
 

โครงการพระราชด าริ 

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทยทั้งหลาย ในระยะ
ต้นแห่งการ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัตินัน้ เป็นพระราชด าริด้านการแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ในระยะต้น รชักาลนั้นกิจการดา้นการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร และการบริการสาธารณสุขในชนบทยงัมิได้
แพร่หลาย เฉกเช่นปัจจุบนั  

จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราช
ทรัพย์จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สร้างอาคาร “มหิดลวงศานุสรณ์” ในบริเวณสถานเสาวภา ส าหรับใช้ในกิจการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ ผลิตวัคซนี บี ซี จี ซึ่งผู้คนยุคนั้นก าลังประสบปัญหาจากวัณโรคอย่างร้ายแรงทรงริเร่ิมสร้างภาพยนตร์ขึ้น ที่รู้จัก
กันในนามว่า “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” จัดฉายเพื่อหารายไดจ้ากผู้บริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลน ามาช่วยเหลือพสกนิกรด้าน
ต่าง ๆเชน่ สร้างตึกวชิราลงกรณ์สภากาชาดไทย  อาคารทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล  เมื่อคราวที่โรคอหิวาตกโรคระบาด
อย่างรุนแรงในเมืองไทย ซึ่งโรคนี้ต้องใช้ “น้ าเกลือ” เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะนั้นการให้ น้ าเกลือแก่ผู้ปุวยมีค่าใช้จา่ยสูง 
เนื่องจากต้องสั่งจากต่างประเทศ และน้ าเกลือที่ผลิตได้ในประเทศไทยตอนนั้นยงัขาดคุณภาพ จนกล่าวกนัว่า “ใส่ใครไปก็ช็อค” 
จึงได้พระราชทานพระราชด าริให้มีการศึกษาวิจัยและสนับสนนุในการค้นหาวิธีสรา้งเคร่ือง กลั่นน้ าเกลือใช้เอง จนมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับต่างประเทศ และเปน็ที่ยอมรับกันจนถึงปัจจบุันนี้  

โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน “เรือเวชพาหน์” เพื่อใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่รักษาราษฎรทีต่ั้งบ้านเรือนอยู่ตามล าน้ า 
โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด าเนนิการมาจนทุกวนันี้ 
 
  พระราชจริยวัตรเชน่นีไ้ด้กลายเป็นการขยายวงกว้าง ของปรัชญาการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย โดยฝังลึกจิตใจ
คนไทยลงไปถึงระดบัล่างทุดพืน้ที่ในเร่ืองของการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ขากยามที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น คนไทย
ทั้งหลายจะช่วยเหลือกันบริจาคโดยมิต้องร้องขอแต่อย่างใด 

พระราชด าริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้กรมประมงน าพันธุ์ปลาหมอเทศจากปนีัง ซึ่งได้รบัจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้ าพระทีน่ั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานพนัธุ์ปลาหมอเทศ นี้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทัว่ประเทศ น าไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรใน
หมู่บ้านของตน เพื่อจักได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน โครงการพระราชด าริทีน่ับวา่เปน็โครงการพฒันาชนบทโครงการแรก เกิดขึ้นในปี 



พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถบลูโดเซอร์ ให้หน่วย
ต ารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้าไปยงับา้นห้วยมงคล ต าบลหินเหล็กไฟ (ปจัจุบันคือ ต าบลทบัใต้) อ าเภอ   
หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น 

จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชด าริให้สร้างอา่งเก็บน้ าเขาเต่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
เพือ่บรรเทาความแห้งแล้ง เดือดร้อนของราษฎรและสร้างเสร็จใช้ประโยชนไ์ด้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ นับเป็นโครงการพระราชด าริ
ทางดา้นชลประทานแห่งแรกของพระองค์ 

 

 

โครงการชัยพัฒนา 

โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิต (บ้านบางหว้า)ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
ความเป็นมา  
                1. นางรุณีย์ อารีสวัสดิ์ ราษฎรบา้นทุง่นางด า อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และ เพื่อนบ้าน 23 ครอบครัว ได้ร้องเรียน
มายังส านักงานมลูนิธชิัยพัฒนา เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังประสบภัยพิบัตสิึนามิเนื่องจากไม่มีหน่วยงานใด ให้ความช่วยเหลือ  
               2. ต่อมา ส านักงานมูลนิธชิัยพฒันาจึงได้เข้าด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอ รายงานกราบบังคมทลู สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยให้ด าเนนิการช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวโดยการหา
พื้นที่ เพื่อจัดสร้างบ้านพักถาวร รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพพร้อมทั้งให้ความรู้ด้านตา่งๆ เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพเสริม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานมูลนิธิชยัพัฒนา 

แนวทางการด าเนินงาน  
               ส านักงานมลูนิธชิัยพัฒนาไดป้ระสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
โครงการฯ ประกอบด้วย 
                    1. แผนงานจัดสร้างที่อยู่อาศัย สาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานและจัดระเบียบชุมชน  
                    2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
ผลการด าเนินงาน  
1. แผนงานจัดสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
              1.1 การจัดซื้อที่ดิน  



              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณให้มูลนิธิชยัพัฒนาด าเนินการซื้อที่ดิน 
จ านวน 5 ไร ่บริเวณบา้นบางหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างบ้านพักถาวร 
             1.2 การก่อสร้างบ้านพักถาวรและระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน  
              ส านักงานมลูนิธชิัยพัฒนา ไดป้ระสานไปยงักลุ่มนายช่างชาวภูเก็ต เพื่อท าการออกแบบและก่อสร้างบา้นพักถาวร 23 
หลัง พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ดังนี้ 
             - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การสนบัสนุนในด้านการก่อสร้างบา้นพักจ านวน 23 หลัง  
             - สภากาชาดไทยให้การสนับสนนุในดา้นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
             ปัจจุบนัการด าเนนิงานดา้นการก่อสร้างบ้านพักและระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เชน่ ถนนทางเดินในโครงการฯ ระบบ
บ าบดัน้ าเสียและขยะ ระบบระบายน้ า ระบบประปา อาคารอเนกประสงค์ และลานกีฬา ไดด้ าเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลว้  
2. งานด้านการพัฒนาและสง่เสริมอาชีพ 
            2.1 ส านักงานมูลนธิิชยัพัฒนาได้ด าเนนิการสนบัสนุนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพทีจ่ าเป็น เชน่ เรือประมง อวน 
รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าปุย๋
หมักชีวภาพ การท าผ้ามัดย้อมและการท าน้ ายาลา้งจาน  
           2.2 ส านักงานมูลนธิิชยัพัฒนาไดป้ระสานกบั บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อจัดตั้งกองทนุ
สนับสนนุโครงการน าร่องการท าประมงในกระชังหมุนเวียนแบบผสม โดยประกอบดว้ยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยง
กุ้งมังกร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน และการเลี้ยงปลาในกระชัง ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม โดยมี
สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทา่ชาวน้ า ประกอบด้วยราษฎรในโครงการชัยพัฒนา กาชาดไทย ศุภนิมิต (บ้านบางหว้า) เปน็ผู้ด าเนินการ 
ปัจจุบนัได้มีการจับผลผลติสัตวน์้ าทั้งกุ้งมงักร และปลา แลว้ 

 
3. การจัดตั้งหมู่บา้นโครงการชยัพัฒนา - กาชาดไทย - ศุภนิมิต (บ้านบางหว้า)  
            3.1 การจัดราษฎรเข้าพักอาศัยบ้านพักถาวรในโครงการฯ  
                 - ส านักงานมลูนิธชิัยพัฒนาได้คัดเลือกราษฎรจากเกาะพระทอง เข้าพักอาศัยในหมู่บ้าน จ านวน 23 หลัง ซึ่งจาก
การตรวจสอบ การเข้าพักอาศัยของราษฎร พบว่า มีราษฎรเข้าพักอาศัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วบางส่วน  
                 - ส านักงานมลูนิธชิัยพัฒนา ได้ส ารองบ้านพักไว้ จ านวน 4 หลัง ซึ่งส านักงานมลูนธิิชัยพัฒนา ร่วมกับอ าเภอคุระบุรี 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากอ าเภอคุระบรุี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลคุระ และผู้แทนเจา้หน้าที่และ
ราษฎรในโครงการ เพื่อด าเนินการพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านพักที่ว่าง โดยการคัดเลือกจากผู้ประสบภัยจาก
เหตุการณ์สึนามิ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ และราษฎรที่เป็นคนจนที่ขึ้นทะเบียนไวท้ี่อ าเภอคุระบุรี มีระบบนิเวศที่เหมาะสม
และความหลากหลายทางชวีภาพ แก่สังคมของพืชและสตัว์ ตลอดจนน าความชุ่มชื้นมาสู่แผน่ดนิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์ุา
และพันธุ์พชื โดยส านักอนุรักษแ์ละจัดการต้นน้ า ไดน้ าแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับฝาย เข้ามา
บรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฟืน้ฟูระบบนิเวศของปุาไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ าล าธารให้ฟื้นคืนสภาพทางนิเวศที่ เหมาะสมต่อ การเป็น
แหล่งต้นน้ าล าธาร ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2537 ในงบงานการจัดการลุ่มน้ าของกรมปุาไม้ (เดิม) ซึ่งหน่วยจัดการต้นน้ าทั่วประเทศ จ านวน 
203 หน่วยทั่วประเทศ ได้ด าเนนิงานเกี่ยวกับการจัดท าฝายต้นน้ าล าธาร ประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจนถึงปัจจบุัน (พ.ศ. 
2546) ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการฝายแม้ว 

