โครงการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
ความเปนมาของโครงการ
ป 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานพระราชวังไกลกังวล อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขันธ และทราบฝาละอองธุลีพระบาทวาเกษตรกรกลุมชาวสวนผักชะอํา จํานวน
83 ครอบครัว มีฐานะยากจน ไมมีทที่ ํากินเปนของตนเอง จึงโปรดรับเกษตรกรกลุมนี้ไวในพระ
บรมราชูปถัมภและโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําโครงการและจัดหาที่ดินใน
พื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ เพื่อนํามาจัดสรรใหแกเกษตรกรที่ไดรับความ
เดือดรอน (ซึ่งเปนที่มาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง โครงการแรก
ของประเทศไทย) ในการนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลขอเขารวมและใหความชวยเหลือโครงการดังกลาว
ใน รูปของผูเชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทสาขาตาง ๆ ภายใตชื่อ "โครงการไทย – อิสราเอล เพื่อ
พัฒนาชนบทหุบกะพง” โครงการเริ่มขึ้น เมือ่ 19 สิงหาคม 2509 – 18 สิงหาคม 2514
(ระยะเวลา 5 ป) โดยเลือกทีด่ ินบริเวณหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปน
พื้นที่จัดทําโครงการฯ เนื้อที่ ประมาณ 12,000 ไร มาจัดสรรใหแกเกษตรกรที่ไมมที ี่ดินทํากินเขา
ทําประโยชนเพื่อประกอบอาชีพ เกษตรกรรมในรูปของสหกรณ
ป 2509 ไดดําเนินโครงการงานสําคัญ ไดแก การเปดปาแบงแปลงที่ดินใหเกษตรกร
จัดระบบชลประทาน จัดใหมสี าธารณประโยชน
ป 2511 ไดศึกษาทดลองใหเกษตรกรเขาอยูอาศัยในบริเวณเขตโครงการเพื่อรวบรวมขอมูล
ตอมา จึงอพยพครอบครัวเกษตรกร จํานวน 83 ครอบครัว และเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่เดิม 48
ครอบครัว เขามาทําประโยชนที่ดินโดยไมใหกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ป 2514 กลุมเกษตรกรในหมูบานเกษตรกรตัวอยางหุบกะพง ไดรวมตัวขอจดทะเบียนเปน
สหกรณ ใชชื่อวา "สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 มีสมาชิกแรก
ตั้งจํานวน 128 ครอบครัว
วัตถุประสงคของโครงการ
1. จัดตั้งศูนยสิตและทดลองเกษตร เพื่อศึกษาหาขอมูลในดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว
ที่เปนประโยชนตอการ พัฒนาการเกษตรในพื้นที่แหงแลงตลอดจนสาธิตการใช
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ทําการปฏิรูปที่ดินโดยจัดพัฒนาที่ดินที่วางเปลาแลวจัดสรรใหเกษตรกรที่ไม มีที่ดินทํากิน
ในการเพาะปลูกเปนของตนเอง เขาทําเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหม แตไมให
กรรมสิทธิใ์ นการถือครองที่ดิน
3. รวมกลุมเกษตรกรทีไ่ ดรับการจัดสรร จัดตั้งเปนสหกรณการเกษตร โดยใชหลักและวิธีการ
สหกรณ
4. เปนแหลงใหการศึกษาการสงเสริมและเผยแพรความรูตาง ๆ แกเกษตรกร
สถานทีต่ ั้งโครงการ
บริเวณหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา เนื้อที่โครงการประมาณ 12,500 ไร

หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยสาธิตโครงการหุบกะพง สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี กรมสงเสริมสหกรณ
ภารกิจของศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง กรมสงเสริมสหกรณ
