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อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “กิจกรรม : เดินตามรอยพ่อ เศรษฐกิจ
พอเพียง”  จัดโดย  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน อสม. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส ได้ร่วมน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  และเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ ประกอบ
อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท และได้รับประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน  สามารถน าแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะสมในพ้ืนที่ต าบลประทัดบุ  โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม          
ให้ความรู้เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
วิทยากรบรรยาย คือ นายธีรศักดิ์   พลวงงาม (ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร)  และ นางสุภาภรณ์   บัวรมย์  
พัฒนากรประจ าต าบลประทัดบุ  ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560  และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2560  มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็น        
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้น าชุมชน อสม. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส  ทั้งสิ้นจ านวน  89  คน 

 การประเมินโครงการโดยใช้วิธีแบบประเมินพบว่าอยู่ระดับมากทุกด้าน ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการฯ ด้านวิทยากร รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านหลักสูตร/สถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร  รวมทกุข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.08  ด้านความรู้ความเข้าใจ รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 3.77  และด้านการ
น าความรู้ไปใช้ รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.56 
 
 
 

(นางระเบียบ   เหมือนวาจา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความพงึพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม  :  เดินตามรอยพ่อ  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “กิจกรรม : เดินตามรอยพ่อ  เศรษฐกิจ
พอเพียง”   ได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน       
89  คน  ได้รับแบบประเมินคืน จ านวน  65  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 57.85  แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  
คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 9 13.80 

หญิง 56 86.20 

รวม 65 100.00 

  จากตารางที่ 1  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  
56  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.20  และเพศชาย  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.80  
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15 ปี 0 0 

16 - 30 ปี 4 6.20 

31 - 45 ปี 31 47.70 

46 - 59 ปี 29 44.60 

60 ปีขึ้นไป 1 1.50 

รวม 65 100.00 
  จากตารางที่ 2  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 31 - 45 ป ี 
จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.60  รองลงมาอายุ 46 - 59 ปี  จ านวน  29 คน  คิดเป็นร้อยละ  44.60 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0 

ประถมศึกษา 22 33.80 

มัธยมศึกษาตอนต้น 27 41.50 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 20.00 

อนุปริญญา 3 4.60 

ปริญญาตรี 0 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 

รวม 65 100 

  จากตารางที่ 3  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.50  รองลงมาระดับประถมศึกษา  จ านวน  22  คน  
คิดเป็นร้อยละ  33.80 
 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับจ้าง 10 15.40 

เกษตรกรรม 49 75.40 

ค้าขาย 1 1.5 

รับราชการ 2 3.1 

อ่ืน ๆ 3 4.6 

รวม 65 100 

  จากตารางที่ 4  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  จ านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.40  รองลงมาอาชีพรับจ้าง  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  
15.40 
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ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในแบบประเมินตอนที่ 2 ของแบบประเมิน                 
ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  4  ด้าน  ได้แก่ 
  1. ด้านวิทยากร 
  2. ด้านหลักสูตร / สถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
  3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  5. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดเป็นช่วงระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ คือ 
  ความพึงพอใจ น้อยที่สุด มีคะแนนในระดับ 1 
  ความพึงพอใจ น้อย มีคะแนนในระดับ 2 
  ความพึงพอใจ ปานกลาง มีคะแนนในระดับ 3 
  ความพึงพอใจ มาก มีคะแนนในระดับ 4 
  ความพึงพอใจ มากที่สุด มีคะแนนในระดับ 5 

 ส าหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการจัดงานจากแบบสอบถาม โดยก าหนดเป็นช่วง ดังนี้ 
  1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับ น้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง ความถึงพอใจอยู่ระดับ น้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับ ปานกลาง 
  3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง ความถึงพอใจอยู่ระดับ มากที่สุด 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านวิทยากร 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.18 .42 มาก 
2.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.14 .49 มาก 
3.  มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.12 .51 มาก 
4.  การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.11 .53 มาก 
5.  การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.09 .52 มาก 

รวม 4.13 0.49 มาก 

 จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านวิทยากรรวมทุกข้อ              
มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.18  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  ได้แก่  การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย  4.09 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านหลักสูตร/สถานที/่
ระยะเวลา/อาหาร 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  หลักสูตรการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.08 .36 มาก 
2.  สถานที่ฝึกอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม 4.08 .32 มาก 
3.  สถานที่พักมีความสะอาดและมีความเหมาะสม 4.08 .36 มาก 
4.  สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 4.11 .35 มาก 
5.  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 4.03 .43 มาก 
6.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.08 .36 มาก 
7.  อาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม 4.08 .36 มาก 

