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บทนํา
โครงการจุฬาภรณพัฒนาฯนับเปนโครงการหนึ่ง
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณโดยมีศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอคั รราชกุมารีเปนองค
ประธานเพื่อพัฒนาแบบครบวงจร
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางภาคใตของประเทศไทย
สืบเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ
ทางภาคใตของประเทศไทยเมื่อ ปพุทธศักราช 2531 เปนเหตุ
ใหเกิดการสูญเสียชีวิตมนุษย บานเรือน สิ่งแวดลอมตลอด
จนถึงการเกษตรกรรมและการประมงครั้งยิ่งใหญสถาบันวิจัยจุฬา ภรณดวยการสนับสนุนของ
รัฐบาล ไดเขาทําการสํารวจและศึกษาความเปนไปไดในการฟนฟูสภาพแวดลอม และชีวิตความ
เปนอยูของประชากรที่ประสบอุทกภัย โดยไดรับความรวมมืออยางดีทั้งหนวยงานของรัฐบาล
องคการระหวางประเทศ และภาคเอกชนทีใ่ หความสนใจ
เมือวันที่ 4 เมษายน 2531 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ดําเนินโครงการฟนฟูสภาพ
แวดลอมและชีวิตความเปนอยูของราษฎร ดวยการจัดตั้งหมูบานจุฬาภรณพัฒนาขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ซึ่งไดแก
1. หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 1
2. หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 2
3. หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 3
4. หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 4
การดําเนินงานจัดตั้งที่อยูอาศัยใหกับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไรที่อยูอาศัยและยากจนนั้น ไดมีการ
วางแผนดําเนินงานในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยยึดเอาความตองการพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ราษฎรที่แตกตางกันไปเปนเกณฑในการดําเนินการ
นอกจากการสรางที่อยูอ าศัยพรอมดวยสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟา ประปา สถานีอนามัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หองสมุด ฯลฯ แลว ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเปนอยูข องประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอมในรูปการสราง
อาชีพเสริมรายได ใหการศึกษาและฝกอบรม เชน การสงเสริมการเพาะเห็ด การสงเสริมการทําปศุสัตว การปลูกพืชและไมผล การ
ฝกอบรมยุวเกษตร การอบรมยุวชนปาไม เปนตน
ตอมาในปพุทธศักราช 2534 องคประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ไดทรงขยายผลการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันไปยังจัง
หวัดนราธิวาส ซึ่งเปนจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย และราษฎรสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม ดําเนินการจัดตั้งเปน
หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุมชน โดยการทํากิจกรรมรวมกันระหวางประชาชน 2 กลุม ที่มีจริยธรรม
การนับถือศาสนาตางกัน ใหสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยางผสมผสานกลมกลืนรวมถึงการอนุรักษแบบปาดั้งเดิม ซึ่งเปน
แหลงของพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการจุฬาภรณ
พัฒนา 9‐12 ครอบคลุมพืน้ ที่
จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส เปนอีกโครงการหนึ่ง
ที่มีความสําคัญ ไมเฉพาะแตใน
การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เทานั้น แตยังตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในดานความมัน่ คงแหงชาติดวย เนื่องจากเปนการชวยเหลือชนกลุม นอยทีเ่ ขามา
อาศัยในประเทศไทยอยางไมถกู ตองตามกฏหมาย
ใหปรับสภาพเปนบุคคลในประเทศอยางถูกตองตามกฏหมาย ยอมสงผลใหเกิดความ
สงบและสันติภาพในหมูประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ ผูรวมพัฒนาชาติไทย เมื่อไดรับความ
ชวยเหลือจากประเทศไทยแลว จะเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของประเทศไทยใน
อนาคต
เนื่องจากโครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนา 9‐12 เปนโครงการตอเนื่องที่ทางกองทัพภาค
ที่ 4 ไดดําเนินการไวแลวจึงไดมีการสงมอบหมูบ านทั้ง 4 ใหสถาบันวิจัยจุฬาภรณเปน
ผูดําเนินการตอ เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2536 ประกอบดวย
‐ หมูบานจุฬาภรณพัฒนา9 จังหวัดยะลา
‐หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 10 จังหวัดยะลา
หมู บานจุฬาภรณพฒ
ั นา 2 จัดตั้งขึน้ เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2532 เปนโครงการจัดรูปแบบชุมชน โดย
รับผูประสบภัยซึ่งไรที่อยูและที่ทํากิน จากอุทกภัยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ในเขตพื้นที่อําเภอพิ
ปูน และบริเวณใกลเคียงรวมกันเปนหมูบานพัฒนา ปจจุบนั ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบลเขาพระ อําเภอพิ
ปูน จังหวันครศรีธรรมราช ไดนําระะบบคิปบุตชของอิสราเอลมาใชเปนตนแบบในการพัฒนา
ชุมชน การจัดหมูบานสหกรณคิปบุตชนั้นสมาชิกในหมูบานจะไดรับการแบงปนสิ่ง ที่จําเปน เชน
อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และอื่น ๆ โดยมีสมาชิกในโครงการรวมทั้งสิ้น 1,237คน เปนชาย
699 คน เปนหญิง 538 คน รวม 265 ครอบครัว อาศัยอยูในพื้นที่ 268 ไร
การที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณเพื่อนําระบบคิวบุตชมาใชในหมูบานนี้ เนื่องจากราษฏรจํานวนมากทีต่ อ

งกการอาศัยอยูใ นพืน้ ที่เดิม แมวา
จะมีพื้นที่นอย ไมเหมาะตอการ
ประกอบอาชีพ เดิมจากการปลูก
สวนยางพารา ซึ่งตองใชพื้นที่
เพาะปลูกจํานวนมากประมาณ 15 ไรตอครอบครัว หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ทําปศุสัตวและทํา
กิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนสวนรวมแทน
อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําสวนยางพารา ทําสวนผลไม เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
รองลงมาอาชีพตามโครงการสงเสริมอาชีพที่กําหนดกันเปนกลุมในพื้นที่ที่ทางโครงการจัดไวให
ไดแก กลุมตัดเย็บเสื้อผา กลุมเครื่องเงิน กลุมเลี้ยงกบ กลุมทําขนมแปรรูป กลุมสหกรณ และกลุม
เลี้ยงสัตวในคอกรวม ซึ่งเปนกลุมที่ประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุด จากการสัมภาษณราษฎรในโครงการหมูบานจุฬาภรณ
พัฒนา 2 เมื่อเดือน พฤษภาคม 2542 สรุปไดดังนี้
สภาพทางเศรษฐกิจ ราษฎรในโครงการสวนใหญรอยละ
78.90 ยอมรับวารายไดของครอบครัวลดลง แตกลับมี
รายจายของครอบครัวรอยละ 68.40 สูงขึ้น และราษฎรรอยละ 57.90 มีความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเทาเดิม รายไดจากการกรีดยางพาราเฉลี่ย 32,472.50 บาทตอครอบครัวตอป รายไดจากการ
รับจางทั่วไปเฉลี่ย35,620 บาทตอครอบครัวตอป และรายไดจากการคาขาย 40,166.67 บาทตอ
ครอบครัวตอป
สภาพทางสังคม ราษฎรในโครงการสวนใหญยอมรับวา การดูแล
ของหนวยงาน และการยอมรับของสังคมยังคมเหมือนที่ผานมา คือ
รอยละ 44.70 แบะ 65.50 ตามลําดับ สวนความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินนั้น ราษฎรรอยละ 57.90 ยอมรับวาดีขนึ้ กวาอดีต
หมูบานจุฬาภรณพฒ
ั นา 2 ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี องคประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ โดยมีพระดํารัสรับสั่งแกคระผูตามเสด็จเมื่อ พ.ศ. 2534
ตอมาจึงมีการศึกษาความเปนไปไดและจัดทําแผนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
