โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
แหงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให
พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง ขึ้ น บริ เ วณป า ขุ น แม ก วง อํ า เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม ขอบเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร โดยมีพระราชประสงคที่จะใหเปนศูนยกลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบ
การพัฒนาตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่ตนน้ําที่เหมาะสมและเผยแพรใหราษฎรนําไปปฎิบัติตอไป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง การพั ฒ นาพื้น ที่ ต น น้ํ าลํ า ธาร ซึ่ง ศู น ย ศึ กษากาพั ฒ นาห ว ยฮอ งไคร อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ จะ
ทําการศึกษาการพัฒนาปาไมพื้นที่ตนน้ําลําธาร ใหไดผลอยางสมบูรณเปนหลักตนทางปลายทางเปนการศึกษา
การประมงตามอางเก็บน้ําตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอราษฎรอยางแทจริง ผสมกับการศึกษาดานการ
เกษตรกรรม ดานปศุสัตวและโคนมและดานเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนศูนยที่สมบูรณแบบ กอใหเกิด
ประโยชนตอราษฎรที่จะเขามาศึกษากิจกรรมตางๆ ภายในศูนยฯ แลวนําไปใชปฎิบัติอยางไดผลตอไป ดังมี
พระราชดําริวาใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทําหนาที่เสมือน "พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัยหนึ่ง
เปน "สรุปผลของการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเขาไปเรียนรูและนําไปปฎิบัติได
วัตถุประสงคของศูนย
เพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับภาคเหนือในบริเวณพื้นที่ตนน้ํ า
หวยฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จั งหวัดเชียงใหม ขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ ๘,๕๐๐ ไร เพื่อเป น
ศูนยกลาง ในการอบรม และเผยแพรการศึกษาใหแกสวนราชการแลเกษตรทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้

๑. เพื่อศึกษาพัฒนาแหลงน้ํา
๒. เพื่อศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาปา ๓ อยาง ๓ วิธี

๓. เพื่อศึกษาพัฒนาดานปศุสัตวและโคนม

๔. เพื่อศึกษาพัฒนาดานประมง


๕. เพื่อศึกษาพัฒนาดานการเกษตรกรรม

๖. เพื่อศึกษาพัฒนาดานเกษตรอุตสาหกรรม

การดําเนินงานและผลการศึกษาทดลองในดานตาง ๆ ของศูนยฯ หวยฮองไครฯ
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาแหลงน้ํา
งานศึกษาพัฒนาแหลงน้ํา เปนงานจัดหาน้ําสนับสนุนงานศึกษาและพัฒนาในดานตาง ๆ ของศูนยฯ
หวยฮองไคร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาพื้นที่ตนน้ําลําธาร ไดพยายามใชประโยชนจากน้ําที่ไหลลงมาจาก
ยอดเขาลงสูลางใหไดประโยชนสูงสุดโดยการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) สําหรับเก็บกักน้ําไว เพื่อรักษา
ความชุมชื้นของพื้นดินในฤดูแลงและทําระบบกางปลา เพื่อกระจายน้ําออกไปเพิ่มความชุมชื้นในดิน เพื่อ
ประโยชนในการปลูกปาและแนวปองกันไฟปาเปยก (Wet Fire Break) น้ําที่ไหลมาเบื้องลางก็จะทําก็จะทํา
อางเก็บน้ําไวและใชประโยชนจากอางเก็ยน้ําสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง ซึ่งมี
ผลการดําเนินงาน โดยสรุปดังนี้
๑.๑ งานเชื่อมโยงระหวางลุมน้ําขนาดเล็ก เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาระบบเชื่อมโยงลุมน้ําขนาด

ใหญต อไป ได แก งานผั น น้ํ าจากลุ มน้ํ าแมล ายสู ลุ ม น้ํ า ของศู น ย ฯ ห ว ยฮอ งไคร ฯ โดยระบบทอ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗.๔๔ กม.
๑.๒ งานกอสรางอางเก็บน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในกิจกรรมของงานศึกษาและพัฒนาดานตาง ๆ อยาง

ตอเนื่องซึ่งปจจุบัน ไดกอสรางอางเก็บน้ําแลวจํานวน ๘ อาง ขนาดความจุ ๓,๓๑๒,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร

๑.๓ งานระบบแพรกระจายน้ํา แบบรอบบริเวณเพื่อสนับสนุนงานปองกันไฟปาโดยความชื้นและการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และนิเวศนวิทยาของปาไม ในเขตพื้นที่พัฒนาปาไม ดวยระบบชลประทาน ๘๐๐ ไร
๑.๔ งานระบบสงน้ําไดแก การกอสรางระบบสงน้ําใหแกพื้นที่ศึกษาและพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑,๑๕๐ ไร
๑.๕ งานแพรกระจายน้ําสูระบบเพิ่มความชุมชื้นจากสันเขาสูลําหวย โดยการสรางระบบเชื่อมโยงโดย

ทอและอางเก็บน้ําขนาดเล็กตาง ๆ ตามสันเขาปจจุบันไดกอสรางแลว ๘ อางขนาดความจุ ๓,๓๑๒,๕๐๐
ลูกบาศกเมตร

๑.๖ งานชะลอความชุมชื้นตามลําหวยธรรมชาติ โดยสรางฝายตนน้ําขนาดเล็กตางๆ ซึ่งปจจุบันได
ก อ สร า งแล ว ทั้ ง ในเขตพื้ น ที่ พั ฒ นาป า ไม ด ว ยระบบชลประทานและในเขตพื้ น ที่ พั ฒ นาป า ไม ด ว ย
น้ําฝน รวม ๓๐๔ แหงและจากการศึกษาพบวา การกอสรางฝายตนน้ํา (Check Dam) เมื่อกอสรางแลว
เสร็จประมาณ ๒ - ๓ ป จะสามารถเก็บกักน้ําไดดี เหมือนสภาพฝายถาวร เนื่องจากเศษไมและใบไมไป
อุดบริเวณสันฝายทําใหเก็บน้ําไดดี
๒. งานศึกษาและพัฒนาปาไม
งานศึกษาพัฒนาปาไม เปนการพยายามหาเทคโนโลยี่ดานปาไมทีเหมาะสม เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
และฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธารบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีผลการดําเดินงานดังนี้
๒.๑ งานปองกันพื้นที่และงานปองกันไฟปา ซึ้งปจจุบันสามารถปองกันการบุกรุกปาและการปองกัน
ไฟปา ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิธี (Wet Fire Break) โดยวิธีการกอสรางและการกระจายน้ําไปทั่วพื้นที่
โดยเหมืองแบบไสไก หรือเหมืองแมว ในเขตพื้นที่พัฒนาปาไมดวยระบบชลประทาน ๑,๕๑๖ ไร นั้นไมมีไฟ
ไหมปา สภาพปามีความชุมชื้นอุดมสมบูรณ ดินเปลี่ยนสภาพจากดินรวนปนทรายมีหินโผล เปนดินที่มีสีดํามี
คุณคาทางอาหารมากขึ้น
๒.๒ งานปลูกและบํารุงปา ประกอบดวยงานปลูกปา ๓ อยาง ๓ วิธี โดยใชไมชนิดที่เปนประโยชน
ทั้งในการใชสอย เปนอาหาร และเปนเชื้อเพลิง โดยปลูกพันธุไมเหลานี้ ใหกระจายพันธุลุกลามจากสันเขา
ลงมา และใชพันธุไมที่มีเมล็ดซึ่งเมล็ดเหลานี้จะตกลงจากพื้นที่สูงลงมาสูที่ต่ํา และสามารถงอกขึ้นมาไดตาม
ธรรมชาติการปลูกปาโดยวิธีกระจายพันธุไปจากแนวสันเขาลงมาดานลางนี้ จะทําใหเกิดสภาพปาที่หนาทึบ
และสมบูรณขึ้นไดซึ่งปจจุบันไดปลูกปาไปแลว ๑,๓๐๐ ไรและบํารุงปาธรรมชาติโดยวิธีตัดไมไรคาบํารุงปา
จํานวน ๑,๐๐๐ ไร

