเราในการพัฒนางานตางๆ  เราตองมี
ความเพียร ตองอดทน และท่ีสําคัญตองไมเบียดเบียน ไมทุจริตคอรรัปชั่น วันนี้สิ่งท่ีทําใหเราพัฒนาไมทันสิงคโปร 
เกาหลีใต เวียดนาม เพราะยังมีเรื่องของการทุจริต คอรรัปชั่น    

 
ทานที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายเกรียงศักดิ์ หงษโต ไดใหแนวทางในการทํางานวา ใหไป

ศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งเปนการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางท่ี
สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย โดยทรงเนน “การพัฒนาคน” เปนตัวตั้ง  และยึดหลักผลประโยชนของ
ปวงชน  การมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมและการพึ่งตนเอง โดยรูจักประมาณตนและ
ดําเนินการดวยความรอบคอบระมัดระวัง มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมดําเนินการไดอยางประหยัด และใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) รวบรวมหลักการทรงงานไวถึง ๒๓ หลักการ ซึ่งสามารถนอมนําไปปฏิบัติในวาระและ
โอกาสตางๆตามความเหมาะสม ไดแก  ๑. ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  ๒. ระเบิดจากขางใน  ๓. แกปญหาท่ีจุด
เล็ก  ๔. ทําตามลําดับข้ัน  ๕. ภูมิสังคม  ๖. องครวม  ๗. ไมติดตํารา  ๘. ประหยัด  เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด   
๙. ทําใหงาย  ๑๐. การมีสวนรวม  ๑๑. ประโยชนสวนรวม  1๒. บริการรวมท่ีจุดเดียว  ๑๓. ทรงใชธรรมชาติ       
ชวยธรรมชาติ  ๑๔. ใชอธรรม ปราบอธรรม  ๑๕. ปลูกปาในใจคน  ๑๖. ขาดทุนคือกําไร  ๑๗. การพ่ึงตนเอง                
๑๘. พออยูพอกิน  ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง  ๒๐. ความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจตอกัน  ๒๑. ทํางานอยางมีความสุข  
๒๒. ความเพียร :พระมหาชนก   ๒๓. รู รัก สามัคคี 
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จากประสบการณของผมท่ีไดทํางานท่ีเขาหินซอนตั้งแตป พ.ศ.2540 รวมประมาณ 6 ปเศษ       
ก็เห็นการดําเนินงานท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนไปในลักษณะ “ทําตามลําดับขั้น” อยางบูรณาการ 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีอยู 4 – 5 ประการหลักๆ  

ประการแรก คือ ตองศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ วิเคราะหหาตนเหตุของปญหา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมองปญหาในภาพรวม(Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆ(Micro) คือการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา ท่ีคนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก อยาง
นั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน มันไมไดเปนการแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพ่ือท่ีจะใหอยูในสภาพท่ีคิดได  
แบบ(Macro) นี้เขาจะทําแบบรื้อท้ังหมด ฉันไมเห็นดวย..อยางบานคนอยูเราบอก บานนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมท่ี
จะไปซอม.เอาตกลงรื้อบานนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยูท่ีไหน ไมมีท่ีอยู...วิธีทํา ตองคอยๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได ”    

ประการท่ีสอง คือ สรางความเขาใจ โดยเราตองทําเปนข้ันตอน ทรงตรัสวา“ตองระเบิดจาก      
ขางใน” หมายความวา ตองทําใหคนท่ีเราเขาไปพัฒนามีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนา มิใชการนําเอาบุคคลจาก
สังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานท่ียังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว การพัฒนาใดๆ ตองคํานึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศ ลักษณะนิสัยใจคอของคน ตองสรางความเขาใจ เขาถึง  จึงจะเกิดการพัฒนา   ทําอยางไรจึงจะทําใหเขา
เขาใจวาสิ่งท่ีเราเสนอให เปนสิ่งท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได  นี่คือความแตกตางระหวาง Teaching กับ 
Coaching ตองเอาคนเปนศูนยกลาง  

