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"...มคีนบอกว่าโครงการพระราชด�าริแตะต้อง
ไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด หรือเป็น 
ความคดิทีไ่ม่ถูกต้องนกัเพราะหากโครงการ
พระราชด�าริแตะต้องไม่ได้ เมอืงไทยไม่เจริญ 
พระราชด� า รินั้น ก็ เป ็นความคิดของ 
พระราชา ถ้าความคิดของพระราชาแก้ไข 
ไม่ได้ ก็หมายความว่าเมืองไทยมีความ
ก้าวหน้าไม่ได้..."

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

" โครงการพระราชด�าริ แตะต้องได ้"



๓ ทศวรรษ กปร.

ค�ำน�ำ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านักงาน กปร.) ได้จัดท�าหนังสือชุด “เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ” ในปี ๒๕๕๘  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยรวบรวมหนังสือท่ีส�านักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้ว 
มาด�าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และการทรงงานสานต่อพระราชด�าริ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนองพระราชด�าริของ
ส�านกังาน กปร. ทีก่่อเกดิโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�ารมิากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการท่ัวประเทศ 
และการน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบัิตใิช้ในรปูแบบต่าง ๆ  พร้อมตวัอย่างการประยกุต์
ใช้ที่ถูกต้อง ตามค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดชี้แนะเนื้อหาที่มาจากพระราชด�าริ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในการศึกษา
ได้อย่างง่าย ๆ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลส�าเร็จและตัวอย่างที่มีให้เห็นเป็น
รูปธรรมในทุก ๆ ด้านและทุกมิติ



 ดังนั้น ส�านักงาน กปร. จึงได้จัดท�าหนังสือชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
จ�านวน ๔ เล่ม ประกอบไปด้วย 

๑) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒) เศรษฐกิจพอเพียง
๓) ทรงงานสานต่อสร้างสุขสู่ปวงประชา
๔) ๓ ทศวรรษ กปร.
 
 ส�าหรับหนังสือชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ เล่มที่ ๔ “๓ ทศวรรษ กปร.” 

เล่มนี ้จะกล่าวถงึบทบาทหน้าทีข่องส�านกังาน กปร. ทีด่�าเนนิงานสนองพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ และพระบรมวงศ์ มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี 
จนกระทั่งมีการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ กระจายทั่ว 
ทกุภมูภิาคของประเทศ ปัจจุบนั ยงัมกีารขยายผลส�าเรจ็ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารพิร้อม
กบัการสร้างเครอืข่ายมากยิง่ขึน้  โดยในแต่ละภมูภิาคได้น�าเสนอผลส�าเร็จของโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ก่อเกิดจากพระราชด�าริ 
และส่งผลต่อประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตของประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ส�ำนักงำน กปร.
เมษายน ๒๕๕๙



สำรบัญ

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคเหนือ ๑๔

 ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓

	 ๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๘

	 ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๓

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคกลาง  ๓๔

	 ๓๖	 ๓๘	 ๔๐	 ๔๒	

	 ๔๔	 ๔๖	 ๔๘	 ๕๐	 ๕๒

๓	ทศวรรษ	กปร.	 ๗

กปร.	สานต่อพระราชด�าริ	เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา ๘

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	:	การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ๑๔



	 ๕๓	 ๕๔	 ๕๕	 ๕๗

	 ๕๘	 ๕๙

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๐

	 ๖๑	 ๖๓	 ๖๕	 ๖๖

	 ๖๗	 ๖๙	 ๗๐	 ๗๑

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคใต้ ๗๓

	 ๗๔	 ๗๖	 ๗๗	 ๗๙

	 ๘๑	 ๘๒	 ๘๓

๓๔	ปี	มุ่งมั่นสนองพระราชด�าริ	 ๘๔



ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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๓ ทศวรรษ กปร.