               ฝายแม้ว คือ สิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ า ซึ่งปกติมักจะกั้นล าห้วยล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นตน้น้ า    หรือ
พื้นที่ที่มีความลาดชนัสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากชว่งที่น้ าไหลแรงก็สามารถชะลอ การไหลของน้ าให้ช้าลงและกักเก็บ
ตะกอนไม่ให้   ไหลลงไปทับถมล าน้ าตอนลา่ง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง  รูปแบบและลักษณะฝายนัน้ 
ได้พระราชทานพระราชด ารสัว่า “ให้พิจารณาด าเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เชน่ 
แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ ากับล าธารขนาดเล็กเปน็ระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไวบ้างส่วน โดยน้ าที่กัก
เก็บไว้จะซึมเข้าไปในดนิท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุไ์ม้ ปูองกันไฟ พันธุไ์ม้โตเร็วและ
พันธุ์ไมไ้ม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นทีต่น้น้ าล าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นล าดับ ”“.......ส าหรับต้นน้ าไมท้ี่ขึ้นอยู่ในบริเวณสองข้างล า
ห้วย จ าเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชืน้ไว้ สว่นตามร่องน้ าและบริเวณที่น้ าซบัก็ควรสร้างฝายขนาดเลก็
กั้นน้ าไว้ในลักษณะฝายชุ่มชื้น แม้จะมีจ านวนน้อยก็ตามส าหรับแหล่งน้ าที่มปีริมาณน้ ามาก จึงสร้างฝายเพื่อผนัน้ าลงมาใช้ในพืน้ที่

เพาะปลูก......” นอกจากนี้ พนัต ารวจโท ทักษณิ ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี ยังได้กลา่วถึง ฝายตน้น้ าล าธาร ในรายการ "นายกฯ 
ทักษิณ คุยกับประชาชน" ทางคลื่น F.M. 92.5 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วนัเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2547 เวลา 

08.00 น. ดังนี้ ",,,ฝายแม้ว หรือ เช็คแดม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริตามแบบทีไ่ด้ทรงท าที่
ห้วย ฮ่องไคร้ที่เชียงใหม่ ผมก็เลยมอบนโยบายตามแนวพระราชด ารินี้ไปให้กับผู้ว่าราชการจงัหวัดทั้งหลายวา่ เพื่อให้ภูเขาต่างๆ ได้

เขียว เพราะไม่งั้นความแห้งแล้งจะได้เกิดขึ้นตลอด เขาก็ไปท าฝายแม้วที่หนองบัวล าภู ซึ่งผมไปดูมา เขานั้นแห้งแลง้มาก แต่
ปรากฏว่าพอฝนเร่ิมตกมาก็มีน้ า ฝายแม้วทั้งหลายก็กักเก็บน้ าไดน้ิดหน่อยๆ เพื่อให้เกิดความชื้นของภูเขา เพราะเขาลูกหนึ่งมีตั้ง

พันกว่าเข่ือน ส.ส.มาบอกผมว่าไปตรวจอีกคร้ังหนึ่งตอนนี้เร่ิมมีลกูอ๊อดแล้ว เต็มไปหมด ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมชาตินัน้มันมีของมนั
อยู ่เมื่อมีความชุ่มชื้น ธรรมชาตกิลับคืนมานี่ สิง่ที่มันเปน็สัตว์ทีอ่ยู่ตามธรรมชาติ มนัก็จะเริ่มฟื้นคืนขึ้นมา และมนัเป็นวิถชีีวิต มัน
เป็นของที่ควบคู่กับชาวบ้าน ผมก็ดีใจว่า สิ่งเหล่านี้ไดผ้ลรวดเร็วมาก ทุกจังหวัดก็ได้ท ากัน ทนีี้ปาุมันก็จะคนืสภาพได้ต่อมา เหมอืน
ที่ห้วยฮ่องไคร้ซึ่งปาุถูกท าลายทัง้เขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงท าตามที่ผมเลา่ให้ฟังนี่ ก็ปรากฏว่าปาุก็คืนสภาพ ไก่ปาุ ไก่

อะไรก็เกิดขึ้นมาเต็มไปหมด เพราะฉะนัน้อันนี้เราจะต้องฟื้นคนืสภาพ,,,," 

 

 โครงการพระราชด าริฝนหลวง ที่มาโครงการพระราชด าริฝนหลวง  
"...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ท าไมมีเมฆอย่างนี้ ท าไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการท าฝน ก็มาปรารภกับ

คุณเทพฤทธิ์ ฝนท าได้ มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือท าได้..."  

 

                  โครงการพระราชด าริฝนหลวง เป็นโครงการทีก่่อก าเนิดจาก พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยาก
ของพสกนิกรในท้องถ่ินทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ า เพื่ออุปโภคบรโิภคและเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะ
แห้งแล้งซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ กลา่วคือ ฤดูฝนเร่ิมต้นลา่เกินไป หรือหมด
เร็วกว่าปกติหรือฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดฝูน จากพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชด าเนนิเยี่ยมพสกนิกรในทุกภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอนับแต่เสด็จขึน้เถลิงถวัลย์ราชสมบตัิ จนตราบเท่าทุกวันนี้ ทรงพบเห็นว่าภาวะแห้งแล้ง ได้ทวีความถี่ และมี
แนวโน้มวา่จะรนุแรงยิ่งขึ้นตามล าดับ เพราะนอกจากความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติแล้ว การตดัไม้
ท าลายปาุ ยังเปน็สาเหตุให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ในทุกภาค
ของประเทศท าความเสียหายแก่เศรษฐกิจโดยรวมของชาติเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. 2498 คร้ัง
เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ตามเสน้ทางเสด็จพระราชด าเนิน
ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟูา แต่ไม่สามารถก่อรวมตัวกัน จนเกิดเป็นฝนได้ เปน็เหตุให้เกิดภาวะฝนทิง้ช่วง
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ระยะยาวทั้ง ๆ ที่เปน็ช่วงฤดูฝน ทรงคิดค านึงว่า น่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อรวมตัวกันจนเกิด
เป็นฝนได ้ ทรงเชื่อม่ันวา่ ด้วยลักษณะของภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน และอยู่ใน
อิทธิพลของฤดูมรสุมของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นฤดูฝน และเปน็ฤดูเพาะปลูกประจ าปีของประเทศ
ไทยจะสามารถดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดเป็นฝนตกได้อย่างแนน่อน ตามที่ทรงเลา่ไว้ใน The Rainmaking Story จากปี พ.ศ. 
2498 เป็นต้นมา ทรงศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเอกสาร ทั้งดา้นวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึง่ทรงรอบรู้ 
และเชี่ยวชาญ เปน็ที่ยอมรับทัง้ในและ ตา่งประเทศ จนทรงมั่นพระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนี้แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล 
ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐท์างดา้นเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น ซึง่ในปีถัดมาทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะท าให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟาูให้เป็นไปได้  
การทดลองในท้องฟ้าเป็นคร้ังแรก  
                  ปี พ.ศ. 2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยบนิปราบศัตรูพชืกรมการข้าว และพร้อมที่จะให้การ
สนับสนนุในการสนองพระราชประสงค์ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงไดน้ าความขึน้กราบบังคมทลูพระกรุณาทรงทราบวา่ พร้อมที่จะ
ด าเนินการตามพระราชประสงค์แล้ว ดังนั้นในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงใน
ท้องฟูาเป็นคร้ังแรก เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตัง้ให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็น
ผู้อ านวยการโครงการ และหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลอง เปน็คนแรก และเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพืน้ที่ทดลองเป็นแห่ง
แรก โดยทดลองหยอดก้อนน้ าแข็งแห้ง (Dry Ice หรือ Solid Carbon dioxide) ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูง
ไม่เกิน 10,000 ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ท าให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ฟิสิกส์อย่างเห็นไดช้ัดเจน เกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแนน่ และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ ในเวลาอันรวดเร็วแล้วเคลื่อน
ตัวตามทิศทางลมพน้ไปจากสายตา ไมส่ามารถสังเกตได้เนื่องจากยอดเขาบัง แต่จากการติดตามผลโดยการส ารวจทางภาคพืน้ดิน 
และได้รับรายงานยนืยันดว้ยวาจาจากราษฎรวา่ เกิดฝนตกลงสู่พืน้ที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นบัเป็นนิมิตหมายบ่ง
ชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เปน็ไปได้  

 

 โครงการทฤษฏีใหม่ 

บทน า 

               ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจบุันทีส่ าคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ าเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ าฝน ซึ่งเป็นพืน้ที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย และส่วนมากเปน็นา
ข้าวและพชืไร่ เกษตรกรยังคงท าการเพาะปลูกได้ปีละคร้ังในชว่งฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสีย่งกับความเสียหายอนัเนื่องมาจาก
ความแปรปรวนของดนิ ฟาู อากาศ และฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ าไว้ใชบ้้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ าใชไ้ม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนดิเดียว  
ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชด าริ  ิเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล าบาก
ดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าไดโ้ดยไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก พระราชด ารินี้ ทรง
เรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบรหิารการจัดการที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

ทฤษฎีใหม่ : ท าไมใหม่  
    ๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  
    ๒. มีการค านวณโดยหลักวชิาการเก่ียวกับปริมาณน้ าทีจ่ะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูก ได้อย่างเหมาะสมตลอดปี  
    ๓. มีการวางแผนทีส่มบูรณ์แบบ ส าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน  
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ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  
               การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง  
พื้นที่ส่วนหนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพื่อใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืช ในฤดูแลง้ ตลอดจนการ
เลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าตา่งๆ  

พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวนัส าหรับครอบครัว ให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัด
ค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้  

พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนืต้น พชืผกั พืชไร่ พืชสมนุไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าวนั หากเหลือ
บริโภคก็น าไปจ าหน่าย  
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่น ๆ  