ประการท่ีสาม คือ การพ่ึงพาตนเอง จะเห็นไดวาในระยะหลังเรามีปจจัยการผลิตโดยไดแจกจาย
ปจจัยตางๆ ไป  โดยไมคํานึงถึงความสอดคลองกับสิ่งท่ีเขาจะนําไปใช นําไปปฏิบัติได  นอยคนท่ีไดรับแจกปจจัยการ
ผลิตไปแลวนําไปใช  บางครั้งมีจํานวนไมพอท่ีจะใชสําหรับทํางานจริง  ฝายขาราชการเองก็ไมไดลงมือทํางานจริงจัง
เพราะมัวแตเสียเวลาไปแจกจายของ  จึงขอฝากขอคิดไวดวยวา เบื้องตนควรแกไขปญหาเฉพาะหนา เพ่ือใหประชาชน
มีความแข็งแรงพอท่ีจะดํารงชีวิตไดตอไป  แลวข้ันตอไปก็คือการพัฒนาใหสามารถ “พ่ึงตนเองได” ในท่ีสุด   

ประการท่ีสี่ คือ การแลกเปลี่ยนความรูและการถายทอดเทคโนโลยี   เม่ือรู เขาใจ ก็จะคอยๆ เพ่ิม
การพ่ึงพาตนเองได ศูนยศึกษาการพัฒนาทุกศูนยเปนแหลงท่ีรวบรวมกําลังเจาหนาท่ีจากทุกกรม กอง ท้ังในดาน
เกษตรหรือดานสังคม มีตนทาง คือ ผูเปนเจาหนาท่ีจะใหประโยชนและปลายทาง คือ ประชาชนจะไดรับประโยชน  

 ประการท่ีหา คือ ความบริบูรณขององคความรู ใหเขาสามารถขับเคลื่อนตนเองไปได สิ่งนี้ตองเกิด
จากความเพียร ใหดูตัวอยางจากพระราชนิพนธ เรื่อง “พระมหาชนก” กษัตริยผูเพียรพยายามแมจะไมเห็นฝงก็ยัง
วายน้ําตอไป  พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงริเริ่มทําโครงการตางๆ ท่ีระยะแรกไมมีความพรอมใน
การทํางาน แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย มุงม่ันพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองตอไป 

  
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
การริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนชวงระยะเวลาเดียวกับท่ีกรมพัฒนา

ท่ีดินเริ่มตนในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เปนศูนยศึกษาการพัฒนาแหงแรก 
กอนท่ีจะมีศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหงอ่ืนๆ ตามมา รวมท้ังสิ้นมี 6 แหงในปจจุบัน คือ  
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส   ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร  ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เพขรบุรี  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุร ี

 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสวนหนึ่งในหลายๆ ภารกิจดานการพัฒนา
พ้ืนท่ีดิน ท่ีพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จเจาอยูหัว ทรงไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรดิน และอีกหลายๆ รางวัล  
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หากไปศึกษาคนควาเรื่องศูนยศึกษาการพัฒนาท้ัง 6 ศูนยใหดีก็จะเห็นวา ท้ัง 6 ศูนยเปนเรื่องของการพัฒนา                 
ลุมน้ํายอยๆ ทุกแหง  ใหมีน้ํา มีปาตนน้ํา มีการพัฒนาทรัพยากรดิน และมีการบริหารจัดการ ไมวาจะปลูกพืช                 
เลี้ยงสัตว และการประมง ทุกศูนยฯ จะเหมือนกัน  เพียงแตสภาพปญหาแตกตางกัน เชน ทางภาคเหนือซ่ึงมีปญหา
ปาตนน้ํา  ตองเนนการปลูกปา ท่ีสกลนครมีสภาพปาเสื่อมโทรม ตองสงวนปา เพ่ิมแหลงน้ําและแกปญหาดินเค็ม
บางสวน ท่ีพิกุลทอง ดินเปนพรุ ตองมีการแยกใหชัดวาตรงไหนท่ีตองอนุรักษไว หามแตะตอง และตรงไหนท่ีตอง
พัฒนา ตัวอยางท่ีเห็นชัดเจนคือท่ี บานยูโย ซ่ึงทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินคนปจจุบัน ไดบรรยายพิเศษในคราวท่ีแลว                         
ท่ีหวยทรายคือปาเกาท่ีเปนเขตราชนิเวศ ตอนหลังก็ถูกบุกรุกปลูกสัปปะรด ดินก็ตื้น ดินเสื่อมโทรม ท่ีคุงกระเบนเปน
การพัฒนาชายฝงท่ีเปนแหลงตนกําเนิดสัตวน้ําจะดูแลรักษาอยางไร  ท่ีเขาหินซอนนี่คือพลิกทะเลทราย จะตองฟนฟู
สภาพดินอยางไรใหทําการเกษตรได เปนตน   
 

   การบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  แรกๆ ไมไดใชชื่อวาศูนยศึกษา เปนเพียงโครงการซ่ึง
ดูแลโดยกองๆ หนึ่งในสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนื่องจากเปนการกอตั้งศูนยศึกษา การพัฒนาแหงแรก 
จึงใหนําหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมดําเนินงานในพ้ืนท่ีในลักษณะผสมผสาน มี กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไม กรมประมง กรมปศุสัตว กรมชลประทาน กรมพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา และมีหนวยงานนอกศูนยฯ โดยมีกรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลัก
ประสานการทํางานในรูปคณะกรรมการ ขอดี คือ หนวยงานจากหลายกระทรวงไดเขามาปฏิบัติงานรวมกัน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพัฒนาดานการเพาะปลูก กระทรวงมหาดไทยพัฒนาอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้ง
วิทยาลัยเกษตรกรรม  โดยสรางหลักสูตรไมใหเหมือนวิทยาลัยเกษตรท่ัวๆ ไป แตตองการเนนใหมีการลงมือปฏิบัติ
จริง  พระองคทานทรงพัฒนาท้ังคนและงาน  พัฒนาตั้งแตขาราชการ โดยพยายามฝกใหพวกเราคิดและทํางาน
รวมกันใหได  มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน ไมชิงดีชิงเดน ไมแยงกันทํางาน  หากทุกหนวยงานทํางานประสานกันได 
มีความตั้งใจท่ีจะทํา เขาใจกัน ก็จะขับเคลื่อนงานไดงาย ทานไดเนนเรื่องนี้  สําหรับ ขอเสีย นั้นคือธรรมชาติของคน 
จะตางคนตางอยู  ไมประสานกันและมีการกระทบกระท่ังกัน  ชิงดีชิงเดน แยงกันทําแลวงานก็ลมเหลว  การมี
คณะกรรมการหลายคณะเปนลักษณะท่ีเรียกวา “มากหมอมากความ ทํางานไมได” งานไมกาวหนาเนื่องจากปญหา
เรื่องคน จะเห็นไดวาศูนยศึกษาการพัฒนาแหงอ่ืนๆ  ท่ีตั้งในภายหลังจะไมมีหนวยงานมากเหมือนท่ี ศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซอน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ใน
ป 2522  2523 และ 2527 หลังจากนั้นก็ไมเสด็จติดตอกันเปนเวลา 13 ป จนกระท่ังป 2540 ชวงระยะเวลา
ตั้ งแต ป 2527 – 2540 ท่ีคณะเจาหนา ท่ี ท่ีบริหารศูนย ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนรอท่ีจะรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั้น ทางคณะกรรมการก็พยายามสรางความรวมมือ    ทบทวนกระแสพระราชดํารัส 
และลงมือปฏิบัติตามใหครบถวน ตามลําดับข้ันตอนท่ีทรงแนะนํา 5 เรื่อง ท้ังนี้ มี 4 เรื่องท่ีปฏิบัติไดครบเกือบ
สมบูรณ คือ การพัฒนาสภาพแวดลอม ดิน น้ํา ปาไม   การทดลอง วิจัย สาธิต  การสรางแหลงศึกษาเรียนรูการ
พัฒนาและแหลงพักผอนหยอนใจ การสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2540 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ีศูนยศึกษา  การพัฒนาเขาหินซอน 
อีกครั้ง (ภาพท่ี 3)  ซ่ึงข้ันตอนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขาหินซอนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําไว มีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ี 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2540 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากหนังสือ 80 ทศวรรษแหงการพัฒนา  
จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 

1. พัฒนาสภาพแวดลอม ดิน น้ํา ปาไม  :  ไดฟนฟูปาไม โดยเปลี่ยนจากวิธีการเพาะยูคาลิปตัส
และกระถินณรงคแจก มาเปนวิธีการปลูกไมยืนตนทองถ่ิน โดยมีการบํารุงรักษาไมพันธุเดิม ปลูกไมโตเร็ว ปลูกไมมี
คาหายากทางเศรษฐกิจ รวมรวมพันธุไมตามหลักอนุกรมวิธาน  