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จข้ึนเถลิงถวัลย 
ราชสมบัติ ตั้งแต่วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ทรงสอดส่อง 
ในทุกข์สุขของพสกนิกรท้ังหลายท่ัวท้ังแผ่นดินมาแต่ครั้งต้นรัชกาล 
สืบเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน ระยะแรกนั้นทรงพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ยังประสบปัญหา จากโรคภัยไข้เจ็บ และสุขภาพอนามัย สาเหตุมาจาก
การไม่มีความรู้ในการป้องกันและรักษาตนเอง ประกอบกับในระยะ 
แรกนั้นการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประเทศ ยังอยู่ในระยะ 
เริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นการพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร
ในระยะแรกจึงเน้นไปในด้านการแพทย์ และสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น การรณรงค์ และป้องกันวัณโรค การสร้างอาคารโรงพยาบาล  
เพื่อรองรับผู้ป่วย และการออกแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการแพทย์หลวง 
พระราชทาน “เรือเวชพาหน์” เป็นต้น ต่อมาเมื่อปัญหาดังกล่าว 
เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข้ึนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี 
การพฒันาขัน้พืน้ฐานด้านต่างๆ แก่ประชาชน เพือ่จกัได้เป็นส่ิงทีช่่วยค�า้จนุ
การพึ่งตนเองในเบ้ืองต้นให้ได้อย่างมั่นคงและอนาคต โครงการสร้างถนน  

ตลอดจนการสร้างอ่างเก็บน�้าหลายแห่ง จึงบังเกิดข้ึนด้วย พระเมตตาธิคุณ  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปูทางให้การประกอบอาชีพของราษฎรเกิดความผาสุก

มั่งค่ังสมบูรณ์ขึ้นได้ดั่งพระราชประสงค์ ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีความ
อยู่ดีกินดีเป็นที่ตั้ง

"๓ ทศวรรษ กปร."
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ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ

กปร. สานต่อพระราชด�าริ เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา
ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ที่ส�านักงาน กปร. ได้สนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

พระบรมวงศานุวงศ์ ในการด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมผีลสมัฤทธ์ิเป็นท่ีประจกัษ์ ส่งผลให้พสกนิกร
มคีณุภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ สามารถพึง่ตนเองได้ และมคีวามสขุในการด�าเนนิชวีติแบบพอเพยีง ควบคูก่บัการฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น�้า ป่าไม้ และอื่นๆ ท่ีเส่ือมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และมีใช้อย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้ ด้วยหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ียึดหลัก “ภูมิสังคม” เป็นพื้นฐานของการพัฒนา  
และแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ รวมไปถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ  
ท่ีมคีวามแตกต่างกนั ท�าให้การด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรได้อย่าง
เหมาะสมกับพื้นที่

โครงการพระราชด�าร ิทั้งหลายในระยะแรกนั้น มีขึ้นมากมายสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. โครงการที่มีการค้นคว้าศึกษาทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อจักได้น�าไปใช้ในพื้นที่ และลักษณะงาน

ที่ทรงเห็นว่าเหมาะสม
๒. โครงการที่เริ่มเข้าไปแก้ปัญหาหลักของเกษตรกร เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated  

Development) ซึ่งในระยะแรกจะอยู่ใกล้บริเวณที่ประทับในแต่ละภูมิภาค และค่อยๆ ขยายขอบเขตไปในวงกว้างขึ้น
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๓ ทศวรรษ กปร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิมีหลายประเภทในระยะแรก มีชื่อเรียกต่างกันว่า
๑. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงท่ีทรงศึกษาปฏิบัติส่วนพระองค์กับผู้เช่ียวชาญในศาสตร์

สาขาต่างๆ เมื่อได้ผลดีแล้ว จึงทรงน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
๒. โครงการหลวง เป็นโครงการที่ทรงมุ่งพัฒนาชาวไทยภูเขาให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากล�าเข็ญ ด้วยวิธี

การส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว ทดแทนการปลูกฝิ่น และลดปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า มาสู่วิถีเกษตรรูปแบบใหม ่
ที่ท�ารายได้ดียิ่งขึ้น

๓. โครงการในพระบรมราชานเุคราะห์ เป็นโครงการท่ีพระราชทานข้อแนะน�าและพระราชด�ารใิห้ภาคเอกชน
รับไปด�าเนินการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยทั้งมวล เช่น โครงการสารานุกรมไทย ส�าหรับเยาวชน 
เป็นต้น

๔. โครงการตามพระราชด�าริ คือ โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะให้ภาครัฐบาล และทุกส่วน
ราชการร่วมด�าเนนิงานตามพระราชด�าร ิโดยพระองค์เสดจ็ฯ ไปร่วมทรงงานกบัหน่วยงานราชการทัง้หลายด้วย โครงการ
ตามพระราชด�ารินี้ ในปัจจุบันเรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย

“๓ ทศวรรษ กปร.”
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บทบาทหน้าที่ของส�านักงาน กปร.

ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
(ส�านักงาน กปร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ในการสนองงานพระราชด�าริ ตลอดจนถวาย
รายงานการด�าเนินงานให้ทรงทราบ ท�าหน้าที่ส�ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�าแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ สนับสนุน ประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้งติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
การด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่ใดตามท่ีมพีระราชกระแส
ให้ส�าเร็จลุล่วงเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
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ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
การรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในครั้งนี้ ส�านักงาน กปร.  

ได้ก�าหนดที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจาก ๓ แหล่ง ดังนี้
๑. เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ได้พระราชทานพระราชด�าริโดยตรง
๒. เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีเ่กดิจากการทีร่าษฎรทลูเกล้าฯ ถวายฎกีา

ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
๓. เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีห่น่วยงานได้กราบบังคมทูลรายงานและ/

หรือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
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๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า
๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๔. โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

๕. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร
๗. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ

ส�านักงาน กปร. ได้แบ่งประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ออกเป็น  

๘ ประเภท ดังนี้

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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ส�านักงาน กปร. ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีจ�านวนทั้งสิ้น 
๔,๕๙๖ โครงการ แยกเป็นภาคและการพัฒนาด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

  
การพัฒนาด้าน

 ภาค

 เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ไม่ระบุ 
รวม

๑. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า ๑,๒๐๙ ๕๐๙ ๘๒๑ ๖๐๙ - ๓,๑๔๘

๒. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ๔๖ ๔๙ ๔๔ ๒๗ - ๑๖๖

๓. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๕๕ ๔๒ ๓๗ ๓๒ ๓ ๑๖๙

๔. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ ๘๘ ๓๔ ๑๒๒ ๙๔ - ๓๓๘

๕. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๔ ๑๕ ๙ ๗ ๑๐ ๕๕

๖. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร ๑๘ ๒๒ ๑๙ ๒๒ - ๘๑

๗. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา ๑๙๙ ๗๔ ๕๓ ๖๓ ๔ ๓๙๓

๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ ๑๐๒ ๕๙ ๕๒ ๓๐ ๓ ๒๔๖

 รวม ๑,๗๓๑ ๘๐๔ ๑,๑๕๗ ๘๘๔ ๒๐ ๔,๕๙๖

(ที่มา : ส�านักงาน กปร. , กันยายน ๒๕๕๘)๕. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร
๗. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
๘. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคเหนือ
พื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ดังนี้ ก�าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 

น่าน นครสวรรค์ พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ และอทุยัธานี ภาคเหนอืของประเทศไทยมลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาทีส่ลบัซบัซ้อน  
ทอดตัวยาวจากเหนือลงมาใต้ ถือเป็นแหล่งก�าเนดิต้นน�า้ล�าธารท่ีส�าคญัของประเทศ แต่ในช่วง ๕๐ ปี
ทีผ่่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร ส่งผลให้มีการบุกรุกแผ้วถาง
พ้ืนที่ป่า เพ่ือใช้ท�าการเกษตร เช่น การท�าไร่เลือ่นลอย ปลกูพืชเชิงเดีย่ว รวมถึงการใช้สารเคม ี ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลง ได้ส่งผลกระทบต่อผืนดิน ป่าต้นน�้าล�าธาร แหล่งน�้า สัตว์ป่า และอื่นๆ 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท : การพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรง
เยีย่มราษฎรในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืและบนภเูขาสูง ได้ทอดพระเนตรเหน็
การบุกรุกท�าลายป่าตามภูเขาต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงนอกจาก 
จะเป็นการกระท�าผิดทางกฎหมายแล้ว ที่ส�าคัญเป็นการท�าลายต้นน�้า
ล�าธารซึ่งเป็นบ่อเกิดของแม่น�้าสายส�าคัญโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
และหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะท�าให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง  
ส่งผลกระทบต่อวงจรธรรมชาติและชีวิตมนุษย์อย่างรุนแรง