หลักการและแนวทางส าคัญ  
๑. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ทั้งนีชุ้มชนต้องมีความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท านองเดียวกับการ"ลงแขก"แบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จา่ย  
๒. เนื่องจากข้าวเป็นปจัจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึง่ท านาประมาณ ๕ ไร ่จะท าให้มี
ข้าวพอกินตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพงเพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ                                                           
๓. ต้องมีน้ าเพื่อการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแลง้ หรือระยะฝนทิ้งชว่งได้อยา่งพอเพียง ดังนั้นจึงจ าเปน็ต้องกันที่ดนิส่วนหนึ่งไว้
ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมนี้ าเพียงพอที่จะท าการเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ไดพ้ระราชทานพระราชด าริเปน็แนวทางวา่ ต้องมี
น้ า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก ๑ ไร ่โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อท านา ๕ ไร่ ท าพชืไร่หรือไม้ผลอีก ๕ ไร ่(รวมเปน็ ๑๐ 
ไร)่จะต้องมีน้ า๑๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น หากตั้งสมมตุิฐานวา่มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ ก็จะสามารถก าหนดสูตรคร่าว ๆ วา่ แตล่ะ
แปลงประกอบด้วย  
          -  นา ๕ ไร ่ 
          -  พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร ่ 
          -  สระน้ า ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ าที่เพียงพอที่จะส ารองไว้ใช้ยามฤดูแลง้  
          -  ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ๒ ไร ่ 
     รวมทั้งหมด ๑๕ ไร ่แต่ทั้งนี ้ขนาดของสระเก็บกักน้ าขึน้อยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ดังนี้  
          - ถ้าเป็นพื้นที่ท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน สระน้ าควรมีลกัษณะลึกเพื่อปูองกันไม่ให้น้ าระเหยได้มากเกินไป ซึ่งจะท าให้มีน้ า
ใช้ตลอดทั้งปี  
          - ถ้าเป็นพื้นที่ท าการเกษตรในเขตชลประทาน สระน้ าอาจมีลักษณะลึกหรือตื้นและแคบหรือกว้างก็ได้ โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเพราะสามารถมีน้ ามาเติมอยู่เร่ือย ๆ การมีสระเก็บกักน้ าก็เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ าใช้อย่างสม่ าเสมอทั้งปี (ทรง
เรียกว่า Regulator หมายถึงการควบคุมให้ดีมีระบบน้ าหมุนเวียนใช้เพื่อการเกษตรได้โดยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหนา้แล้งและระยะฝนทิ้งชว่ง แต่มิได้หมายความวา่เกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรับได้ เพราะหากน้ าในสระเก็บกัก
น้ าไมพ่อ ในกรณีมีเข่ือนอยู่บริเวณใกล้เคียงก็อาจจะต้องสูบน้ ามาจากเขื่อน ซึ่งจะท าให้น้ าในเข่ือนหมดได้ แต่เกษตรกรควรท านา
ในหน้าฝน และเมื่อถึงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงให้เกษตรกรใช้น้ าที่ได้เก็บตุนนั้น ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรอย่างสูงสุด โดย
พิจารณาปลูกพืชให้เหมาะสมกบัฤดูกาล เชน่  

           - หน้าฝนจะมีน้ ามากพอที่จะปลูกข้าวและพชืชนิดอื่น ๆ ได้  
           - หน้าแล้งหรือฝนทิ้งชว่ง ควรปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เชน่ ถั่วต่าง ๆ  
๔. การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค านวณ และค านึงจากอัตราการถือครอง



ที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า หรือมากกว่านี้ก็สามารถใช้อัตราส่วน ๓๐ :
๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ไปเป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กลา่วคือ  

              - ๓๐% ส่วนแรก ขุดสระน้ า (สามารถเลี้ยงปลา ปลกูพืชน้ า เชน่ ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) และบนสระอาจจะ
สร้างเล้าไก่ได้ด้วย  
             - ๓๐% ส่วนที่สอง ท านา  
             - ๓๐% ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยนืต้น ไม้ใช้สอย ไม้เพื่อเป็นเชื้อฟืน ไม้สรา้งบา้น พืชไร่ พืชผัก 
สมุนไพร เปน็ต้น)  
             - ๑๐% สุดท้าย เปน็ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอก
สัตว์ ไม้ดอกไมป้ระดับ พชืผักสวนครัวหลังบา้น เปน็ต้น)  

              อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกลา่วเปน็สูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ดิน ปริมาณน้ าฝนและสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุกกว่าภาคอื่น หรือ
พื้นที่ใดมีแหล่งน้ า มาเติมสระไดต้่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ่อหรือสระน้ าให้เล็กลง เพื่อเก็บพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไป 

 

โครงการแก้มลิง  

                "โครงการแก้มลิง" เป็นส่วนหนึง่ของโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามแนว
พระราชด าริ โดยประกอบด้วยโครงการขุดลอกคลองระบายน้ าและก าจัดวชัพืช โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสถานสีูบน้ าและ
ประตูระบายน้ า ตามที่ได้เกิดสภาวะน้ าท่วมหนักในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ อันสืบเนื่องมาจากฝนตกหนักในลุ่มน้ า
ตอนบน ท าให้ปริมาณน้ าจ านวนมากไหลหลากท่วมพื้นที่อย่างรุนแรงในลุ่มแม่น้ ายมและน่าน เสริมกับปริมาณน้ าล้นอ่างเก็บน้ า
เข่ือนสิริกิติ์ไปหลากท่วมพืน้ที่ทางด้านทา้ยน้ าอย่างหนักและส่งผลกระทบตส่ภาวะน้ าท่วม ในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึง่รวมถึง
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปน็เวลานานกว่า ๒ เดือน คืนวนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘  
                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาน้ าท่วมเข้าเฝาูฯ เพื่อรับพระราชทานแนว
พระราชด าริการปูองกันน้ าท่วมในพื้นทีบ่ริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยทรงเปรียบเทียบการกินอาหารของลิง หลังจากที่ลงิ
เค้ียวกล้วยแล้วจะยังไม่กลืน แตจ่ะเก็บไว้ภายในแก้มทั้งสองข้าง แล้วค่อย ๆ ดุนกล้วยมากินในภายหลัง เช่นเดียวกบักรณีการผัน
น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยารวมทัง้น้ าที่ขึ้นมาตามซอยต่าง ๆ เมื่อน้ าทะเลหนนุ ให้ไปเก็บไว้ที่บงึใหญ่ที่อยู่ใกล้กับ พื้นทีช่ายทะเล และ
มีประตูน้ าขนาดใหญ่ส าหรับปิดกั้นน้ าบริเวณแก้มลิง ส าหรับฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่คลองชายทะเล ด้านฝัง่ตะวนัออกบริเวณแก้มลิง
จะอยู่ที่คลองสรรพสามติ เมื่อเวลาน้ าทะเลลดลงให้เปิดประตูระบายน้ าออกไป บึงจะสามารถรับน้ าชุดใหม่ต่อไป 
ส าหรับแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริแก้ไขปัญหาน้ าทว่มกรุงเทพฯ คือ 

ประการแรก สร้างคนักั้นน้ าโดยปรับปรุงแนวถนนเดิม 
ประการที่ ๒ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชด าริเพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็น

ทางระบายน้ า เม่ือมีน้ าหลาก 
ประการที่ ๓ ด าเนนิการขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยู่เดิมและขุดใหม่นอกแนวคันกั้นน้ า 
ประการที่ ๔ สร้างสถานที่เก็บน้ าตามจุดต่าง ๆ  
ประการที่ ๕ ขยายช่องทางรับน้ าทีผ่่านทางรถไฟและทางหลวง กรมทางหลวงได้ด าเนนิการตาม "โครงการพระราชด าริ

แก้มลิง" โดยใช้แนวถนนสุขุมวิทเป็นคันกั้นน้ าทะเลที่หนนุท่วมขึน้มาบนชายฝัง่ทะเล และใช้พืน้ที่ด้านในของถนนสุขุมวิท เป็น
พื้นที่พักน้ าที่ไหลมาจากตอนบน พร้อมทั้งประสานงานกับกรมชลประทานและกรมโยธาธิการด าเนินการก่อสร้างสถานสีูบน้ าตาม
คลองต่าง ๆ เลียบถนนสุขุมวิทตามแนวคลองชายทะเล โดยมีประสิทธิภาพในการสูบน้ าตามคลองต่าง ๆ คือ คลองต าหรุ คลอง
บางปลาร้า คลองบางปลา คลองเจริญราษฎร์ คลองด่าน คลองชลหารพิจิตร รวมปริมาณน้ าที่สามารถสูบออกทะเล ๒๖๗ 



ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท าให้น้ าตามคลองตา่ง ๆ ของพื้นที่ด้านบนสามารถไหลลงสู่ด้านลา่งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามแนวพระราชด าริ "แก้มลิง" มีลักษณะและวิธีการดังนี ้

๑. ด าเนินการระบายน้ าออกจากพื้นที่ตอนบน ให้ไหลลงคลองพักน้ าขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล 
๒. เมื่อระดับน้ าทะเลลดต่ ากวา่ระดับน้ าในคลอง ก็ท าการระบายน้ าจากคลองดังกลา่ว โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของ

โลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาต ิ
๓. สูบน้ าออกจากคลองที่ท าหนา้ที่ "แก้มลิง" นี้ เพื่อท าให้น้ าตอนบนค่อย ๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ าท่วม

พื้นที่ลดน้อยลง 
๔. เมื่อระดับน้ าทะเลสูงกว่าระดับน้ าในล าคลอง ให้ท าการปดิประตูระบายน้ า โดยยึดหลักน้ าไหลลงทางเดียว (One Way 

Flow) 
หลักการ ๓ ประการ ที่จะท าให้โครงการแก้งลิงมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตามแนวพระราชด าริ คือ การพิจารณา 

๑. สถานที่ที่จะท าหน้าที่เปน็บ่อพักและวิธีการชักน าน้ าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักน้ า 
๒. เส้นทางน้ าไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ าเข้าสู่แหล่งที่ท าหนา้ที่บ่อพักน้ า 
๓. การระบายน้ าออกจากบ่อพักน้ าต้องเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
"โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา" ใช้คลองชายทะเลตั้งอยู่ริมทะเลดา้นจงัหวัดสมุทรปราการท าหนา้ที่

เป็นบ่อพักน้ าหรือบ่อรับน้ า ส่วน "โครงการแก้มลิง ในพืน้ที่ฝัง่ตะวันตกของแม่น้ าเจา้พระยา" ท าหน้าที่รับน้ าในพืน้ที่ฝั่งตะวนัตก
ของแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อระบายออกทะเลด้านจังหวัดสมทุรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริ
เพื่อให้การระบายน้ าท่วมออกทะเลเร็วขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ โครงการแก้มลิง "แม่น้ าท่าจนีตอนลา่ง" ซึ่งใช้หลักการในการ
ควบคุมน้ าในแม่น้ าท่าจนี คือ เปิดระบายน้ าจ านวนมากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดับน้ าทะเลต่ า  
โครงการแก้มลิงแม่น้ าท่าจีนตอนล่างจะมีประสทิธิภาพสมบูรณ์ต้องด าเนินการครบระบบ ๓ โครงการด้วยกัน คือ 

๑. โครงการแก้มลิง "แม่น้ าทา่จนีตอนลา่ง 
๒. โครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย" 
๓. โครงการแก้มลิง "คลองสุนัขหอน" 

              โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมติหมายที่จะน าพาชาวไทยให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย ที่น าความเดือนร้อนแสนล าเค็ญมาสูช่ีวติ 
ที่อบอุ่นปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชด าริอันเป็นทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านน้ าทว่มนี้ มพีระราชด าริเพิ่มเติมว่า "...ได้
ด าเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพต่อไป เพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะ
สามารถช่วยพื้นทีไ่ด้หลายพื้นที่..." 