๒.๓ งานศึกษาปาไม ระบบเกษตรปาไมเปนรูปแบบหนึ่งที่เปนตัวแทนของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู
กับการพัฒนาปาไม โดยทําการศึกษาเชิงวิเคราะหระบบเกษตรปาไม เพื่อรวบรวมรูปแบบเกษตรปาไม เพื่อ
เป น แนวทางในการพัฒ นาชนบท ในภาคเหนื อตอนบนต อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้ อยู ร ะหว างการศึกษา
วิเคราะหขอมูล ประมาณ ๒๐ เรื่อง เชน การปลูกพริกไทยในปาเต็งรัง การปลูกไมผลผสมปาเปนตน
๒.๔ งานวิจัยตนน้ํา ดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคนควาทางอุตุอุทกวิทยาลุมน้ํา การปลูกพืช
ในระบบเกษตรปาไม การปองกันการพังทลายของดิน และศึกษาหาอัตราการสูญเสียหนาดิน
๒.๕ งานเพาะเลี้ยงขยายพันธุสัตวปา ดําเนินการศึกษาและเพาะเลี้ยงขยายพันธุสัตวปา
๓. งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน
เปนการสนับสนุนการปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ใหไดมีการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตองตาม
สมรรถนะของพื้นที่และเหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ตามที่ไดวางแผนไวและศึกษาพัฒนาวิธีการ
และรูปแบบของการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมกับภูมิประเทศภาคเหนือตอนบน มีผลการดําเนินงานดังนี้
๓.๑ งานศึกษาและวิ จัย เกี่ย วกับ การอนุ รักษดิน และน้ํา เปน การดําเนิ น งานเพื่อศึกษาหาวิ ธีการ
อนุ รั กษ ดิน และน้ําที่ห มาะสมสํ าหรั บ พื้นที่ซึ่งมีความลาดชั น ซึ่งไมส ามารถที่จ ะนํ าใช ประโยชน ในการ
เกษตรกรรมได ไมมีการควบคุมที่ถูกตองตามหลักวิชาการเสียกอน เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดตอพื้นที่ลุม
น้ํา ซึ่งไดมีการนํามาใชประโยชนในการเกษตร อันจะเปนแนวทางที่จะทํานายผลกระทบของรูปแบบการ
พัฒนา ที่มีผลตอสภาพแวดลอมในระยะยาว และเพื่อศึกษาหาวิธีการใชประโยชนพื้นที่ดินซึ่งมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในทางการเกษตร ใหมีศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการ ใชประโยชนที่ดินที่ทวีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไดดําเนินการศึกษาทั้งหมด ๔ หัวขอไดแก
๑. การศึกษา และทดสอบระบบการใชประโยชนที่ดินบนพื้นที่ลาดเท
๒. การศึกษาความยากงาย ในการชะลางพังทลายของดินชุดนี้
๓. การศึกษาระบบการปลูกพืช เพื่อการอนุรักษในพื้นที่เกษตรน้ําฝน
๔. การศึกษาผลกระทบของการใชประโยชนที่ดินแบบตาง ๆ ที่มีตอสภาพอุทกวิทยาพื้นที่ลุมน้ํา
หวยฮองไคร
๔. งานศึกษาและทดสอบการปลูกพืช
๔.๑ งานพืชสวนประกอบดวย
๔.๑.๑ ไมผลไดแก มะมวง ลิ้นจี่ มะขามหวาน ลําไย ขนุนและสมโอ
๔.๑.๒ พืชอุตสาหกรรม ไดแก สับปะรด กระทกรก ฝรั่ง ยางพารา มะคาเดเมียและ
มะมวงหิมพานต
๔.๒ งานพืชผัก ไดแก ผักตระกูลกะหล่ํา ตระกูลแตง ตระกูลมะเขือ และเห็ดตางๆ
๔.๓ งานพืชไร ไดแก ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุม ถั่วมะแฮะ ทานตะวันและขาวโพดหวาน
๔.๔ งานขาว ประกอบดวย การทดลองปลูกขาวนาสวน โดยใชน้ําใตดินจากขอบอาง (นาน้ําหมาด)
นาหวานน้ําตม นาสวน และขาวไร
๕. งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต
ดําเนินการโดยยึดหลั กการจัดปลูกตนไมยืน ตนประเภทตาง ๆ สําหรับเปน อาหาร พืช และรายได
ควบคูกับพืชลมลุกที่ใชเปนอาหาร ยา รายได โดยกําหนดทิศทางของแนวโนมไมยืนตน เพื่อใหไมลมลุกใน
ระหวางแถวไมยืนตนรับแสงแดดเต็มที่เพื่อความสมบูรณของผลิตผล โดยทําการศึกษาการอยูรวมกันของพืช
ตาง ๆ โดยพยายามศึกษาโดยยึดไมพันธุดั้งเดิมที่ชาวบานคุนเคยอยูแลวเปนหลัก โดยทดลองการปลูกใหอยู
รวมกัน เพื่อชาวบานจะไดประโยชนในดานเปนอาหาร และเปนรายไดในแงการขายผลผลิตและอุตสาหกรรม
ในครอบครัว โดยทําการทดลองทั้งในพื้นที่ตาง ๆ กัน ตามสภาพความเปนจริงและเลือกพันธุไมหลาย ๆ
ชนิด ทั้งพืชที่เ ก็บไวได นานและพืชระยะสั้น ใหสอดคลองกับการคมนาคมขนสงพืชพันธุ จากครอบครั ว
ชาวบานถึงตลาดผูบริโภค ซึ่งมีรูปแบบตางๆ ๕ รูปแบบ ไดแก