รวม 4.08 0.36 มาก 

 จากตาราง 6 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านหลักสูตร/สถานที่/
ระยะเวลา/อาหาร  รวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ศึกษา
ดูงานมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.11  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรม     
มีค่าเฉลี่ย  4.03 
 
ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.31 .46 มาก 
2.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.23 .46 มาก 

รวม 3.77 0.46 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ            
รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 3.77  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังจากการฝึกอบรม            
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.23   
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ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1.  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานของท่าน
ได้มากน้อยเพียงใด 

4.54 .56 มากที่สุด 

2.  การศึกษา ดูงาน ครั้งนี้เป็นประโยชน์กับท่านมากน้อย
เพียงใด 

4.57 .52 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.54 มากที่สุด 

 จากตาราง 8 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการน าความรู้ไปใช้          
รวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  4.57 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  -   ได้เห็นการปฏิบัติดี เห็นตัวอย่างที่ดี อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก 
 
  
สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
1.  ได้รู้และเข้าใจในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
2.  ได้รับความรู้จากวิทยากร  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและน าความรู้ที่ได้รับไปแนะน า บอกผู้ที่ไม่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือเป็นประโยชน์กับทุก ๆ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปกิจกรรมและภาพกิจกรรม 
 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  “กิจกรรม : เดินตามรอยพ่อ เศรษฐกิจ
พอเพียง”  จัดโดย  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน อสม. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส ได้ร่วมน้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  และเพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ ประกอบ
อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท และได้รับประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน  สามารถน าแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะสมในพ้ืนที่ต าบลประทัดบุ  โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม          
ให้ความรู้เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
วิทยากรบรรยาย คือ นายธีรศักดิ์   พลวงงาม (ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร)  และ นางสุภาภรณ์   บัวรมย์  
พัฒนากรประจ าต าบลประทัดบุ 
  
 

 
 

   
 

ภาพกิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 



ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 
 

      
 
 

     
 
 

วิทยากรบรรยาย  :  นายธีรศักดิ์    พลวงงาม  (ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร) 
บรรยายหัวข้อ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 



ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

วิทยากรบรรยาย  :  นางสุภาภรณ์   บัวรมย์  (พัฒนากรประจ าต าบลประทัดบุ) 
บรรยายหัวข้อ  การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย  

และ แนวทางการปฏิบัติการถวายบังคมพระบรมศพฯ 



ภาพกิจกรรมผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 
 

 
 
 

 
 
 



ภาพกิจกรรมผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 
 

 
 
 

 
 
 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ณ  ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงคห์ุบกะพง  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี   