 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ 
กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และชว่ยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน" และมี
ความอิสระที่จะอยูไ่ด้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์วา่หาก
ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนชว่ยเหลือเสริมสร้างประเทศชาตโิดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชด ารัสที่สะท้อนถึงพระ
วิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถท ามาหากินให้ พออยู่พอกินได้ ดังนี้  
                "….ในการสร้างถนน สร้างชลประทานใหป้ระชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือพัฒนาให้
บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษาและ การรักษาอนามัย เพ่ือให้ประชาชนในท้องที่สามารถท า
การเกษตรได้ และค้าขายได…้"  



                 ในสภาวการณป์ัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จงึท าให้เกิดความเข้าใจ ได้ชัดเจนในแนว 
พระราชด าริของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งไดท้รงคิดและตระหนักมาช้านาน เพราะหากเราไม่ไป พี่งพา ยึดติดอยู่กับกระแสจาก
ภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบง าความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มัน่คง
เหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น 
"เศรษฐกิจพอเพียง" จึงได้สื่อความหมาย ความส าคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมทีพ่ึงยึดถือ  
                 ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม ตัง้แต่ขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชพีและทักษะวชิาการที่หลากหลาย
เกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ บนพืน้ฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนี้ เศรษฐกิจ ของ 3 ชาติ จะพัฒนาขึ้นมาอย่างมัน่คงทัง้ใน
ด้านก าลังทนุและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่ง จะค่อยๆ พัฒนาขึน้มาจากฐานทรพัยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายใน
ชาติ และทั้งทีจ่ะพึงคัดสรรเรียนรู้จากโลกภายนอก  

                 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ท าให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจ าเปน็ที่ท าได  ้โดยตัวเอง ไม่
ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี อันน าไปสูก่ารแลกเปลี่ยนในชุมชน และขยายไปจนสามารถที่จะเปน็สินคา้
ส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เร่ิมจากตนเองและ ความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของ ประชากร
ออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งมีความผู้พันกบั “จิตวิญญาณ” คือ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า”  
               ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดล าดับความส าคญัของ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” มูลค่านัน้ขาดจิตวิญญาณ เพราะ
เป็นเศรษฐกิจภาคการเงิน ที่เนน้ที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่จ ากัดซึ่งไร้ขอบเขต ถ้าไมส่ามารถควบคุมได้การใช้ทรัพยากร
อย่างท าลายล้างจะรวดเร็วขึ้นและปัญหาจะตามมา เปน็การบรโิภคที่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือพาไปหาความทุกข์ และจะไม่มี
โอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ที่จะก่อให้ความพอใจและความสุข (Maximization of Satisfaction) ผู้บริโภคต้องใช้
หลักขาดทุนคือก าไร (Our loss is our gain) อย่างนี้จะควบคุมความต้องการที่ไม่จ ากัดได้ และสามารถจะลดความต้องการลงมา
ได้ ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขเท่ากับได้ตระหนักในเร่ือง “คุณค่า” จะช่วยลดค่าใช้จา่ยลงได้ ไม่ต้องไปหาวิธีท าลาย
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดรายได้มาจดัสรรสิ่งที่เป็น “ความอยากที่ไมม่ีที่สิ้นสดุ” และขจัดความส าคญั ของ “เงิน” ในรูปรายได้ที่เปน็
ตัวก าหนดการบริโภคลงได้ระดบัหนึ่ง แล้วยงัเป็นตัวแปรที่ไปลดภาระของกลไกของตลาด และ การพึ่งพิงกลไกของตลาด ซึ่ง
บุคคลโดยทัว่ไปไม่สามารถจะควบคุมได้ รวมทั้งได้มีสว่นในการปูองกันการบริโภค เลียนแบบ (Demonstration Effects) จะไม่
ท าให้เกิดการสูญเสีย จะท าให้ไม่เกิดการบริโภคเกิน (Over Consumption) ซึ่งก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การ
พัฒนายั่งยนื  
                 การบริโภคที่ฉลาดดังกล่าวจะช่วยปูองกันการขาดแคลน แม้จะไม่ร่ ารวยรวดเร็ว แต่ในยามปกติก็จะท าให้ ร่ ารวย
มากข้ึน ในยามทุกข์ภัยก็ไม่ขาดแคลน และสามารถจะฟื้นตัวได้เร็วกว่า โดยไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากเกินไป 
เพราะฉะนัน้ความพอมีพอกินจะสามารถอุ้มชูตัวได้ ท าให้เกิดความเข้มแข็ง และความพอเพียงนั้นไมไ่ด้หมายความว่า ทุก
ครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง แต่มีการแลกเปลี่ยนกนัได้ระหวา่งหมู่บ้าน เมือง และแม้กระทั่ง ระหว่าง
ประเทศ ที่ส าคัญคือการบรโิภคนั้นจะท าให้เกิดความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับระบบ รักธรรมชาติ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพราะ
ไม่ต้อง ทิ้งถิ่นไปหางานท า เพื่อหารายได้มาเพื่อการบริโภคที่ไมเ่พียงพอ  
                ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรและยังมีพอส าหรับประชาชนไทยถา้มีการจัดสรรที่ดี โดยยึด " คุณค่า " มากกว่า " 
มูลค่า " ยึดความสัมพันธ์ของ “บุคคล” กับ “ระบบ” และปรบัความต้องการที่ไม่จ ากัดลงมาให้ได้ตามหลักขาดทุน เพื่อก าไร และ
อาศัยความร่วมมือเพื่อให้เกิดครอบครัวที่เข้มแข็งอันเป็นรากฐานที่ส าคัญของระบบสังคม  
                การผลิตจะเสียคา่ใช้จ่ายลดลงถ้ารู้จักน าเอาสิ่งที่มอียู่ในขบวนการธรรมชาติมาปรุงแต่ง ตามแนวพระราชด าริ ในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่กลา่วมาแล้วซึ่งสรปุเปน็ค าพูดที่เหมาะสมตามที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ตินณสูลานนท์ ที่ว่า “…ทรงปลูกแผ่นดนิ ปลูก
ความสุข ปลดความทุกข์ของราษฎร” ในการผลิตนัน้จะต้องท าด้วยความรอบคอบไม่เห็นแก่ได้ จะต้องคิดถึงปัจจัยที่มีและ