เหตุผลสําคัญของการจัดทําโครงการนี้เนื่องมาจากบริเวณพื้นที่หมูบานจุฬาภรณ พัฒนา 2 มีปญหา
หลัก คือ พื้นที่ตั้งของหมูบานเปนดินทราย อันเกิดจากการทําเหมืองแรมากอน ทําใหไมสามารถ
ปลูกพืชได อีกทั้งราษฎรแตละครอบครัวไดรับพืน้ ที่เฉพาะสําหรับลูกบาน ครอบครัวละ 100 ตาราง
วา จึงไมมีพื้นที่ทํากินภายในโครงการ และจากการสํารวจพบวาในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการมี
แหลงวัตถุดิบที่ สามารถใชทําเซรามิกได โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อเปนการสรางงานใหกับคนในพื้นที่หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 2 ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมูบานใกลเคียง จํานวนประมาณ 200 คน
2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมคุณภาพชีวติ ความเปนอยูของประชากรใหดีขนึ้
3. เพื่อใหโรงงานเซรามิกสามารถผลิตเปนโรงงานอุตสาหกรรมประเภท Table Ware และสามารถ
สงจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ได
4. เพื่อเปนแหลงศึกษาและวิจัยทางวิชาการทางเซรามิก สําหรับผูที่ศึกษาแขนงนีใ้ นภาคใต
5. เพื่อใหราษฎรมีความรักถิ่นฐานและพัฒนาหมูบานตัวเองใหเจริญ กาวหนาตอไป
ในป พ.ศ. 2536 จึงไดมีการจัดตั้งกลุมเครื่องปนดินเผาขึน้ โดยใหราษฎรสวนใหญเปนสมาชิก
หมูบานจุฬาภรณพฒ
ั นา 2 ทั้งนี้เพื่อเปนอาชีพเสริมรายไดใหกับครอบครัวโดยการจัดสงสมาชิก ใน
หมูบานไปอบรมงานยังโรงงานเซรามิกอื่นๆ และศูนยศิลปาชีพพิเศษบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจํานวนสมาชิกเริ่มแรกจํานวน 16 คน แบงการอบรมออกเปน 6 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 4 เดือน ประเภทงานที่ฝกในขั้นเริ่มแรก เปนการปนรูปอิสระ รีดดินเปนเสน และสานเปน
ตะกรา
ตอมาในป พ.ศ. 2538 มีการพัฒนาผลิตภัณฑเปนของชํารวย และผักผลไมขนาดยอ ป พ.ศ. 2539 ได
มีการฝกเขียนลวดลายและลงสีเบญจรงค และตอเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โรงงานเซรา
มิกไดดําเนินการกอสรางโรงงานเสร็จแลว หากแตยังไมดําเนินการผลิตเต็มกระบวนการเนื่องจาก
การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรของโรงงานเซรามิกยังไมเสร็จสิ้น ดังนั้นจึงตองอาศัยกําลังการผลิตจาก
การดําเนินงาน โดยใชเครื่องจักรจากโรงงานเกาเปนหลัก ซึ่งเปนเครื่องจักขนาดเล็ก สําหรับผลิต
ผลิตภัณฑในเชิงวิชาชีพ
ปจจุบันไดจัดทําผลิตภัณฑตามการสั่งซื้อของลูกคาในชวงเทศการตางๆ และจัดทําผลิตภัณฑหลัก
ของโครงการเชน
1. กระเปาใสนามบัตรเซรามิกเบญจรงค และลวดลายตางๆ
2. กระดิ่งเบญจรงคและลวดลายตางๆ
3. ชุดน้ําชาเบญจรงค และเครื่องเบญจรงคตางๆ
สําหรับเครื่องเบญจรงคนนั้ บางสวนไดจัดซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูปสีขาว (White Ware ) มาเขียน
ลวดลาย เพื่อจัดสงจําหนายยังฝายการตลาดของบริษัท จุฬาภรณพิพัฒน จํากัด โดยไดมกี ารสง
ผลิตภัณฑจําหนายทั้งทีโ่ ครงการโรงงานเซรามิก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ รานโครงการ
หลวง รานคาในกรมสงเสริมก ารสงออก การทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัทเอกเพรสคาร
เพท จํากัด และที่โรงงานเซรามิกหมูบานจุฬาภรณพฒ
ั นา 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรพิน้ ฐานดําเนินการเสร็จสิ้น โรงงานเซรามิกแหงนี้จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงขึน้ สนองวัตถุประสงคไดเต็มที่

‐หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 11 จังหวัดยะลา
‐หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส
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