...การที่จะมีต้นน�้าลำ�ธารไปชั่วกาลำนานนั้นสำ�คัญอยู่ที่การรักษาป่า 
แลำะปลำูกป่าบริเวณต้นน�้า ซึ่งเป็นยอดเขาแลำะเนินสำูง ต้องมีการปลำูกป่า

โดยไม้ยนืต้น แลำะปลำกูไม้ฟืนซึง่ไม้ฟืนนัน้ราษฎรสำามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมี 
การปลำูกป่าทดแทนเป็นระยะ สำ่วนไม้ยืนต้นนั้นจะช่วยให้อากาศมีความ
ชุ่มชื้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วย
ยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลำายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย ซึ่งถ้ารักษาสำภาพป่าไม้ 

ไว้ให้ดีแลำ้ว ท้องถิ่นก็จะมีน�้าไว้ใช้ชั่วกาลำนาน...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๐

จากปัญหาดังกล่าว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชด�าริ
ในการแก้ไขปัญาหาความเดือดร้อนของประชาชน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จนก่อเกิดเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่ภาคเหนือถึง ๑,๗๓๑ โครงการ (ส�านักงาน กปร., กันยายน ๒๕๕๘) จากแนว 
พระราชด�าริได้ส่งผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังตัวอย่างต่อไปนี้



ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน เนื่ องมาจากพระราชด�าริ  
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าชุกชุม ต่อมา
เกิดปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท�าลายป่า จนมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดความแห้งแล้ง ปัญหาไฟป่า 
และในฤดูฝนเกิดการชะล้างของดิน

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น บนเนื้อที่ประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ เพื่อ
ศกึษา ทดลอง วจิยั ในการฟ้ืนฟ ูและพฒันาต้นน�า้ล�าธารทีเ่สือ่มโทรมให้กลบัมาอดุมสมบรูณ์ 
ด้วยวิธกีารทีห่ลากหลาย เช่น การปลกูป่าโดยใช้วธิกีารรบัน�า้ซึมจากคนู�า้ระบบก้างปลา ท�าให้



ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ
ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
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ป่าต้นน�้าในพื้นท่ีเขียวชอุ่ม มีความชุ่มช้ืนตลอดท้ังปี และยังท�าหน้าท่ีเป็นแนว
ป้องกันไฟป่าอกีด้วย การปลูกป่าตามแนวร่องเขา ใช้ฝายขนาดเลก็ หรอืท่ีเรยีกว่า 
Check Dam ช่วยชะลอการไหลของน�้า และเก็บกักตะกอนดิน ใช้วัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ และก้อนหิน การท�าระบบป้องกันไฟป่าเปียก หรือ  
Wet Fire Break เป็นการลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า และ
การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้ฟืน 
นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ การอนุรักษ์ดินและน�้าส่งผลให้สภาพ
ป่าที่เสื่อมโทรมค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมาจนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
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ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ท�าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล  

น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์และพฒันาป่าไม้ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื สภาพ
ป่าเตง็รังมรีะบบนเิวศดขีึน้ มีความอุดมสมบรูณ์ ป้องกนัไฟป่า
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นต้นแบบในการพฒันาพ้ืนทีต้่นน�า้
ล�าธาร ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
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เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณท่ีจะก่อสร้าง

เขือ่นแม่กวงอดุมธาราแห่งนี ้ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทานศกึษาการพฒันาล�าน�า้สาขาของล�าน�า้แม่กวง 
และจัดหาที่ดินท�ากินใหม่ให้แก่ราษฎรที่พื้นที่ท�ากินจะถูกน�้าท่วมหลังการก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้างตัวเขื่อนและอาคาร
ประกอบได้เริ่มเมื่อ ปี ๒๕๓๑ และเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อเขื่อนแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ว่า “เขื่อนแม่กวงอุดมธารา” 