๑. การทําสวนในไร ในที่หางไกล
๒. การทําสวนในไร ในที่ใกลเมือง

- การทําสวนในไรแบบน้ําซึมบอทราย
- การทําสวนในไรแบบฝนโปรย

๓. การทําสวนในไรแบบเกษตรอุตสาหกรรม
๔. การทําสวนในไรควบคูการเลี้ยงสัตว

๕. หนวยขยายพันธุไมดอกไมผล ระดับหมูบาน

๖. งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตวและโคนม
เปนการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ในสวนที่เกี่ยวกับการอยูรอดของสัตว การเจริญเติบโต
การผสมพันธุและการใหผลผลิต โดยใหสอดคลองกันระหวางพื้นที่กับจํานวนโค นอกจากนี้ยังเสริมดวยการ
เสี้ยงสัตวปกและสุกรอีกดวย ซึ่งใหทําการศึกษาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๖.๑ เรื่องเกี่ยวกับโค
- ศึ ก ษาถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของโคนมเพศเมี ย พั น ธุ ผ สมโฮสไตน หลั ง หย า นมในช ว งฤดู แ ล ง
(๑๒๐ วัน)
- ศึกษาน้ําหนักแรกเกิดของลูกโคพันธุผสมโฮสไตน ๕๐ % ในการเลี้ยงดูแบบชาวบานและแบบ
ผูกยืนโรง
- ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยของการใหลูกตัวแรก ของโคนมพันธุผสมโฮสไตน ๕๐ % ใน
สภาพการเลี้ยงดูที่ตางกัน
- ศึกษาผลการผลิตการใหนมและระบบการใหนมของโคนมพันธุผสมโฮสไตน ๕๐ % ในการใหนม
ครั้งแรก ระหวางสภาพการเลี้ยงที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ บสภาพฟามรมที่เลี้ยงแบบผูกยืนโรง
๖.๒ เรื่องเกี่ยวกับปศุสัตวอื่นๆ
- ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความอยูรอดของไกพันธุลูกผสม ในสภาพการเลี้ยงแบบ ชาวบาน
พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ
- ศึกษาความเปนไปไดของการเลี้ยงสุกรพันธุลูกผสมเหมยชานของเกษตรหมูบานรอบศูนยฯ เพื่อ
เสริมรายได
- ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลผลิตของพืชอาหารสัตวชนิดตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อนํามาเลี้ยงสัตว ใน
สภาพพื้นที่ของศูนยฯ เพื่อเสริมรายได
- ศึกษาเกี่ยวกับการใชปุยวิทยาศาสตร(ยูเรีย) และปุยคอกบํารุงดินในการผลิตหญารูซี่เพื่อใชเปน
อาหารสัตว
- ศึกษาและเปรียบเทียบการใหผลผลิตของพืชอาหารสัตว ๔ ชนิด ซึ่งลักษณะการเตรียมดินปลูก
เชนเดียวกันในสภาพปาโปรงตางกัน เฉพาะใหปุย (๑๕-๑๕-๑๖) และไมใสปุย
- ศึกษาถึงการมีชีวิตรอดของพันธุพืชของอาหารสัตว เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ปาโปรง โดยไมมี การ
ใชเครื่องกล เครื่องมือทุนแรง (ไมมีการไถพรวน) เพื่ออนุรักษตนน้ํา
- ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบผลผลิตเกี่ยวกับการปลูกพืชอาหารสัตว (ตระกูลถั่ว) ในสวนผลไม และ
ในพื้นที่ปาโปรง (ปาบํารุง) เพื่อนํามาเลี้ยงสัตว
๗. งานศึกษาและพัฒนาการประมง
เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางระเบียบการจับปลาในแหลงน้ํา รวมทั้งเทคนิคการจับปลาในแหลง
น้ํา รวมทั้งเทคนิคการจับปลาและสงเสริมการเลี้ยงปลา เพื่อมิใหมีการแกงแยงกันเอาเปรียบกัน ไมทําลายพันธุ
ปลาและใชเปนแนวทางปฎิบัติสําหรับอางเก็บน้ําอื่นๆ ตอไป ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมการบริหารการประมง ในอางเก็บน้ําหวยฮองไคร ๗


๒. กิจกรรมสาธิตสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง


๘. งานอนุรักษและการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกบ
เปนการศึกษา ทดลอง คนควา วิจัย ในการเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ การพัฒนาพันธุกบและสัตวครึ่ง
บกครึ่งน้ําชนิดตาง ๆ ที่พบในประเทศไทย เพื่อใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ เปนศูนยกลางในการ
ใหบริการความรูทางวิชาการ ในดานการเพาะเลี้ยงกบและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกบ
ใหกับเกษตรกรในภาคเหนือที่สนใจอาชีพการทําฟารม ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากรวมทั้งเปนแหลงผลิตพอ แม
พันธุกบชนิดตางๆ ที่สามารถนําไปเลี้ยงเปนอาชีพ จําหนายใหกับเกษตรกรในราคาถูก ประกอบดวยกิจกรรม
หลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. กอสรางโรงเรือนบอเลี้ยงฝายกั้นน้ําปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกตนไม


๒. ศึกษาสํารวจสภาพแวดลอมและจํานวนเกษตรกรที่ทําการเลี้ยงกบบลูฟร็อก และกบภูเขาเพื่อการ
ขยายพันธุตอไป
๙. การดําเนินงานหมูบานรอบบริเวณศูนยฯ หวยฮองไคร
ศูน ยศึกษาการพัฒนาห วยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ ได กําหนดหมูบานเป าหมายรอบ
บริ เ วณศูน ย ฯ จํ านวน ๑๐ หมูบ าน ในเขตตํ าบลแมโ ป ง อําเภอดอยสะเก็ด จั งหวั ด เชี ย งใหมเ ป น หมูบ า น
เปาหมายในการขยายบริการผลการศึกษาสูราษฎร
บทสรุป
ผลการศึกษาของศูนย ศึกษาการพัฒนาห วยฮองไครฯ ที่เ ห็ น ผลไดชั ด เจนแมจ ะไมมีผ ลกระทบต อ
ประชนโดยตรง ไดแก โครงการศึกษาเกี่ยวกับปาไม เพราะมีผลทําใหสภาพแวดลอมของปาในบริเวณศูนยฯ ดี
ขึ้น ไฟปาลดลงและอากาศชุมชื้นอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาปาไมดวยระบบชลประทาน มี
การศึกษาทดลองเกี่ยวกับระบบการปองกันไฟปาเปยก (Wet Fire Break) ปรากฏวาไดทําการกอสรางฝายตน
น้ําขนาดเล็ก และกระจายน้ําไปทั่วพื้นที่โดยระบบเหมืองไสไก หรือเหมืองแมว ทําใหดินและปามีความอุดม
สมบูรณและระบบนิเวศนดีขึ้น และสามารถปองกันไฟปาในพื้นที่ดังกลาวไดอยางสมบูรณ
นอกจากนี้ยังมีการใหบริการการพัฒนากับประชาชน เชน การสนับสนุนดานพันธุสัตว กลาไม เมล็ด
พันธุพืช การใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการที่ประชาชนจะนําไปใชในการประกอบอาชีพไดทั้งหมูบานรอบ
บริเวณศูนยฯ และเกษตรกรทั่วไป
การดําเนินงานของศูนยฯ ขณะฟนี้ไดดําเนินงานประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในสวนของ
การกอสรางขั้นพื้นฐาน การศึกษา ทดลอง วิจัยและการที่จะใหสวนราชการตาง ๆ ไดมีการทํางานรวมกันและ
ประสานงานกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและการบริหารสูราษฎร ทั้งในหมูบานเปาหมายรอบบริเวณศูนยฯ
สวนราชการและราษฎรโดยทั่วไปและสําหรับในอนาคตของศูนยฯ จะเนนทางดานการศึกษาทดลอง วิจัย
อยางตอเนื่องและเผยแพรผลการศึกษาทดลอง วิจัยและประชาสัมพันธุอยางเปนระบบใหสวนราชการและ
ประชาชนได ท ราบ และนํ า ไปปฎิ บั ติ ต าม ซึ่ งจะทํ า ให ศู น ย ศึก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮ องไคร ฯ นี้ เ ป น เสมื อ น
พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต อันจะยังใหเกิดประโยชนสมดังพระราชประสงคตอไป