2. ทดลอง วิจัย สาธิต :  ไดดําเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม การฟนฟูดินเสื่อมโทรม 
อินทรียวัตถุต่ํา ปุยอินทรีย ปุยเคมี การอนุรักษดินและน้ํา หญาแฝก คันดิน บอดักตะกอน  

    ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งไมใหยึดติดกับตํารา 
หลักการคือ พ้ืนท่ี 15 ไร ประกอบดวย นา 30% พืช 30% น้ํา 30% ท่ีอยูอาศัย 10%  ซ่ึงไดจากการประเมิน
วาท่ีนาจํานวนเทาใดจึงจะพอปลูกขาวสําหรับ  3 – 5 คน พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว 15 ไรนี้ก็นํามาจากสถิติพ้ืนท่ีถือครอง
โดยเฉลี่ย ดังนั้น สําหรับครอบครัวท่ีมีพ้ืนท่ีไมถึง 15 ไร ก็ใหยอขนาดลงมา และท่ีทรงมีรับสั่งวาตองสรางโรงสี
ขนาดเล็กประจําหมูบาน ก็เนื่องมาจากโรงสีใหญ ๆ ไมรับสีขาวใหกับเกษตรกรรายยอย    
  3. สรางแหลงศึกษาเรียนรูการพัฒนาและแหลงพักผอนหยอนใจ :  ทําหนาท่ีเสมือน ศูนยรวมการ
พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) กลาวคือ เปนท้ังศูนยสรรพวิทยาการ และการพักผอนหยอนใจไปในคราวเดียวกัน  

4. สรางพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต :  ไดดําเนินการจัดสรางสวนปาสมุนไพร โดยชวงแรกไดไปขอ
สมุนไพรมาจากศาลาชีวกโกมารทัติ ของ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ท่ีเปนอธิบดีกรมปาไมในสมัยนั้น ขอพันธุพืช
สมุนไพร ขอคนท่ีเกงทางดาน Botany มาทําสวนสมุนไพร  จากเดิมท่ีมีสมุนไพรอยูไมก่ีตน จนขณะนี้กลายเปนสวน
สมุนไพรท่ีใหญ  พ้ืนท่ีเพียง 10 ไร แตมีสมุนไพรหลากหลายมาก  
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5. ขยายผลการพัฒนาสูหมูบานรอบศูนยฯ : ในชวงป 2540 การดําเนินการดานการขยายผลยัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร สํานักงาน กปร. พยายามนําผลการพัฒนาไปสูประชาคม  โดยใหขยายไปขามจังหวัดท่ี
อยูในภูมิภาคนั้น  และใหผูวาราชการจังหวัดเขาไปเรียนรู อบรมตอเนื่อง และนําไปปฏิบัติตอจึงจะขยายผลออกไปได  
การขยายผลการพัฒนาสูหมูบานรอบศูนยเปนไปไดยาก และยังไมประสบผลสําเร็จ แตก็ไดมีการวางข้ันตอนในการ
ขยายผล โดยเริ่มจากการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน  ตั้งกองทุน และสรางชุมชนเขมแข็ง 
ซ่ึงการดําเนินการเหลานี้ตองดําเนินการตอเนื่องและตองไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ   

การทําเขตพัฒนาท่ีดินเปนงานบูรณาการ  ท่ีประสบปญหาในขณะนี้ก็คือไมเกิดการบูรณาการ เพราะ
งบประมาณอยูของใครของมัน  ตัวอยางเชน เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินสรางบอจิ๋ว กรมประมงก็ไมนําพันธุปลามาปลอยเนื่องจาก
ไมใชแหลงน้ําตามธรรมชาติ  ดังนั้น ในการทําเขตพัฒนาท่ีดินใหบรรลุผลใหเกษตรกรอยูดี กินดี มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
เจาหนาท่ีตองมีการแบงงาน วางระบบงาน และตองลงมาทํางานท่ีเดียวกัน ขอเสนอวางานของสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีควรเนน 
มีอยู 4 เรื่องหลักๆ  คือ  

3.1  เขตพัฒนาท่ีดิน  สถานีพัฒนาท่ีดินทุกสถานีท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินเดียวกัน 
ควรแบงงาน แลวรวมมือกันทํางานแบบบูรณาการ  