ประโยชน์ ของผู้เก่ียวข้อง มิฉะนั้นจะเกิดปญัหาอย่างเชน่บางคนมีโอกาสท าโครงการแตไ่ม่ได้ค านึงวา่ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ครบ ปัจจัย
หนึ่งคือขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏบิัติได้ แต่ข้อส าคัญที่สุด คือวัตถุดิบ ถ้าไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบแทน
วัตถุดิบแก่เกษตรกรที่เหมาะสม เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ยิ่งถ้าใชว้ตัถุดิบส าหรับใช้ในโรงงานัน้ เปน็วัตถุดิบที่จะต้องน ามาจาก
ระยะไกล หรือน าเข้าก็จะยิง่ยาก เพราะว่าวัตถุดิบที่น าเข้านั้นราคายิ่งแพง บางปีวัตถุดบิมีบรบิรูณ์ ราคาอาจจะต่ าลงมา แต่เวลา
จะขายสิ่งของทีผ่ลิตจากโรงงาน ก็ขายยากเหมือนกัน เพราะมีมากจึงท าให้ราคาตก หรือกรณีใช้เทคโนโลยทีางการเกษตร 
เกษตรกรรู้ดีว่าเทคโนโลยีท าให้ต้นทุนเพิ่มข้ึน และผลผลติที่เพิม่นั้น จะล้นตลาด ขายได้ในราคาที่ลดลง ท าให้ขาดทุน ต้องเปน็
หนี้สิน  
การผลิตตามทฤษฎีใหม่สามารถเป็นต้นแบบการคิดในการผลติที่ดีได้ ดังนี้  
          1. การผลิตนั้นมุง่ใช้เปน็อาหารประจ าวันของครอบครัว เพื่อให้มีพอเพียงในการบริโภคตลอดปี เพื่อใช้เป็นอาหาร
ประจ าวนัและเพื่อจ าหน่าย  
         2. การผลิตต้องอาศัยปจัจัยในการผลิต ซึง่จะต้องเตรียมให้พร้อม เช่น การเกษตรต้องมีน้ า การจัดให้มีและดูแหล่งน้ า จะ
ก่อให้เกิดประโยชนท์ั้งการผลิต และประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ  
          3. ปัจจัยประกอบอื่น ๆ ที่จะอ านวยให้การผลิตด าเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์เชื่อมโยง (Linkage) ที่จะไปเสริมให้เกิด
ความยั่งยืนในการผลติ จะต้องรว่มมือกันทุกฝุายทั้ง เกษตรกร ธรุกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
เศรษฐกิจการค้า และให้ด าเนินกิจการควบคู่ไปด้วยกันได้  
           การผลิตจะต้องตระหนักถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง “บคุคล” กับ “ระบบ” การผลิตนัน้ต้องยึดมั่นในเร่ืองของ “คุณค่า” 
ให้มากกว่า “มูลค่า” ดังพระราชด ารัส ซึ่งไดน้ าเสนอมาก่อนหน้านีท้ี่ว่า  
             “…บารมีนั้น คือ ท าความดี เปรียบเทียบกับธนาคาร …ถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงิน
ที่เป็นดอกเบี้ย โดยไม่แตะต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกิดไป หรือเราไม่ระวัง เรากิน เข้าไปในทนุ ทุนมันก็น้อยลง ๆ จนหมด …
ไปเบิกเกินบัญชีเขากต็้องเอาเรื่อง ฟ้องเราให้ล้มละลาย เราอย่าไปเบิกเกินบารมีทีบ่้านเมือง ที่ประเทศไดส้ร้างสมเอาไว้ตั้งแต่
บรรพบุรุษของเราให้เกินไป เราต้องท าบ้าง หรือเพ่ิมพูนให้ประเทศของเราปกติมีอนาคตทีม่ั่นคง บรรพบุรุษของเราแต่โบราณ
กาล ได้สร้างบ้าน เมืองมา จนถึงเราแล้ว ในสมัยนี้ที่เราก าลังเสียขวัญ กลัว จะได้ไมต่้องกลวั ถ้าเราไม่รักษาไว้…”  
               การจัดสรรทรัพยากรมาใช้เพื่อการผลิตที่ค านึงถึง “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 
“บุคคล” กับ “ระบบ” เป็นไปอย่างยั่งยนื ไมท่ าลายทัง้ทุนสังคมและทุนเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะต้องไม่ติดต ารา สร้างความรู้ รัก 
สามัคคี และความร่วมมือ ร่วมแรงใจ มองกาลไกลและมีระบบสนับสนุนที่เป็นไปได้  
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝงัแนวพระราชด าริให้ประชาชนยอมรับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้วงจร
การพัฒนาด าเนนิไปตามครรลองธรรมชาติ กลา่วคือ  
              ทรงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้รับรู้ (Awareness) ในทุกคราเมื่อ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
ประชาชนในทุกภูมิภาคตา่ง ๆ จะทรงมีพระราชปฏิสนัถารให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิง่ที่ควรรู้ เช่น การปลูกหญ้าแฝกจะช่วย
ปูองกันดินพงัทลาย และใช้ปุ๋ยธรรมชาติจะช่วยประหยัดและบ ารุงดิน การแก้ไขดินเปรี้ยวในภาคใต้ สามารถกระท าได้ การ ตัดไม้
ท าลายปาุจะท าให้ฝนแลง้ เป็นต้น ตัวอย่างพระราชด ารัสที่เก่ียวกับการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ได้แก่  
            “….ประเทศไทยนี้เปน็ที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาไว้ ไม่ท าใหป้ระเทศไทยเป็นสวนเป็นนา
กลายเป็นทะเลทราย ก็ป้องกัน ท าได…้.”  
             ทรงสร้างความสนใจแก่ประชาชน (Interest) หลายท่านคงได้ยนิหรือรับฟัง โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีม่ีนามเรียกขานแปลกหู ชวนฉงน น่าสนใจติดตามอยู่เสมอ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการแกลง้ดิน 
โครงการเส้นทางเกลือ โครงการน้ าดไีล่น้ าเสีย หรือโครงการน้ าสามรส ฯลฯ เหล่านี้ เป็นต้น ลว้นเชิญชวนให้ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
แต่พระองค์ก็จะมีพระราชาธิบายแต่ละโครงการอย่างละเอียด เป็นที่เข้าใจงา่ยรวดเร็วแก่ประชาชนทั้งประเทศ  
              ในประการต่อมา ทรงให้เวลาในการประเมินค่าหรอืประเมินผล (Evaluate) ด้วยการศึกษาหา ข้อมูลต่าง ๆ วา่



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร สามารถน าไปปฏิบตัิได้ในส่วนของตนเองหรือไม่ ซึ่งยังคงยึด
แนวทางที่ให้ประชาชนเลือกการพัฒนาดว้ยตนเอง ที่วา่  
             “….ขอให้ถือว่าการงานที่จะท านั้นต้องการเวลา เป็นงานที่มีผู้ด าเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้ที่จะเข้า ไปเสริมก าลัง 
จึงต้องมีความอดทนที่จะเข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น ต้องปรองดองกับเขาใหไ้ด้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดต้องแก้ไขปรับปรุงกต็อ้ง
ค่อยพยายามแก้ไขไปตามที่ถูกที่ควร….”  
              ในขั้นทดลอง (Trial) เพื่อทดสอบว่างานในพระราชด าริที่ทรงแนะน านัน้จะได้ผลหรือไม่ซึ่งในบางกรณีหากมีการ
ทดลองไม่แนช่ัดก็ ทรงมักจะมิให  ้เผยแพร่แก่ประชาชน หากมผีลการทดลองจนแน่พระราชหฤทัยแล้วจึงจะออกไปสู่สาธารณชน
ได้ เช่น ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ านัน้ ได้มีการค้นคว้าหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จนทั่วทัง้ประเทศว่า
ดียิ่งจึงน าออกเผยแพร่แก่ประชาชน เป็นตน้  
              ขั้นยอมรับ (Adoption) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินั้น เมื่อผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอน บ่ม เพาะ 
และมีการทดลองมาเป็นเวลานาน ตลอดจนทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ สถานที่อื่น ๆ เป็นแหลง่
สาธิตทีป่ระชาชนสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ถึงตัวอยา่งแห่งความส าเร็จ ดังนัน้ แนวพระราชด ารขิองพระองค์จึงเป็นสิ่งที่ราษฎร
สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะได้รบัผลดีต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของตน ได้อย่างไร  
                    แนวพระราชด าริทั้งหลายดงักล่าวขา้งตน้นี้ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเท
พระสติปัญญา ตรากตร าพระวรกาย เพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาให้พสกนิกรทั้งหลายได้มคีวามร่มเย็นเป็นสุขสถาพรยั่งยนื
นาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุอันใหญ่หลวงที่ได้พระราชทานแก่ปวงไทยตลอดเวลามากกวา่ 50 ปี จึงกล่าวได้วา่พระราชกรณีย
กิจของพระองค์นั้นสมควรอย่งยิง่ที่ทวยราษฎรจักได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามที่ทรงแนะน า สัง่สอน อบรมและวาง
แนวทางไว้เพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขโดยถ้วนเชน่กัน โดยการพัฒนาประเทศจ าเปน็ต้องท าตามล าดับขึ้นตอนต้อง สร้างพื้นฐาน คือ 
ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนสว่นใหญ่เป็นเบื้องตน้กอ่น โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ทีป่ระหยัด แต่ถูกต้องตาหลักวิชาการ 
เพื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏบิัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นทีสู่งขึน้ไป 
ตามล าดับ จะก่อให้เกิดความยั่งยืนและจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม สุดท้ายเศรษฐกิจดี สงัคมไม่มี
ปัญหา การพัฒนายัง่ยืน  
      ประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
        1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบา้ง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมไีวก้ินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป  
        2. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ าถูพืน้บา้น จะ
สะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจา่ยลดลง สุขภาพจะดีขึน้ (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)  
        3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด  
" การจะเป็นเสือนัน้มันไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน 
หมายความว่า อุม้ชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”  "เศรษฐกิจพอเพียง" จะส าเร็จไดด้้วย "ความพอดีของตน" 

 

โครงการปลูกหญ้าแฝก  

 

             ".....การที่จะมีต้นไม้ไปชั่วกาลนานนั้น ส าคัญอยู่ที่การปลูกป่า และปลูกป่าบริเวณต้นน้ าซึ่งเป็นยอดเขา และเนิน
สูงนั้น ต้องมีการปลูกป่าโดยไมย้ืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถน าไปใช้ได้ แต่ต้อง มีการ ปลูกทดแทนเปน็
ระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดิน            
บนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อ เกิดฝนตกอีกด้วย ซึ่งถ้ารักษาสภาพป่าไม้ไว้ดีแล้ว ท้องถิ่นก็จะมนี้ าใช้ ชั่วกาลนาน...."  
             พระราชด ารัส ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณปาุไม้ของประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบนัไดล้ดลงอยา่ง รวดเร็ว พระองค์ท่านได้พยายามคิดคน้หาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปรมิาณของปุาไม้ในประเทศไทยให้มาก