เข่ือนนี้เป็นเข่ือนดินถม
บดอัดแน่น สามารถเก็บกักน�้าใน
อ่างด้านเหนือเขื่อนได้ประมาณ 
๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณ
น�้าไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ ๑๘๖ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน�้าให้พื้นที่
เพาะปลูก ๑๓ ต�าบล ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน
ประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ได้รับประโยชน์ในด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค  

ด้านอตุสาหกรรมและการท่องเทีย่ว ท�าให้เกดิผลผลติภาคการเกษตรในฤดแูล้งเพิม่มากขึน้และสนองความต้องการใช้น�า้
ในกิจกรรมต่างๆ ในฤดูแล้ง รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ต่างๆ ในลุ่มน�้าแม่แตง-แม่งัด แม่กวง
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย
บริเวณบ้านยาง อ�าเภอแม่งอน เป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๑ เป็นโรงงานหลวงแห่งแรก

ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ด�าเนินกิจการเพื่อชุมชน เน้นการผลิตในท้องถิ่นและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม แต่ในปี ๒๕๔๙ ได้เกดิอทุกภยั ฝนตกหนกัในเขตภเูขา และน�า้ป่าได้ไหลล้นทะลกัเข้าท่วมบ้านเรอืนประชาชน 
พื้นที่ท�าการเกษตร รวมถึงโรงงานหลวงแห่งนี้ด้วย

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด�าริให้มีการปรับปรุงโรงงานหลวง 

อาหารส�าเร็จรูปที่ ๑ และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน�้าแม่งอน โดยพระราชทานแนวทางเก่ียวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 
และการจัดการที่ท�ากินให้แก่ราษฎร รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน�้าด้วย นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับ
การวางแผนในการเพิ่มวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าโรงงานหลวง และจัดท�าแปลงสาธิตการเกษตรแก่ราษฎร ตลอดจนการใช ้
หญ้าแฝกและเทคนคิวศิวกรรมในการแก้ไขปัญหาดนิถล่ม และศกึษาการปลกูพชืทีม่เีรอืนยอดต่างกนัเป็นแนวคัน่ระหว่าง
พืชสวนเปรียบเทียบการถล่มของดิน

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากการ

เกดิอทุกภัยและดินถล่มในพืน้ทีไ่ด้มากกว่า ๖๖,๐๐๐ ไร่ 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขต
ต�าบลแม่งอน และต�าบลแม่สูน อ�าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้มากกว่า ๔,๓๐๐ ครัวเรือน ประมาณ 
๑๖,๘๐๐ คน ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  
รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ต้นน�้าล�าธารและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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...ให้พิจารณาด�เนินการเกี่ยวกับการจ�แนกประเภทป่า
เสำื่อมโทรม บริเวณที่ราบดินยังมีคุณภาพ เพื่อจัดสำรรให้ราษฎร
ที่ไม่มีที่ท�กินได้เข้าอยู่เป็นการถาวร จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา

การบุกรุกท�ลำายป่า สำ่วนพื้นที่ดอย พื้นที่เนินสำูง หรือภูเขา
ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ดินคุณภาพไม่ดี แลำะเสำียสำภาพป่าไม ้

ให้ด�เนินการปลำูกป่าทดแทน...

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดล�าพูน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีสร้างอ่างเก็บน�้าแม่อาวน้อย  

ต�าบลนครเจดีย์ อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน ทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ทรงแนะน�าวิธีการแก้ไข 
ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ ความว่า

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
ได้ด�าเนนิการ ๔ ด้าน คือ การฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่า การจดัสรรท่ีดนิท�ากิน พืน้ท่ีการเกษตรรบัน�า้ และการส่งน�า้ส�าหรับ

อุปโภคบริโภค
ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ปัจจุบัน ลุ่มน�้าแม่อาวมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร เป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องการจัดการ

และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้า สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าได้กว่า ๖๑,๐๐๐ ไร่ พัฒนาพื้นที่การเกษตรรับน�้าได้กว่า ๒๙,๐๐๐ ไร่ และ
มีการจัดสรรที่ดินท�ากิน ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ ให้เกษตรกรมากกว่า ๑,๙๐๐ คน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของราษฎรให้ดีขึ้นและมีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่ราษฎร เช่น การปลูกล�าไย มะม่วง และ
ปลูกไผ่ เป็นอาชีพเสริม เพื่อจะได้ไม่ต้องท�าการเกษตรแบบยังชีพ ที่มีรายได้ไม่แน่นอนอีกต่อไป
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โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาจัดสร้าง

เขื่อนเก็บกักน�้าแควน้อย บริเวณต�าบลคันโซ้ง อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สามารถเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
และบรรเทาอุทกภัยในลุม่น�า้แควน้อยตอนล่าง ซึง่เกดิข้ึนเป็นประจ�าทุกปี สร้างความเสยีหายแก่ประชาชน รวมท้ังเป็นการ
จัดหาน�้าสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก และโครงการชลประทานเจ้าพระยาให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
“เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน” ก่อสร้างแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน�้า เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปริมาณน�้ากักเก็บสูงสุด  
๙๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเข่ือนที่มีศักยภาพในการติดตั้งเครื่องกังหันน�้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ได้มี 
การแก้ปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานโครงการ โดยให้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่ราษฎรอย่างคุ้มค่า
และเป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
เป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญส�าหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมือง

พิษณุโลก และลุ่มน�้าแควน้อยตอนล่างในเขตอ�าเภอวัดโบสถ์ ได้ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ มีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่า 
๑๕๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้ ๒ ครั้งต่อปี ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น มีรายได้มั่นคง นอกจากนี้ 
ยังเป็นแหล่งประมงแห่งใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ส�าหรับประชาชน รวมทั้งยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า มีก�าลัง
การผลิต ๑๔๔ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพะเยา
อ่างเก็บน�้าห้วยไฟ เกิดขึ้นจากการที่ราษฎรได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานอ่างเก็บน�้า เมื่อปี ๒๕๒๓ 

เนื่องจากพื้นที่ต�าบลภูซาง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาในเรื่องน�้า ในช่วงหน้าฝนเกิดน�้าท่วมในที่ลุ่มติด 
ริมน�้า และในฤดูแล้งขาดแคลนน�้า ไม่มีทั้งน�้ากิน น�้าใช้ และน�้าเพื่อการเพาะปลูก จนราษฎรต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือนไป 
ประกอบอาชีพที่อื่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริในเรื่องนี้ เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๓ ความว่า

...ควรพิจารณาวางโครงการก่อสำร้างอ่างเก็บน�้า
ขนาดเลำ็ก แลำะฝายทดน�้าตามลำ�น�้าสำาขาของแม่ลำาว 

เพื่อจัดหาน�้าให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ�เภอ
เชียงค� จังหวัดพะเยา สำามารถท�การเพาะปลำูก
ได้ทั้งในฤดูฝนแลำะฤดูแลำ้ง แลำะมีน�้าเพื่อการอุปโภค 

บริโภคตลำอดปีด้วย...
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ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
การด�าเนินงานสนองพระราชด�ารินี้ ช่วยให้ราษฎรจากต�าบลภูซางและต�าบลป่าสัก รวม ๘ หมู่บ้าน  

กว่า ๔๐๐ ครัวเรือน สามารถท�าการเกษตรในพื้นที่ได้มากกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ที่ส�าคัญมีกลุ่ม 
ผู้ใช้น�้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการน�้าและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก�าหนดและรับรู้การบริหารจัดการ 

ด้านการเกษตร ในช่วงแรกเป็นการท�านาปี และช่วงท่ีสองเป็นการปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น กระเทียม ถ่ัวลิสง  
และเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดก่อนฤดูฝนอีกหนึ่งรอบ

ด้านการประมง มีการเล้ียงปลาทับทิมในกระชังภายในอ่างเก็บน�้า และมีการท�าประมงเพื่อเป็นอาหาร 
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

ด้านน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค จะน�าน�้ามากักเก็บไว้ในอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก และจากอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก 
มาเก็บไว้ที่สระน�้า เพื่อใช้ในการบริโภคอุปโภค และการเพาะปลูก

ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีน�้าเพียงพอในการท�าปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค กระบือ เป็นต้น
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ จัดตั้งข้ึน

