
โครงการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหบุกะพง  
 
ความเปนมาของโครงการ  
       ป 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานพระราชวังไกลกังวล อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขันธ และทราบฝาละอองธุลีพระบาทวาเกษตรกรกลุมชาวสวนผักชะอํา จํานวน 
83 ครอบครัว มีฐานะยากจน ไมมีทีท่ํากินเปนของตนเอง จึงโปรดรับเกษตรกรกลุมน้ีไวในพระ
บรมราชูปถัมภและโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนง
เปนประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําโครงการและจัดหาที่ดินใน
พ้ืนที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ เพ่ือนํามาจัดสรรใหแกเกษตรกรที่ไดรับความ
เดือดรอน (ซึ่งเปนที่มาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง โครงการแรก
ของประเทศไทย) ในการน้ีทางรัฐบาลอิสราเอลขอเขารวมและใหความชวยเหลือโครงการดังกลาว
ใน รูปของผูเช่ียวชาญการพัฒนาชนบทสาขาตาง ๆ ภายใตช่ือ "โครงการไทย – อิสราเอล เพ่ือ
พัฒนาชนบทหุบกะพง” โครงการเริ่มขึ้น เมือ่ 19 สิงหาคม 2509 – 18 สงิหาคม 2514 
(ระยะเวลา 5 ป) โดยเลือกทีดิ่นบริเวณหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปน
พ้ืนที่จัดทําโครงการฯ เน้ือที่ ประมาณ 12,000 ไร มาจัดสรรใหแกเกษตรกรที่ไมมทีี่ดินทํากินเขา
ทําประโยชนเพ่ือประกอบอาชีพ เกษตรกรรมในรูปของสหกรณ  
       ป 2509 ไดดําเนินโครงการงานสําคัญ ไดแก การเปดปาแบงแปลงที่ดินใหเกษตรกร 
จัดระบบชลประทาน จัดใหมสีาธารณประโยชน  
       ป 2511 ไดศึกษาทดลองใหเกษตรกรเขาอยูอาศัยในบริเวณเขตโครงการเพ่ือรวบรวมขอมูล 
ตอมา จึงอพยพครอบครัวเกษตรกร จํานวน 83 ครอบครัว และเกษตรกรที่อาศัยในพ้ืนที่เดิม 48 
ครอบครัว เขามาทําประโยชนที่ดินโดยไมใหกรรมสทิธ์ิที่ดิน  
       ป 2514 กลุมเกษตรกรในหมูบานเกษตรกรตัวอยางหุบกะพง ไดรวมตัวขอจดทะเบียนเปน
สหกรณ ใชช่ือวา "สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 มีสมาชิกแรก
ต้ังจํานวน 128 ครอบครัว  
 
วัตถุประสงคของโครงการ  
      1. จัดต้ังศูนยสิตและทดลองเกษตร เพ่ือศึกษาหาขอมูลในดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว
ที่เปนประโยชนตอการ พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่แหงแลงตลอดจนสาธิตการใช
เทคโนโลยีการเกษตร  
      2. ทําการปฏิรูปที่ดินโดยจัดพัฒนาที่ดินที่วางเปลาแลวจัดสรรใหเกษตรกรที่ไม มทีี่ดินทํากิน 
ในการเพาะปลูกเปนของตนเอง เขาทําเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหม แตไมให
กรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน  
      3. รวมกลุมเกษตรกรทีไ่ดรับการจัดสรร จัดต้ังเปนสหกรณการเกษตร โดยใชหลักและวิธีการ
สหกรณ  
      4. เปนแหลงใหการศึกษาการสงเสริมและเผยแพรความรูตาง ๆ แกเกษตรกร  
 
สถานทีต้ั่งโครงการ  
     บริเวณหุบกะพง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา เน้ือที่โครงการประมาณ 12,500 ไร  



 
หนวยงานรบัผิดชอบ  
     ศูนยสาธิตโครงการหุบกะพง สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี กรมสงเสริมสหกรณ  
 
ภารกิจของศนูยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง กรมสงเสริมสหกรณ  
      ไดรับมอบอํานาจการจัดที่ดินในโครงการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2527 และมีภารกิจดูแลงาน
ตางๆ สืบตอจากโครงการไทย – อิสราเอล มีภารกิจหลักๆ 7 งาน ไดแก  
       1. งานจัดสรรที่ดินและการทําประโยชนในที่ดิน  
       2. งานดานระบบชลประทาน แยกเปนควบคุมการใชนํ้าจากโรงสูบนํ้าดวยไฟฟา และ
จัดระบบการใชนํ้าจากอางเก็บนํ้า  
       3. งานดานการสาธิตและทดลองการเกษตร  
       4. งานการสงเสริมสหกรณในโครงการพระราชประสงคหุบกะพง ดูแลชวยเหลือการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด  
       5. งานดานเผยแพรประชาสัมพันธ  
       6. งานบริการสวัสดิการชุมชนและอ่ืน ๆ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานภายในหมูบาน  
       7. งานดานการบริหารบุคคลและการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
การดําเนินงาน  
       1. งานจัดที่ดิน ไดจัดที่ดินใหกับเกษตรกรไปแลว จํานวน 381 ครอบครัว พ้ืนที่ 7,563 ไร 
แยกเปนเกษตรกรรุนแรก 128 ครอบครัว เกษตรกรรุนแรกและเกษตรกรที่ถวายฎีกา 253 
ครอบครัว  
       2. งานชลประทาน นํ้าที่ใชในโครงการสวนใหญไดมาจากสถานีสูบนํ้า 2 แหง สูบนํ้าจาก
คลอง ชลประทานอางแกงกระจาน – หัวหนิ ขึ้นเก็บไวในถึงพักความจุ 1,000 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน 2 ถัง แลวสงนํ้าทางทอเปนรอบเวรหมุนเวียนเขาแปลงแพะปลกูของสมาชิกสหกรณ 
ประมาณ 2,000 ไร กับสงเขาพ้ืนที่ของทางราชการ คาใชจายในการสูบนํ้าทางราชการออก
ประมาณ ปละ 800,000 บาท/ป สหกรณเปนผูออก คาใชจายในการสูบประมาณ 200,000 บาท/
ป โดยเรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ 100 บาท/เดือน/ครอบครัว นอกจากน้ียังมีการสงนํ้าจากอาง
เก็บนํ้าหวยทราย – หุบกะพง ใหกับสมาชิกสหกรณแปลงละ 5 ไร จํานวน 56 แปลนงาน ขุดสระ
เก็บนํ้าตามทฤษฎีใหม กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการขุดสระขนาดความจุ 1,250 ลบ.เมตร 
จํานวน 40 สระ ขุดสระขนาดความจุ 650 ลบ.เมตร จํานวน 56 สระ  
       3. งานสาธิตการเกษตรและสงเสริมอาชีพ ไดจัดทําแปลงสาธิตพืชไร พืชสวน ตลอดจนการ
เลี้ยงสัตวตาง ๆ ไดแก โคเน้ือ โคนม สัตวป และปลาชนิดตางๆ และไดสงเสริมใหสมาชิกสหกรณ
ปลูกพืชสวน เชน หนอไมฝรัง่ ขาวโพด มะเขือเทศ แตงแคนตาลูป ผักตางๆ สําหรับหนอไมมี
ปญหานํ้าไมสม่ําเสมอ สมาชิกสหกรณเลิกทําการเพาะปลูกไมผล เชน มะมวง ชมพู ควบคูไปกับ
การสงเสริมใหเลี้ยงปศุสัตว  
       4. งานเผยแพรประชาสัมพันธ ไดจัดนิทรรศการเผยแพรโครงการนอกสถานที่ปละกวา 5 
งาน มีประชาชนนิสิต นักศึกษา รวมทั้งชาวตางประเทศเขาเยี่ยมชมโครงการปละประมาณ 
40,000 คน  



       5. งานสงเสริมสหกรณ กรมสงเสรมิสหกรณไดแนะนําสงเสริมใหสหกรณการเกษตรหุบ
กะพง จํากัด ดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ ไดแก ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรวมกันซือ้ ธุรกิจรวมกันขาย ธุรกิจ
บริการและแปรรูป เจริญกาวหนาตามลําดับ  
 
สหกรณที่อยูในความดูแลสงเสริม  
จํานวน 1 สหกรณ คือ  
       สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด  
งานเผยแพรประชาสัมพนัธโครงการหุบกะพง และนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
     ในป 2554 มีประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งชาวตางประเทศ เขาเยี่ยมชม
โครงการ จํานวน 766 คณะ รวม 80,978 คน  
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