ขึ้นอย่าง มั่นคงและถาวร โดยมวีิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนนิงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรปาุไม้ใน
ลักษณะ ธรรมชาติดั้งเดิม  
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค านึงถึงความสอดคล้องเก้ือกูลกันระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ความเข้าใจถ่องแท้ถึงธรรมชาติและสภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของพระองค์นั้น ท าให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหลากหลาย โดยเฉพาะเร่ืองทรัพยากรปุาไม้ซึ่งพระองค์ ได้เสนอแนวคิดเร่ือง " ปลกูปุา ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ 
อย่าง" กล่าวคือเพื่อมิให้เกษตรกรเข้าบุกรุกท าลายปาุไม้เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ จึงควรให้ด าเนนิการ ปลูกปุา ๓ อย่าง 
เพื่อประโยชน์ ๔ อยา่ง คือ ปุาส าหรับไม้ใช้สอย ปุาส าหรับเปน็ไม้ผล และ ปุาส าหรับเปน็เชื้อเพลิง ปาุหรือสวนปาุเหล่านีน้อกจาก
เป็นการเก้ือกูลและอ านวยประโยชน์ใน ๓ อย่างนัน้แล้ว ปุาไม้ไม่ว่าเป็นชนิดใดก็จะอ านวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ าและ
คงความชุ่มชื้นไว้ อันเป็นการอ านวย ประโยชน์อย่างที่ ๔ ซึ่งเปน็ผลพลอยได้ "การปลูกปาุโดยไม่ต้องปลูก" เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าพระทัยอย่าง ลึกซึ้งถึงวิถีธรรมชาติ โดยได้ พระราชทานแนวคิดว่า บางครั้งปาุไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ขอเพียงอย่าเข้าไปรบกวนและท าลายโดยรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ หากปล่อยไว้ตามสภาพ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปุาไม้ก็ จะ
ขึ้นสมบูรณ์เอง การระดมปลูกปาุด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ปอกเปลือกหน้าดินซึง่มีคุณค่ามากออกไปและปลูกพนัธุ์ไม้ซึ่งไม่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและระบบนิเวศบริเวณนั้น นอกจากต้นไม้ทีป่ลูกจะตายโดยไมไ่ด้ประโยชน์แล้ว ยงัท าลาย
สภาพแวดล้อมอีกด้วย แนวความคิดที่ลึกซึ้งนี้จึงเป็น ที่มาของค าว่า "ปลูกปาุโดยไม่ต้องปลูก" ซึ่งเป็นที่ยึดถือกันในหมู่ผู้รู้ทั่วไป  
ภารกิจหลักของกรมทางหลวง คือการก่อสร้างและบ ารุงทางหลวงทั่วประเทศ และการก่อสร้างทางหรือ ขยายทาง ในบางครั้งใน
บางพืน้ทีน่ั้นจ าเป็นต้องตดัต้นไม้ที่มีอยู่สองข้างทางเดิมออกบ้าง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจร ที่เพิ่มข้ึน ที่ผา่นมากรมทาง
หลวงไม่เคยทอดทิ้งความส าคัญในเร่ืองสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างทางแต่ละสายทางจะรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมไว้ ให้มากที่สุด หาก
จ าเป็นต้องตัดก็จะมีการปลูกเพิ่มเติม โดยมีแนวทางการปลูกตน้ไม้สองข้างทางก าหนดเปน็แบบมาตรฐานไว  ้ในแผนงานก่อสร้าง 
ทางทุกสายทาง ซึ่งการปลูกต้นไม้ดังกล่าวนี้นอกจากจะเปน็ประโยชนท์างด้านวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์แล้ว ยังท าให้เกิด ความ
สวยงาม ร่มร่ืน และเพื่อรักษา สภาพแวดล้อมอีกด้วย จากภารกิจดังกล่าว     
                 กรมทางหลวงยังด าเนินการปลูกต้นไม้ในพืน้ทีน่อกเขตทางที่เป็นที่ดนิสงวนซึ่งกระจายอยู่ในพื่นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ในรูปแบบของการจัดท าเปน็พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและในลักษณะของสวนปาุ เพือ่ให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม และ
เป็นการสร้างความเขียวขจีให้กับประเทศ และการด าเนนิการอันส าคัญยิง่ส าหรับกรมทางหลวงก็คือ  
โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังต่อไปนี ้

๑. โครงการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกียรติ โครงการปลูกปาุถาวร เฉลิมพระเกียรติเริ่มต้น 
คร้ังแรกเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ จากมติคณะรัฐมนตรี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้อนุมัติให้จัดท าโครงการ
ปลูกปาุถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในวโรกาสทรงครองราชปีที่ ๕๐ ขึ้น โดยความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึง่กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงได้เร่ิมด าเนนิการปลูกต้นไม ้เพื่อร่วม โครงการดังกล่าว 
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๓๗-๒๕๓๙ ตามแผนงานการปลูกปุาสองข้างทางหลวงแผน่ดินและ ทางรถไฟ โดยมีเปาูหมายที่จะ
ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางหลวงทั่วประเทศในสายทางต่าง ๆ รวมระยะทาง ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร จ านวน ๑๕ ล้านต้น บนเนือ้ที่
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งในครั้งนั้นใชช้ื่อโครงการว่า " ปุาเขียวขจีสองข้างทางหลวง" โดยมีวัตถุ ประสงค์ดังนี้  

- สนองพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ในการปลูกต้นไม้รักษาสิง่แวดล้อม 
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาตามนโยบายรัฐบาล 
- เพื่อให้ต้นไม้ให้ความร่มร่ืน สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ปุา 
- เพื่อลดมลภาวะและปูองกันภยัธรรมชาติ 
- เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้ทกุคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๗๒ พรรษา โครงการนี้กรมทางหลวงจดัท าขึน้เพื่อ



ปลูกต้นไม้ยืนตน้ที่จะเติบโตเป็นต้นไหญ่ ให้ร่มเงา และมีดอกสวยงามตลอดสองขา้งทางหลวงและในเกาะกลางบริเวณถนนที่จะ
เข้าสู่ตัวเมืองส าคัญและเข้าสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทีท่รงมี
พระชนมายุครบ ๖ รอบ โดยมีระยะเวลาด าเนนิการ ๒ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ จ านวน ๕๔๓,๙๒๕ ต้น ใน ๒๔๙ สาย
ทาง ซึ่งกรมทางหลวงได้ด าเนนิการปลูกต้นไม้ในโครงการนี้แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น ๗๑๒,๙๒๓ ต้น นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมี
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสส าคัญ ๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางและในเกาะกลางถนน ก าหนดระยะ เวลา ๕ ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ จ านวน ๓,๖๔๘,๗๗๙ ต้น ใน ๕๙๓ สายทาง โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ด าเนิน การปลูกไปแล้ว 
๑,๐๙๖,๙๓๗ ต้น ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปลูกไปแล้วจ านวน ๙๑๗,๒๗๐ ต้น และใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลูกไปแล้วจ านวน ๗๔๗,๒๒๒ ต้น 
โครงการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ในโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖ จ านวน ๔,๗๙๖,๒๓๒ ต้น ใน๘๒๔ 
สายทาง ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ด าเนินการปลูกไปแล้วจ านวน ๑,๑๖๑,๕๓๒ ต้น และใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลูกไปแล้วจ านวน 
๑,๐๙๙,๒๒๕ ต้น โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ณ บริเวณชมุทางตา่งระดบัพุทธมณฑลสาย ๒ 
โครงการ ปลูกต้นไม้ โครงการ ๙ นาที ๙ ลา้นตน้ เพื่อล้นเกล้า ฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยร่วมกับกรมปุาไมจ้ัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ส านักงานตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปลูกต้นไม้ตาม สถานที่ต่าง ๆ นัน้ กรมทางหลวงได้คัดเลือกพันธุ์ไม้
โดยยึดหลักความเหมาะสมกับพืน่ที่ในแต่ละภาคของประเทศ เชน่ สะเดา ขี้เหล็ก สักทอง มะขาม หางนกยูง ราชพฤกษ์ ต้นปีบ 
ทรงบาดาล เฟื่องฟูา เป็นตน้ 

      ตลอดเวลาหลายปีทีผ่่านมา กรมทางหลวงได้ให้ความส าคญักับการปลูกตน้ไม้พร้อม ๆ ไปกับการก่อสร้างและบ ารุง 
รักษาเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อให้ต้นไมบ้ริเวณสองข้างทางและในพื้นทีด่ินของกรมทางหลวงทั่วประเทศเป็นแหล่งปาุไม้ที่ให้ความร่มร่ืน 
เขียวขจี ก่อให้เกิด ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดิน เปน็การสืบสานแนวพระราชด าริในการปลูกปุาของ " พ่อของแผ่นดิน " 

โครงการพระราชด าริอนุรักษ์สิง่แวดล้อม ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนา                     
ข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม, ส านักงาน กปร.,ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ, นิตยสารลุมพิน ี

    ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญที่มักจะเกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ ซึ่งพบทุก
ประเทศ และประเทศไทยก็เปน็ประเทศหนึ่งที่ก าลังประสบกบัปัญหาดังกลา่วอยู่ในขณะนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในช่วงทีผ่่านมาได้ให้ความส าคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการน าเอาทรัพยากร ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ แต่ไมไ่ด้มี
การวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็เพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อความเปน็อยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ  
 
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้มีการด าเนนิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีการ
จะท านุบ ารุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ในด้านต่างๆ โดยในด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมน้ัน ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ าเน่าเสีย 
 
             พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการ "น้ าดไีล่
น้ าเสีย" หลักการบ าบัดน้ าเสยีดว้ยผักตบชวา ทฤษฎีการบ าบัดน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหวา่งพืชน้ ากบั ระบบการเติมอากาศ 
ทฤษฎีการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและวัชพืชบ าบัด และ "กังหันน้ าชัยพฒันา" ซึ่งมีสาระส าคัญ ดงันี้คือ 
        ทฤษฎี "น้ าดีไล่น้ าเสีย" 
               ได้ทรงน าหลักการบ าบดัน้ าเสียโดยการท าให้เจือจางตามแนวทฤษฎีการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ "น้ าดไีล่
น้ าเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการใชน้้ าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ าเน่าเสยี ดังพระราชด ารัส 
เก่ียวกับการใช้พื้นที่ในอ าเภอธญับุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 "..แต่ 3,000 ไร่นั่นมันอยู่สูง จะน าน้ าโสโครกจากที่นีไ่ปที่
โน่นต้องสูบไปไม่ไหว แต่วา่จะท าเป็นบึงใหญ่ที่จะเก็บน้ าได้ส าหรับเวลาหน้าน้ ามนี้ าเก็บเอาไว้ หน้าแล้งกป็ล่อยลงมา ส่วนหนึ่งอาจ
ปล่อยลงมา ส าหรับล้างกรุงเทพฯ ได้เจือจางน้ าโสโครกในคลองต่างๆ.."  อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชด าริโดยรับน้ าจาก



แม่น้ าเจ้าพระยา สง่เข้าไปตามคลองต่างๆ เชน่ คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางล าภู เป็น
ต้น โดยกระแสน้ าจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ าเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนัน้ เม่ือท าการปล่อยน้ าให้
ไหลเวียนจากปากคลองไปปลายคลองได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะช่วยเจือจางน้ าเน่าเสียได้มาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ 
      การบ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวา 
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ าที่มีอยู่แล้ว เช่น บึงและ
หนองต่างๆ เพื่อท าเปน็แหล่งบ าบัดน้ าเสีย โดยหนึ่งในจ านวนนัน้ได้แก่ โครงการบงึมักกะสันอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ มี
หลักการ บ าบัดน้ าเสีย ตามแนวทฤษฎีการ พัฒนาโดยการกรองน้ าเสียด้วยผักตบชวา 

 
       การบ าบัดน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ ากับระบบเติมอากาศ 