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓  
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือรวม ๑๘ สถานี ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ๘ สถานี  
จังหวัดเชียงราย ๔ สถานี จังหวัดน่าน ๓ สถานี และจังหวัดพะเยา จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดก�าแพงเพชร จังหวัดละ ๑ สถานี

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
หลักการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ด�าเนินงานภายใต้  

แนวพระราชด�าริ “คนอยู่ร่วมกับป่า” คือ ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถานี เพื่อซึมซับความรู้และเกิดทักษะ มีจิตส�านึกในการ
ใช้ทรพัยากรดิน น�า้ ป่าไม้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละตวัอย่าง
การท�าการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ีไม่ให้
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน มีความ
มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ปัจจุบันราษฎรมีความรู้ในการท�าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

ของตน ท�าให้มีรายได้ ท่ีมั่นคงและต่อเนื่องตลอดท้ังปี มีรายได้เสริมนอก 
ภาคการเกษตร เช่น งานหัตถกรรม เครื่องเงิน ผ้าทอมือ มีการศึกษาที่สูงขึ้น 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม ได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่า การสร้างฝายต้นน�้า ส่งผลให้มีพื้นท่ีป่า 
กลบัมาอุดมสมบูรณ์มากกว่า ๖๗,๐๐๐ ไร่ มีปรมิาณน�า้ในล�าห้วยเพยีงพอ ส�าหรบั
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งมีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 
เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรท่ี 

บ้านแม่บวนเหนือ แม่บวนใต้ ต�าบลโปงทุ่ง อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ท�าให้ทรงพบว่าในพื้นท่ีบริเวณนี ้
ประสบปัญหาการบุกรุกท�าลายป่า ท�าให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร และน�้าอุปโภคบริโภค  
ไม่มีแหล่งน�้าถาวร การท�านาไม่ได้ผล ราษฎรใช้น�้าที่ต้องขุดบ่อน�้าลึกลงไปในดิน ซึ่งก็มีน�้าไม่มากนัก

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

จึงพระราชทานพระราชด�าริ ให้ด�าเนินการฟื้นฟู
สภาพป่าเสื่อมโทรม และปลูกจิตส�านึกให้ราษฎร
ดแูลรกัษาป่า พร้อมทัง้จดัหาแหล่งน�า้ เพือ่ช่วยเหลอื
ราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ท�าให้ราษฎรกว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ประมาณ ๕,๗๐๐ คน มีน�้าใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ท�าให้ได้

ผลผลิตทีด่ขีึน้ รวมทัง้มกีารจดัตัง้กลุม่อาชพีเสรมิและโรงฝึกอาชพี ท�าให้ราษฎรมอีาชพี รายได้ และคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
นอกจากน้ี พ้ืนที่ป่าจ�านวน ๑๓๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับการดูแลและฟื้นฟูจนมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ 
ของราษฎร
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย

โครงการพฒันาดอยตุงฯ เริม่ต้นข้ึนในปี ๒๕๓๐ ด้วยพระราชปณธิานในสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
ในการพฒันาฟ้ืนฟพูืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารทีถ่กูท�าลายให้กลบัคนืความอดุมสมบูรณ์ ซึง่ด�าเนนิการไปพร้อมกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติ 
และความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่บุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัว แต่จะ
ต้องมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนด้วย

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
มีเป้าหมายของการพัฒนาประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ การลดการตัดไม้ท�าลายป่าและพัฒนาการ

เกษตรในพื้นที่ป่าอย่างมีระบบ ด้านที่ ๒ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน�้า ดิน แร่ธาตุ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ด้านที่ ๓ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และส่งเสริมการตลาด 
ด้านที่ ๔ การพัฒนาประชากรท้องถิ่นให้มีคุณภาพและรักษาขนบประเพณีอันงดงาม ด้านที่ ๕ การพัฒนาพื้นที่ดอยตุง
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ปัจจุบันพื้นที่โครงการประมาณ ๙๓,๕๐๐ ไร่ ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ส่วนพื้นท่ีเดิมประมาณ 