เมื่อวันท่ี  23  กุมภาพนัธ์  2560 
 
ความเป็นมา :    
 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2507  พระองค์ทรงเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียน และดูแล
ทุกข์สุขของราษฎรตามท้องที่เขตจังหวัดใกล้เคียง  ในวโรกาสนั้น พระองค์ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร
กลุ่มชาวสวนผักชะอ า จ านวน 83 ครอบครัว ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะน าไปประกอบอาชีพ พระองค์จึงทรงรับ
เกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กู้ยืมไปลงทุน เป็นจ านวนเงิน 
3 แสนบาท ภายหลังไม่ปรากฏผู้ใดน าเงินจ านวนที่กู้ยืมไปทูลเกล้าถวายคืนแก่พระองค์ท่านเลย  และความได้ทราบ
ฝ่าละอองพระบาทว่าเกษตรกรเหล่านี้ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  ได้อาศัยเช่าของกรมประชาสงเคราะห์             
โดยเฉลี่ยครอบครัวละไม่เกิน 2 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ 
องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม
แห่งชาติ ไปจัดหาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าวต่อไป 
 ขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลอิสราเอล โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทย ขอทราบ
หลักการของโครงการและอาสาที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง  ๆ ต่อมาสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้เสนอหลักการของโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งได้มีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการ         
ได้ท าสัญญาร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล  โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2509 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี สิ้นสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2514 ใช้ชื่อว่า “โครงการไทย-อิสราเอล เพ่ือ
พัฒนาชนบท (หุบกะพง)” คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (เดิม) และกระทรวงเกษตร 
(เดิม) ร่วมมือกันเป็นเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรองประธาน  และผู้แทนจากหน่วยราชการอ่ืนร่วมเป็น
กรรมการ เช่น เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเป็นต้น 
 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกฝ่ายได้เลือกที่ดินบริเวณหุบกะพง อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการอิสราเอล  โดยเหตุผลที่ว่าเดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นป่า
คุ้มครองของกรมป่าไม้ มีราษฎรเข้าไปจับจองอยู่บ้าง แต่การท ามาหากินไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินเลวขาดแคลนน้ า การท าไร่จึงเป็นลักษณะไร่เลื่อนลอย ต้องย้ายที่อยู่เสมอทุกระยะ 3 - 4 ปี การจับ
จองไม่สัมฤทธิ์ผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราชด าริให้กันพ้ืนที่ประมาณ 10,000 ไร่ ออกจาก
ป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ภายหลังพระองค์ทรงจับจองพ้ืนที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมายป่าไม้ และกฎหมายที่ดินทุกประการ เมื่อมีแนวพัฒนาที่ดินดีขึ้นแล้ว ก็จะจัดให้กับเกษตรกรที่ได้รับความ
เดือดร้อนในตอนต้น และเกษตรกรที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินท ากินเข้าอยู่อาศัย และท าประโยชน์ต่อไป 
 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และส ารวจแหล่งเก็บกักน้ าและดินทั่ว ๆ 
ไป ตลอดจนส ารวจแหล่งน้ าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ได้มีการขุดเจาะพบน้ า-บาดาล แต่ปริมาณน้อย ภายหลัง
ได้ตั้งเครื่องยนต์สูบน้ าขึ้นเพ่ือให้มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการชลประทาน เพ่ือการเกษตร จากการส ารวจปรากฏว่า 
ดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลว คือ ประมาณ 6,500 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดีพอที่จะท ากสิกรรมได้บ้าง เมื่อได้มี
การพัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานในพ้ืนที่ 500 ไร่ แล้วตั้งเป็นศูนย์สาธิตทดลองการเกษตร พร้อมทั้งอพยพ
เกษตรกร 2 ครอบครัว ครอบครัวแรกจากกลุ่มเกษตรกรสวนผักชะอ า ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น  และอีก



ครอบครัวหนึ่งเป็นเกษตรกรเดิมที่อาศัยที่ท ากินในเขตโครงการ โดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ 25 ไร่ จัดให้ปลูกพืช
อาศัยน้ าชลประทาน 25 ไร่ มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้วางแผนการปลูก และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ให้เกษตรกรทั้ง 2 
ครอบครัว กู้ยืมเงินเป็นทุนส าหรับการประกอบอาชีพครอบครัวละ 10,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้เพ่ือหา
ข้อมูลทางด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านรายได้ รายจ่าย ความเหมาะสมของการใช้แรงงานในครัวเรือนกับขนาดของพ้ืนที่ที่
จัดให้การปลูกพืช ใช้น้ าชลประทาน การปลูกพืชอาศัยน้ าฝน ตลอดจนการจัดบริการในด้านสินเชื่อ และการตลาด  
รวมทั้ง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ปัญหาด้านสังคมของเกษตรกร ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ
อพยพครอบครัวของเกษตรกรที่เหลือเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านบ้านเกษตรกรต่อไป ภายหลังเมื่อครบปีการผลิต เกษตรกร
ทั้ง 2  ครอบครัว สามารถใช้หนี้คืนแก่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และยังมีเหลือเป็นทุนส ารองส าหรับการ
ประกอบอาชีพในปีต่อไป  เมื่อได้รับข้อมูลจากครอบครัวเกษตรกรตัวอย่างทั้ง 2 ครอบครัวแล้ว ในปี พ.ศ. 2511 
จึงอพยพครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้นทีเหลืออีก 82 ครอบครัว และเกษตรกรที่เข้ามาท า
ประโยชน์อยู่เดิมอีก 46 ครอบครัว เข้าอาศัยและท าประโยชน์ในพ้ืนที่ที่จัดสรรให้ครอบครัวละ 25 ไร่ จัดให้ปลูก
พืชอาศัยน้ าชลประทาน 7 ไร่ และอีก 18 ไร่ ให้ปลูกพืชไร่อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ และโครงการได้ให้กู้ยืมเงิน
ครอบครัวละ 6,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกบ้านเรือน 1,500 บาท ส่วนที่เหลืออีก 4,500 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุการเกษตร และค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 6 การอพยพ
ครอบครัวเกษตรกรเหล่านี้ ได้จัดให้สร้างที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรขึ้นโดยมีทางราชการคอยช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าการบริหารงานของหมู่บ้านตัวอย่างให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ขณะเดียวกันได้มีการให้
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์ จนเห็นว่า สมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจได้ดี
พอแล้ว จึงเข้าชื่อกันเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร โดยชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด”  
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง จ ากัด กับได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกะพง จ านวน  3  ฉบับ รวมพ้ืนที่ 12,079 -  
1 - 82 ไร่ ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มา 
 