               ด้วยทรงห่วงใยในปญัหาน้ าเนา่เสียที่เกิดขึ้นในหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปน็แหล่งรับน้ าเสยีจากครัวเรือน ใน
เขตเทศบาลเมืองสกลนคร ที่มีสภาพเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทาน
แนวพระราชด าริทฤษฎีการบ าบดัน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่าง "พืช" กบั "ระบบการเติมอากาศ" ณ บริเวณหนองสนม-หนอง
หาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการผสมผสานระหวา่งวิธีธรรมชาตกิับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยมีกรมประมงร่วมกับกรม
ชลประทานด าเนนิการศึกษาและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในบริเวณดังกล่าว โดยมีระบบบ าบัดด้วยพชืน้ าซึ่งเป็นวิธีการบ าบดัน้ า
เสียด้วยวิธีธรรมชาติในพื้นที่ 84.5 ไร่ และได้มีการก่อสร้างแลว้เสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2537 
       การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและวัชพืชบ าบัด 
               โครงการวิจัยและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อการด ารงชีพของประชาชน อนั
เนื่องมาจากชุมชน เมืองต่างๆ ยงัขาดระบบบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงทรงให้มีการ
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ขึ้นในพื้นที่ 1,135 ไร่ โดยเปน็โครงการศึกษาวิจัยวิธีการบ าบัดน้ าเสีย ก าจดัขยะมูลฝอยและการ
รักษาสภาพปุาชายเลนด้วย วิธีธรรมชาติ 
      กังหันน้ าชัยพัฒนา 
              ปัจจุบนั สภาพมลภาวะทางน้ ามีความรนุแรงมากยิ่งขึ้นจึงจ าเปน็ต้องใช้เคร่ืองกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพื่อการ
บ าบดั น้ าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับอุปกรณ์การเติมอากาศ และทรงคน้คิดทฤษฎีบ าบัดน้ า
เสียด้วยวิธีการเติมอากาศ โดยใช้วิธีท าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน้ าเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและการเพาะตัวอย่างรวดเร็ว
ของแบคทีเรีย จนมีจ านวนมากพอที่จะท าลายสิ่งสกปรกในน้ าให้หมดสิ้นไปโดยเร็วตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ "กังหันน้ าชัยพฒันา" ซึ่งเป็นรปูแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อใช้ในการบ าบดัน้ าเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชน
และแหล่งอุตสาหกรรม และไดม้ีการน าไปใช้งานทั่วประเทศ 
     การก าจัดน้ าเสียโดยวิธีธรรมชาติ 
              ทรงมีพระราชด าริให้ท าการศึกษาทดลองวจิัยดูว่า จะใช้ "ปลา" บางชนิดก าจัดน้ าเสียได้หรือไม่ ปลาเหล่านี้นา่ จะเข้า 
ไปกินสารอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน้ าเสีย ซึง่ปรากฏวา่ปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เช่น ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะ
แก่การเลี้ยงในน้ าเสีย และชอบ กินสารอินทรีย์ จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน้ า วิธีการนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าจดัน้ า
เสียได้ ซึ่งจะมตี้นทนุต่ า และสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าได  ้อีกทางหนึ่ง ดว้ยพระอัจฉริยภาพและพระปรชีาสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "องค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติ" (เอฟเอโอ) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดดุี
พระเกียรติคุณในด้านการพฒันาการเกษตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ในฐานะทีท่รง
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชนส์ุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบ อาชีพเพาะปลูก บ ารุงรักษา
น้ า และบ ารุงรักษาปาุ ซึ่งทรงยดึหลัก "สนับสนนุการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมัน่คงในอนาคต" เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อให้ประจกัษ์
ชัดเจน จากความส าเร็จ ในด้านการพัฒนา เอฟเอโอออกแถลงการณ์สดุดีพระองค์วา่ ทรงพระปรีชาสามารถเก่ียวกับความ



ยุติธรรมของสังคม ซึ่งได้ปรากฏเห็นเป็นตัวอย่างจากนโยบายเร่ืองการแบ่งที่ดินท ากินเพื่อเกษตรกรและผู้ท านบุ ารุงรักษาปาุ ทรง
วิริยะอุตสาหะในเรื่องการกักเก็บน้ าให้เพียงพอเพื่อประกันผลผลิตอาหาร การอนุรักษ์สันปันน้ าและปูองกัน การ กัดเซาะผิวดนิ ซึ่ง
สนับสนนุแผยแพร่การเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งรวบรวมแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก และขยายพนัธุ์สตัว์ให้เจริญเติบโตขึ้น 
                 ตลอดจนการบ ารุงผิวดิน ทรงมีพระอุตสาหะอนัสูงส่งในการสงวนรักษาพันธุพ์ืช ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อ
มนุษยชาติในการค้นคว้าเรื่องอาหาร ทั้งนี้ เน่ืองจากทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลในการที่จะท าให้โลกปราศจากความหิว
โหยและประชาชน มีอาหารเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  

 

 

โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล 
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

1. ความเป็นมาและปัญหา  
                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทที่ยากไร้รวมทัง้
ชาวเขาเผ่าต่างๆราษฎรเหล่านี้ ขาดแคลนที่ท ากินขาดแหล่งน้ าและขาดความรู้ในการเกษตรกรรมที่ดีพอจึงท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหา ความยากจนของตัวเองได้  ี่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรหรือได้สดับรับฟังปัญหาก็มักทรงมีพระราชด าริให้การช่วยเหลือ
อยู่เสมอมาจนเกิดเป็น โครงการในพระราชด าริ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ และโครงการหลวง ต่างๆ มากมายกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ โครงการหลวงเกิดขึ้นจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาในภาคเหนือทรง ทราบถึงปญัหาการตัดไมท้ าลายปุา 
เผาถ่านท าไร่เลื่อนลอยมีการปลกูข้าวไร่ไว้กินและมีการปลูกฝิ่นไว้ขาย เนื่องจากทีบ่นเขามีความ ลาดชนั หนา้ดินถูกชะล้างโดยงา่ย
ท าให้ดินเสื่อมโทรม ชาวเขาจึงมักย้าย ที่เพาะปลูกโดยการรุกที่ปุาเข้าไป เร่ือยๆ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด ารให้
พัฒนาอาชีพของชาวเขาจากการปลูกฝิ่นเปน็การ ปลูกพืชทดแทนอย่างอื่น เชน่ ท้อ โดยจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 
เพื่อช่วยเหลือดูแลการพัฒนา ตลอดจนรับซื้อผลผลิตต่อมาจึงได ้มีการวิจัยโดยนักวชิาการจากมหาวิทยาลยัต่างๆ เพื่อน าพชืผัก
และไม้ดอก จากเมืองหนาว ตา่งประเทศมาทดลองปลูกมากมายหลายชนิดและมี การพัฒนาเพิม่ในที่ต่างๆ ถึง 37 ศูนย์ใน 5 
จังหวัดภาคเหนื อตอนบน ในปี พ.ศ. 2546 เกษตรกรในพื้นที่ พฒันาโครงการหลวงมีรายได้จาก การขาย ผลผลิตรวมกันเกือบ 
300 ล้านบาท นอกจากการพฒันาอาชีพและสังคมแล้ว โครงการหลวงยังมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตน้น้ าล าธารอีกด้วย โครงการพระราชด าริ จ านวนมากที่กระจายอยู่ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นการ
พัฒนาแบบ ผสมผสานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ ของราษฎรในชนบท และยังเปน็ศูนยฝ์ึกอบรมด้านการพัฒนาทาง เกษตรกรรม
ให้แก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผูส้นใจทั่วไป โครงการพระราชด าริบางโครงการเปน็การวิจัย พฒันาสิง่ประดษิฐ์; ที่เกิดจาก
พระราชด าริ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเช่น กังหันน้ ามูลนิธิชัยพฒันา การแกล้งดนิเพื่อแก้ดินเปรี้ยว การปลูกหญ้าแฝก
เพื่อ รักษาหน้าดิน โครงการแก้มลิงหรือการท าเกษตร อย่างพอเพียง ฯลฯ โครงการพฒันาส่วนพระองค์เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทีท่รงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดให้มีโครงการพัฒนาบน
พื้นที่ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้ง เพื่อให้เป็นสถานที่ ทดลอง ค้นคว้า ศึกษา อบรมให้แก่ เกษตรกร และนิสิตนักศึกษาในดา้นการพฒันาสร้าง รปูแบบการ
ประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกษตรกร ในพื้นที่ใกล้เคียงและ ผู้สนใจได้ น าไปถือปฏิบัติเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเกษตรกรที่ยากจนให้มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น กรมทรัพยากรน้ าบาดาลเปน็หน่วยงานดา้น
วิชาการและปฏบิัติที่มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้าวิจยั บริหารจดัการ ควบคุมดู แล อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และทรัพยากรน้ าบาดาล ได้รับ
การติดต่อประสานงานจาก ส านักงานจั ดการทรัพย์ สนิส่ วนพระองค์ ให้สนับสนุนการพฒันาน้ าบาดาลส าหรับกิ จกรรมต่ างๆ 
ของ โครงการในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อย่างต่อเนื่องกันมา และกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก็ได้ ใช้ หลักวิชาการ
ในการพัฒนาน้ าบาดาล ได้แก่ การศึกษาประเมินศักยภาพ พัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ตลอดจน สร้างเครือข่ายติดตามเผ้าระวงั
ผลกระทบที่อาจติดตามมาจากการใช้ น้ านอกจากนี้ แล้ว ยงัใชเ้ป็นต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาน้ าบาดาลของพื้ นที่ใกล้เคียงที่ มี 



