ความเป็นมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 กับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี
นายสุนทร เรืองเล็ก อธิบดีกรมชลประทานและนายเล็ก จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรม-ชลประทาน
สรุปความได้ว่า
ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้้าสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราชด้าริ
จัง หวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทดลองงานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ อันได้แก่ การพัฒนาป่าไม้
การเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการด้าเนินงานด้านเกษตร อุตสาหกรรม ส้าหรับเป็นตัวอย่าง
ให้ราษฎรน้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเองได้ อันจะน้าไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ต่อไป โดยพิจารณา
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยตาดไฮใหญ่ เพื่อจัดหาน้้าสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
พื้นที่ 1,800 ไร่ ให้สามารถส่งน้้าใช้ในการศึกษา และทดลองได้ตลอดปี
หลัง จากนั้ น วัน ที่ 21 ธั นวาคม 2525 นายสุ เมธ ตั นติ เวชกุ ล ผู้ อ้า นวยการส้า นัก งาน
คณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส้านักงาน กปร.) ในขณะนั้น
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ประชุมและเข้าส้ารวจพื้นที่ในเขตส่งน้้าโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยเดียก เพื่อศึกษาการ
จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพานฯ ร่วมกับคณะของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย นายเล็ ก
จินดาสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนกรมที่ดิน ได้
ร่วมกันจัดท้ารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการ-พัฒนาภูพานฯ ทูลเกล้าถวาย โดยแบ่งพื้นที่ด้าเนินงาน
โครงการออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่จะได้รับน้้าจากคลองสายใหญ่ ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้้าห้วยเดียก
ส่วนที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยตาดไฮใหญ่
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ โดยมี
พื้นที่ประมาณ 100 ไร่
อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ด สรรของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
ประมาณ 1,100 ไร่ อยู่ ใ นเขตป่ า สงวน
แห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก เมื่อน้ารายงาน
เบื้ อ งต้ น โครงการจั ด หาน้้ า สนั บ สนุ น ศู น ย์ ฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525
และได้พระราชทาน กระแสพระราชด้ารัสว่า ตรง
ตามพระราชประสงค์แล้ว

ในเดือนพฤศจิกายน 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่
บริเวณ บ้านนานกเค้า และเสด็จพระราชด้าเนินเข้าไปถึงพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้้าตาดไฮใหญ่
ทรงเห็นว่า สภาพพื้นที่เดิมเป็นป่าโปร่ง หากแต่มีราษฎรเข้าไปเพื่อใช้ท้าฟืน และอาศัยพื้นที่ส้าหรั บท้าการ
เกษตรกรรม ตลอดจนป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกท้าลายไปมาก จึงท้าให้ไม่มีน้าในหน้าแล้ง อีกทั้งจะมีน้าไหล
แรงในหน้าฝน ท้าให้มีการชะล้าง (Erosion ) และ ผิวดิน (Top Soil ) บางลง รวมทั้งชั้นเกลือที่อยู่ข้าง
ใต้จะขึ้นเป็นหย่อม ๆ ประกอบกับทรงศึกษาสภาพพื้นที่และปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทรงเห็น
ว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่มาสภาพภูมิ-ประเทศและทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่าง
ไปจากภาคอื่น จึงควรจะมีการศึกษาถึงสภาพปัญหา สภาพท้องถิ่น หรือ วิถีชีวิตของราษฎร เพื่อจัดหา
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับภาคอีสาน โดยค้านึง ถึง ความผสานสอดคล้องระหว่างสภาพภูมิศาสตร์
อันได้แก่ ทรัพยากรในท้องถิ่น และสภาพทางภูมิสังคม อันได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานพระราชด้าริ ให้พิจารณาน้าน้้า จากอ่างเก็บน้้า
ตาดไฮใหญ่มาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านนานกเค้า และทรงคัดเลือกพื้นที่ที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ ณ บริเวณบ้านนานกเค้า ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยพระองค์เอง
เพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคทั้งหมด ด้วยพื้นที่มีลักษณะสภาพธรรมชาติแวดล้อม และวงจรทางชีวภาพที่
คล้ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสาน
ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงถือก้าเนิดขึ้นเพื่อเป็นแบบจ้าลองของภาคและพื้นที่
ส่วนย่อ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคนี้ได้อย่างเหมาะสม

ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ด้าเนินงานสนองพระราชด้าริ ดัง กล่ าวมาเป็นเวลา 32 ปี ก่อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ด้านพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น “ต้นแบบ
การพัฒนาของภาค” และสามารถขยายผลการพัฒนาสู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ท้าให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง
มีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม หากแต่การด้าเนินงานที่ผ่านมายังมีการบริหารงานแบบแยกส่วนกันพัฒนา
และขาดการก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าให้การขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีข้อจ้ากัดและ
ไม่เป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตระหนักถึง ความสามารถในการขยายผลสู่
ราษฎรให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จผนวกกับหลักการด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษา-การพัฒนาภูพานฯ จึงเห็นความส้าคัญในการจัดท้า
แผนแม่บทเพื่อวางแผนงานพัฒนาโครงการฯ ให้มีลักษณะเบ็ดเสร็จ คือ รวมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ท้างานร่วมกันเป็นทีมงานเดียว มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งขยายผลงาน
พัฒนาให้ราษฎรได้รับประโยชน์มากที่สุด สามารถพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงจัดท้าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ปี 2555 –
2559 ขึ้น ซึ่ งประกอบด้ วย วิสัย ทัศน์ พันธกิจ กลุ่มเป้ าหมาย ยุ ทธศาสตร์ กรอบแนวคิ ดการพัฒนา
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และ การด้ า เนิ น งานที่ ชั ด เจน ซึ่ ง แผนแม่ บ ทฉบั บ นี้ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบ ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดท้าแผนงานและงบประมาณและเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดสามทศวรรษของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหนึ่ง
เดียวของการจ้าลองต้นแบบการพัฒนาในสภาพภูมิสังคมภาคอิสาน ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิถี วัฒ นธรรมที่ แตกต่า งๆ แนวทางในการส่ ง เสริ มขยายผลการพัฒ นา จึ ง
จ้าเป็นต้องศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมขยายผล หนึ่ง ในแนวทางนั้นคือ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นตัวอย่างความส้าเร็จของ
เกษตรกรที่น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นคัดเลือกจาก 22 หมู่บ้าน และในพื้นที่
ชลประทาน จ้านวน 10 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพื่อสร้างตนแบบ
ความส้าเร็จในพื้นที่ท้าการเกษตรแบบน้้าฝน และท้าการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน
จึงได้คัดเลือกราษฎรต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างความส้าเร็จ จ้านวน 32 คน จากพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีความพร้อม
เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนในหมู่บ้านและต้นแบบการเกษตรส้าหรับพื้นที่ในเขตชลประทาน โดยผ่านกระบวนการใน
การคัดสรรตัวแทนเกษตรกรจากมติประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบของชุมชน และ
เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจะท้าการวิเคราะห์ฟาร์มของตนเองเพื่อเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความ
ต้องการของเกษตรกรโดยตรงและส่งผ่านความต้ องการดังกล่าวให้นักวิชาการซึ่งมีความช้านาญเฉพาะด้าน
เพื่อท้าการวิเคราะห์ความเหมาะสม และจะท้าการส่งเสริมขยายผลตามความต้องการของเกษตรกรเป็นส้าคัญ
หากแต่ในบางพื้นที่พบปัญหาความไม่สอดคล้องกับพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ จะได้รับค้าแนะน้าจาก ได้รับ
ค้าแนะน้าจากนักวิชาการพร้อมทั้งแนะน้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรได้ทบทวนและ
คัดเลือกกิจกรรมด้าเนินการให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและตรงตามความต้องการของเกษตรกร