 
 

    
 
 



ภาพกิจกรรมเข้ารับฟังบรรยาย 
สรุปประวัติความเป็นมาของโครงการ 

 
 

 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรมเข้ารบัฟังบรรยาย 
สรุปประวัติความเป็นมาของโครงการ 

 

 
 
 

  
 
 

  



 ในพ้ืนที่หมู่บ้านหุบกะพงมีศูนย์เรียนรู้ จากแปลงสาธิตการเกษตรของจริงทุกคนจะได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร จ านวน 6 ศูนย์
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
 
  1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง     ของ  นายตี๋     คล่องแคล่ว  
  2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน        ของ  นายออด      พรมรักษา 
 3. ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัย    ของ  นายสด        นิจก 
 4. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม       ของ  นายด าเนิน   เทียนชัย 
  5. ศูนย์เรียนรู้ป่านศรนารายณ์      ของ  สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด   
 6. ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ของ  นางปิ่นรัตน์  ตันหยง 
 
 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง ของ นายตี๋  คล่องแคล่ว 

 
 เกษตรกรในยุคบุกเบิก อยู่ในกลุ่มแรกที่เริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  มีภูมิความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากนักวิชาการอิสราเอล บวกกับความขยันขันแข็ง ท าให้เขาประสบความส าเร็จ  สามารถสร้าง
ฐานะให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงจวบจนถึงปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝร่ัง ของ นายตี๋  คล่องแคล่ว 

 

 
 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง ของ นายตี๋  คล่องแคล่ว 

 
 

 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน ของนายออด พรมรักษา 

 
 เกษตรกรตัวอย่างที่สร้างฐานะได้จากการพยายามศึกษาข้อมูลในเรื่องการเลี้ยงโคขุนอย่างจริงจัง เริ่มจาก
การเลี้ยงวัวพันธุ์อเมริกัน-บราห์มั่น 5 ตัว ผ่านไป 5 ปี ปัจจุบันเพ่ิมทวีขึ้นเป็น 400 ตัว และสามารถคิดค้นสูตร
อาคารโคขุนเป็นสูตรเฉพาะของตัวเอง    กลายเป็นอาหารชั้นเลิศท่ีสามารถขุนวัวให้โตเร็ว และได้เนื้อดี 
 

 
 

 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน ของนายออด พรมรักษา 

 
 

 
 

  
 

   



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้ป่านศรนารายณ์ ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 

 
 การท าผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีชาวหุบกะพง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการท าหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้
ค าแนะน าถึงวิธีการน าเส้นใยของป่านศรนารายณ์มาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ              
จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับ  ชาวหุบกะพง มายาวนานจนถึงปัจจุบัน   
 

 
 

  
 

 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ของนางปิ่นรัตน์  ตันหยง 

  
 อาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้านหุบกะพงผ่านการระดมความคิดและร่วมกันผลิตสินค้า ที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ภายในครัวเรือน  อาทิ น้ ายาล้างจาน ครีมอาบน้ า แชมพู ยาสระผม และอีกหลายผลิตภัณฑ์ส่งจ าหน่ายภายใน
ชุมชน  และโรงแรมชื่อดังในอ าเภอชะอ าทุกขั้นตอนในการผลิตมีความพิถีพิถัน สะอาดและปลอดภัย ผ่านการรับรอง
โดยได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน มผช. และสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ 
 

 
 
 

 



ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ของนางปิ่นรัตน์  ตันหยง 

 

 
 

  
 

  