สภาพอุทกธรณีวิทยาคล้ายคลึงกัน ที่จะน าแนวทางไป พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม  ่ต่อไป  
              ในปีงบประมาณ 2549 กรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีเปูาหมายทีจ่ะด าเนินพฒันาแหลง่น้ าบาดาลเพื่อ สนบัสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพื้นที่ 5 โครงการ ซึ่ งได้มีการส ารวจเบื้องต้นและเห็นว่ามี ความต้องการน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค 
และเพื่อกิจกรรมของโครงการเหล่านั้น  
2. วัตถุประสงค ์ 
           1. เพื่อพัฒนาน้ าบาดาลส าหรับการอุ ปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมให้ แก่โครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการส่วนพระองค์ หรือโครงการหลวง เพื่อให้ราษฎรในพื้นทีโ่ครงการได้ความ เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  
          2. เพื่อศึกษาประเมินศกัยภาพน้ าาบาดาลขั้นรายละเอียด และพัฒนาน้ าบาดาลให้แก่โครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริต่ างๆ พร้อมจัดสรา้งเครือข่ายติดตามเฝูาระวัง ส  าหรับการบริหารจั ดการแหล่งน้ า บาดาลตามหลักวิชาการ โดย
ให้ผลการศึกษาเป็นตน้แบบส าหรับน าไปประยุกตฺ์ใช้ในพืน้ที่ใกล้เคียงที่มีสภาพ อุทกธรณีวิทยาคล้ายคลึงกนั  
3. ประโยชน ์ 
         1) ราษฎรในพื้นทีโ่ครงการได้มีน้ าพื่อการอุโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร อย่างพอเพียง มีแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรใน
ฤดูแล้ง  
         2) ท าให้ทราบศักยภาพน้ าบาดาลของแอ่งน้ าบาดาล ส าหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็น ข้อมูลส าคัญใน
การวางแผนเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิตของแต่ละโครงการ  
        3) มีการตรวจสอบและตดิตามสภาพน้ าบาดาลที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งในพื้นทีโ่ครงการและใกล้เคียง เพื่อปูองกัน
วิกฤตการณ์น้ าบาดาล  
       4) เกษตรกรนอกโครงการสามารถน าผลที่ได้จาการศึกษา ไปออกแบบและก่อสร้างระบบการจ่ายน้ าเพื่อ การเกษตรกรรมใน
พื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพอุทกธรณีวิทยาคลา้ยคลึงกนั  
4.งานที่ปฎิบตัิ กิจกรรมหลัก และผลผลติ  

 

โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

           ในอดีต คลองลัดโพธิ์เป็นคลองลดัแนวเหนือ-ใต้ของคุ้งน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ต าบลทรงคนอง อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แต่มีสภาพตื้นเขิน หากปรับปรุงคลองลดัโพธิ์ จะช่วยให้แม่น้ าเจ้าพระยาไหลลัดลงทะเลได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึง่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 



เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริแก่นายรุ่งเรือง จุลชาต อธบิดีกรม
ชลประทาน พลต ารวจเอก จ าลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผู้ช่วยอธบิดีกรมต ารวจ และนายจริย์ ตลุยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
และกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษาพิจารณาวางโครงการและด าเนินการปรับปรุงขุดลอก 
พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบในคลองลัดโพธิ์ตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถลดระยะทางการไหลของ
น้ าในแมน่้ าเจ้าพระยาช่วงคุ้งน้ าที่ไหลผา่นพืน้ที่ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอพระประแดง จากเดิมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 
เหลือประมาณ 600 เมตรเท่านั้น การระบายน้ าที่รวดเร็วนี้ ชว่ยบรรเทาปัญหาน้ าทว่มกรุงเทพฯและปริมณฑล 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานน้ าอันมหาศาลที่ระบาย
ผ่านประตูระบายน้ านี้ และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 กรมชลประทานได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการศึกษาวิเคราะห์
ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ดา้นไฟฟาูพลังน้ า โดยทดลองติดตั้งกังหันพลังน้ าตน้แบบที่ผลิตเอง 2 ชนิด
กับโครงเหล็กที่ปรับยกข้ึน-ลงทีต่อม่อท้ายประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ์ฯ และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ได้ทดลองกังหัน
พลังน้ าต้นแบบเพื่อเป็นตน้ก าลงัไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟาูแบบ แม่เหล็กถาวร โดยได้ก าลังไฟฟาูสูงสดุ 5.74 กิโลวัตต์ ซึ่งสูงกวา่ที่
ได้วิเคราะห์และค านวณออกแบบไว้ ท าให้มั่นใจได้วา่ การวิจัยและการออกแบบกังหันในครั้งนีส้ามารถน าไปขยายผลได ้

 

โครงการฝายทดน้ าบ้านห้วยคตและฝายทดน้ าบ้านหนองตาจอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

ความเป็นมา 
            นายสมจิตต์ เอี่ยมทอง ราษฎร บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือขอให้
น าความกราบบงัคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพื่อช่วยเหลอืราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและท าการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ าบา้น
ห้วยคตและฝายทดน้ าบา้นหนองตาจอนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549  

 

แนวทางการช่วยเหลือ  
             ในต าบลทุ่งหลวง มีล าห้วยธรรมชาติสาขาของล าห้วยบง ความยาวประมาณ 6 กม. ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมากเพยีง
พอที่จะเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแลง้ จึงเห็นควรพัฒนาล าห้วยดังกล่าวให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ าในพืน้ที่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ของราษฎร โดยก่อสร้างฝายทดน้ า จ านวน 2 แห่ง คือ ฝายทดน้ าบา้นห้วยคต หมู่ที่ 16 และฝายทดน้ าบา้นหนองตาจอน หมูท่ี่ 10 
พร้อมขุดลอกล าห้วยบริเวณหน้าฝายทั้ง 2 แห่ง ความยาวประมาณ 2 กม.  



 
 

 

โครงการอ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งเหียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 

 

ความเป็นมา 
                เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 นายอนชุาติ เห้ียมหาญ ผู้ใหญ่บ้าน บา้นทุง่เหียง หมู่ที่ 7ต าบลดา่นทบัตะโก อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มีหนงัสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการด าเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กที่บา้น
ทุ่งเหียง เพื่อช่วยเหลือราษฎรต าบลดา่นทับตะโก รวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร และ
ขอให้ทรงรับโครงการดังกล่าวไวเ้ป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา เห็นสมควรช่วยเหลือ
โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งเหียง พร้อมระบบส่งน้ า ขนาดท านบดินสูง 20 เมตร ยาว 250 เมตร กว้าง 6 เมตร ขนาดความ
จุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี ้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบา้นทุ่งเหียงไว้เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อเดือนธันวาคม 2546  



 

ผลการด าเนินงาน  
            โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านทุ่งเหียง เริ่มด าเนินการก่อสร้าง เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และด าเนนิการแล้วเสรจ็ 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ขณะนี้ (วนัที่ 16 พฤษภาคม 2550) ระดับน้ าในอ่าง ฯ ยงัไมไ่ด้ตามปริมาณที่พอเหมาะของความจุ
อ่าง เนื่องจากเป็นพืน้ที่อับฝน สว่นระบบท่อส่งน้ าอยู่ในระหวา่งด าเนินการ  

 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าเขตต าบลบางไผ่  
ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

ความเป็นมา 
              เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 นายประเสริฐ ขุนเณร ประธานกรรมการบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมืองนนทบุร ี
จังหวัดนนทบุรี ได้มีหนงัสือขอให้น าความกราบบังคมทลูพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณา ในการด าเนนิการโครงการ
ก่อสร้างประตูปูองกันน้ าท่วมและน้ าเค็มในเขตพื้นทีต่ าบลบางไผ่เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้พื้นที่อยู่
อาศัยรวมทั้งพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายมาโดยตลอด  

 

ผลการด าเนินงาน  
           1. ก่อสร้างประตูระบายน้ าขนาด 4.00 เมตร บริเวณปากคลองบางไผ่ใหญ ่ 
           2. ก่อสร้างประตนู้ า ขนาด 4.00 เมตร และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 0.5 เมตร/วินาที บริเวณปากคลองบางไผน่้อย 
จ านวน 2 เครื่อง  



ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
           1. สามารถบรรเทาปญัหาน้ าทว่มและน้ าเค็มที่หนนุเข้าสู่พื้นทีโ่ครงการ/พืน้ที่ปิดล้อม ซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนของ
ราษฎรได้ 1,287 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 2,287 ไร ่ 
           2. ราษฎรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น แม้ปัจจุบนัพืน้ที่ดังกลา่วจะ
แปรสภาพเปน็หมู่บ้านจัดสรร โรงงาน โดยคงเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 40 % ก็ตาม ยังถือว่าราษฎรในพื้นทีไ่ด้รับประโยชน์
จากโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าบางไผ่อันเนื่องมาจากพระราชด าริอยู่นัน่เอง  

 

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ความเป็นมา 
                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ให้ด าเนินการศึกษาหาวิธีการ
ปรับปรุงดนิเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ และต่อมาได้มีพระราชด าริเพิ่มเติมในการใช้หญ้าแฝกปูองกัน
การพังทลายของดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและปูองกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก  

 

 
 

 

 

 



โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ความเป็นมา 
               ร้อยต ารวจตรี พัฒนา สัมมาทิตฐิ ราษฎรภูมิล าเนาอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนงัสือขอให้น าความ
กราบบังคมทลูพระกรุณา ขอให้ทางราชการขุดคลองชลประทานต่อเชื่อมจากคลองชลประทานเดิมที่รับน้ าจากเขื่อนแม่กลอง
(เข่ือนวชิราลงกรณเดิม) เพื่อส่งน้ าให้ราษฎรในเขตต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคและท าการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนม
ทวนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 

 

แนวทางการช่วยเหลือ 
           สภาพพื้นที่ของต าบลหนองโรงมีระดับความสูงมากกว่าตัวเข่ือนแม่กลองและคลองสง่น้ าฝั่งซ้าย 1 หากจะส่งน้ าให้แก่
พื้นที่ ต้องใช้วิธสีูบเทา่นัน้ โดยสร้างบ่อพัก ตั้งสถานีสบูน้ าเป็นชว่งๆ และสรา้งคลองสง่น้ าในพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 12 สาย การ
แก้ปัญหาระยะสัน้ เห็นสมควรพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิมเพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และส่งเสริมให้
เกษตรกรประกอบอาชีพตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดปี 

 

ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ 
           มีแหล่งน้ าส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ได้ตลอดปี ราษฎรมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

 