ไดรับมอบอํานาจการจัดที่ดินในโครงการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2527 และมีภารกิจดูแลงาน
ตางๆ สืบตอจากโครงการไทย – อิสราเอล มีภารกิจหลักๆ 7 งาน ไดแก
1. งานจัดสรรที่ดินและการทําประโยชนในที่ดิน
2. งานดานระบบชลประทาน แยกเปนควบคุมการใชน้ําจากโรงสูบน้ําดวยไฟฟา และ
จัดระบบการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
3. งานดานการสาธิตและทดลองการเกษตร
4. งานการสงเสริมสหกรณในโครงการพระราชประสงคหุบกะพง ดูแลชวยเหลือการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
5. งานดานเผยแพรประชาสัมพันธ
6. งานบริการสวัสดิการชุมชนและอื่น ๆ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานภายในหมูบาน
7. งานดานการบริหารบุคคลและการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
1. งานจัดที่ดิน ไดจัดที่ดินใหกับเกษตรกรไปแลว จํานวน 381 ครอบครัว พื้นที่ 7,563 ไร
แยกเปนเกษตรกรรุนแรก 128 ครอบครัว เกษตรกรรุนแรกและเกษตรกรที่ถวายฎีกา 253
ครอบครัว
2. งานชลประทาน น้ําที่ใชในโครงการสวนใหญไดมาจากสถานีสูบน้ํา 2 แหง สูบน้ําจาก
คลอง ชลประทานอางแกงกระจาน – หัวหิน ขึ้นเก็บไวในถึงพักความจุ 1,000 ลูกบาศกเมตร
จํานวน 2 ถัง แลวสงน้ําทางทอเปนรอบเวรหมุนเวียนเขาแปลงแพะปลูกของสมาชิกสหกรณ
ประมาณ 2,000 ไร กับสงเขาพื้นที่ของทางราชการ คาใชจายในการสูบน้ําทางราชการออก
ประมาณ ปละ 800,000 บาท/ป สหกรณเปนผูออก คาใชจายในการสูบประมาณ 200,000 บาท/
ป โดยเรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ 100 บาท/เดือน/ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการสงน้ําจากอาง
เก็บน้ําหวยทราย – หุบกะพง ใหกับสมาชิกสหกรณแปลงละ 5 ไร จํานวน 56 แปลนงาน ขุดสระ
เก็บน้ําตามทฤษฎีใหม กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการขุดสระขนาดความจุ 1,250 ลบ.เมตร
จํานวน 40 สระ ขุดสระขนาดความจุ 650 ลบ.เมตร จํานวน 56 สระ
3. งานสาธิตการเกษตรและสงเสริมอาชีพ ไดจัดทําแปลงสาธิตพืชไร พืชสวน ตลอดจนการ
เลี้ยงสัตวตาง ๆ ไดแก โคเนือ้ โคนม สัตวป และปลาชนิดตางๆ และไดสง เสริมใหสมาชิกสหกรณ
ปลูกพืชสวน เชน หนอไมฝรัง่ ขาวโพด มะเขือเทศ แตงแคนตาลูป ผักตางๆ สําหรับหนอไมมี
ปญหาน้ําไมสม่ําเสมอ สมาชิกสหกรณเลิกทําการเพาะปลูกไมผล เชน มะมวง ชมพู ควบคูไปกับ
การสงเสริมใหเลี้ยงปศุสัตว
4. งานเผยแพรประชาสัมพันธ ไดจัดนิทรรศการเผยแพรโครงการนอกสถานที่ปละกวา 5
งาน มีประชาชนนิสิต นักศึกษา รวมทั้งชาวตางประเทศเขาเยี่ยมชมโครงการปละประมาณ
40,000 คน

5. งานสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณไดแนะนําสงเสริมใหสหกรณการเกษตรหุบ
กะพง จํากัด ดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมกันซือ้ ธุรกิจรวมกันขาย ธุรกิจ
บริการและแปรรูป เจริญกาวหนาตามลําดับ
สหกรณที่อยูใ นความดูแลสงเสริม
จํานวน 1 สหกรณ คือ
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
งานเผยแพรประชาสัมพันธโครงการหุบกะพง และนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ในป 2554 มีประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งชาวตางประเทศ เขาเยี่ยมชม
โครงการ จํานวน 766 คณะ รวม 80,978 คน