3.2  สถานีพัฒนาท่ีดินทุกสถานีตองกระจายงานไปสูอําเภอท่ีตนเองรับผิดชอบ 
3.3. จัดทําแปลงสาธิต ศูนยเรียนรู ของหมอดินอาสาประจําตําบล 
3.4  วินิจฉัยคุณภาพดิน สถานีพัฒนาท่ีดินเปนผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี จึงตองเปนผูวินิจฉัยคุณภาพดิน 

เพ่ือท่ีจะอธิบายเกษตรกรไดวาควรจะทําอยางไรกับพ้ืนท่ีดิน  
อยากจะขอฝากทางผูบริหารของกรมไวดวยวา ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน มีแหลงน้ําท้ังใน 

และนอกศูนยฯ ท่ีเปนประโยชนตอการรักษาความชื้นในดิน และเปนตัวอยางท่ีดีใหกับคนรุนหลังท่ีเขาไปศึกษาดู
งาน พ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการดิน จึงขอใหนําขาราชการรุนหลังเขาไปศึกษาดูงานพรอมกับ
การปลูกฝงการทํางานแบบ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา รูรักสามัคคี และมีความอดทนในการแกไขทรัพยากรดิน” 
เพราะจะทําใหเขาใจและนําแนวคิดการบริหารจัดการไปใชประโยชนในการผลักดันเรื่องเขตพัฒนาท่ีดินไดตอไป 
ซ่ึงจะทําใหกรมพัฒนาท่ีดินเปนท่ีพ่ึงของประชาชนได เปนองคกรท่ีมีความม่ันคงยั่งยืน ตอไป   

และขอฝากถึงเด็กรุนหลังวา เทคโนโลยีสมัยใหมนี้มีมากท่ีจะใชในการติดตอสื่อสารกัน แตเรายังขาด
การทํางานเปนทีม เราตองเปนทีมกอน กอนท่ีจะไปรวมกับทีมอ่ืนเขา  ขอใหเห็นความสําคัญของการใสใจกัน และชวยกัน 
recheck ขอมูล อยาไปบอกวาผิดหรือถูก  เพราะงานดานการพัฒนาพ้ืนท่ีดิน ตองทํางานเปนทีมจึงจะทําไดในวงกวาง  
อยากใหเด็กรุนหลังมีจิตสํานึกและทบทวนงานดานพัฒนาท่ีผานมาวา ทําไมสภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจึงเสื่อมโทรมลงท้ังท่ี
มีแผนการพัฒนา และมีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ทําไมกอตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณมา 100 
กวาป  ปจจุบันเกษตรกรก็ยังยากจน เราจะตองปรับตัวในการทํางานดานการพัฒนา   เราตองตระหนักแลววางานพัฒนา
ไมใชงานท่ีจะมานั่งอยูหนาคอมพิวเตอร  แตเปนงานบริหารจัดการระยะยาว  เราตองยึดการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนแบบอยาง   

อีกเรื่องหนึ่ง คือท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดสรางระบบอนุรักษดินและน้ําไว ท้ังการสรางคันดิน ข้ันบันได
ดิน และปลูกหญาแฝก  จากคําบอกเลาประสบการณของอธิบดีหลายทาน บอกวา ถาทําคันดิน ชาวบานจะไมคอย
ยอมรับ ก็ใหทําเปนถนนไปเลย แตมีขอเสียคือคาใชจายสูง  เรื่องหญาแฝก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ตรากตรําศึกษาแปลงสาธิตการปลูกหญาแฝกดวยพระองคเอง กอนท่ีจะมาสอนพวกเรา ดังนั้น ขอฝากใหทาง
ผูบริหารชวยดูแลในเรื่องหญาแฝก  เรื่องคันดิน เรื่องข้ันบันไดดิน ท่ีกรมฯ เคยไดสรางไว รองรอยตรงนี้สําคัญ 
ตอนนี้หลายแหงถูกไถท้ิง  บางแหงก็กลายเปนแหลงขุดทราย ก็ขอฝากใหชวยดูแลพ้ืนท่ีดวย เด็กรุนหลังจะไดมี
ตนแบบใหศึกษาเรียนรู  

-------------------------------------------------------- 