๑๖,๓๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญไม่ถูกบุกรุก ส�าหรับพื้นที่ป่าที่ถูกท�าลายได้มีการปลูกทดแทน จนสภาพป่า
คืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเห็นได้จากสภาพภูมิอากาศบนดอยตุงท่ีมีปริมาณน�้าฝนต่อปีเพิ่มข้ึน ความช้ืนสัมพัทธ์
สูงขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ด้วยมีการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้จากการปลูกกาแฟ ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว  
การเพาะพันธุ์หญ้าแฝก และการท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดน้อยลง เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษา 
ที่ดีและสูงขึ้น และราษฎรมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับพลเมืองไทยทั่วไป
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โครงการพัฒนาพื้นที่ ป่าขุนแม่กวงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีป่าขุนแม่กวง  
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังน้ี ให้พิจารณาด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง 
ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอดอยสะเก็ด จนจรดพื้นที่อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
และอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง พื้นที่โครงการ ๓๔๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ 
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจัดให้แก่ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโครงการก่อนเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม  
เร่งรัดให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ที่ถูกท�าลายเพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน�้าล�าธาร พิจารณาด�าเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
และมมีาตรการป้องกนัรกัษาป่าทีเ่หมาะสม และพจิารณาสร้างฝายต้นน�า้ล�าธารกระจายพืน้ท่ีโครงการเพือ่เพิม่ความชุ่มช่ืน 
ให้แก่พื้นที่ป่าและจัดหาน�้าสนับสนุนโครงการตามความเหมาะสม

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
จากการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ส่งผลให้สามารถป้องกันพื้นที่ป่าไม้ ๒๖๒,๐๐๐ ไร่ ที่มีสภาพสมบูรณ์ 

อยู่แล้วให้คงสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป สามารถฟื้นฟูปรับปรุงและพัฒนาป่าไม้ที่เสื่อมโทรมกว่า ๔๖,๐๐๐ ไร่ ให้เป็นสภาพ
ป่าที่สมบูรณ์ สามารถจัดและพัฒนาที่ดินท�ากินให้แก่ราษฎรในเขตพื้นท่ีโครงการฯ สามารถพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเกษตรและนอกการเกษตรให้แก่ราษฎร ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริเมื่อปี ๒๕๒๓ และปี ๒๕๒๘ โดยสรุปประเด็นส�าคัญดังนี้ 

หลังจากที่ได้เริ่มงานครั้งแรกได้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทดลองขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล และได้เริ่มท�า
แปลงสาธิตในหมู่บ้าน ที่บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบ้านแหวน อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีพื้นที่เป้าหมายด�าเนินงานในถิ่นทุรกันดาร คือ สถานีวิจัยและฝึกอบรมหลัก หมู่บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ต�าบล
บ้านแหวน อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยและฝึกอบรมย่อย หมู่บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ ๘ ต�าบลยางคราม  
กิง่อ�าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชยีงใหม่ และส�านักงานประสานงานและงานวจิยัระดบัห้องปฏบิติัการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
และงานพัฒนาอาชีพเกษตรด้านไม้ดอกไม้ผล ด�าเนินงานในพื้นที่ ๖ จังหวัด

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
การด�าเนินงานสนองพระราชด�ารินี้ ส่งผลให้เกิดมีไม้ดอกไม้ผลพันธุ์ดีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านในชนบท เช่น  

แกลดิโอลัสและพืชกลุ่มกระเจียว เป็นต้น สามารถขยายพันธุ์ออกปลูกเป็นจ�านวนมากได้ ราษฎรมีความสามารถในการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลและผลิตพันธุ์ไม้จ�าหน่ายเป็นอาชีพรอง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกของไทย มีการพัฒนา
พันธุ์ไม้ดอกที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย รวมถึงมีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาพันธุ์ การขยายพันธุ์ การผลิต
และการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ผลเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น การผลิตกล้วยไม้ดินเอื้องใบหมากและการผลิตปทุมมา 
ในน�้ายา และการอนุรักษ์พันธุ์รองเท้านารีอินทนนท์
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โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอจอมทอง 
อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน�้าสาขาแม่น�้าปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ 
จากการที่ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้เข้ามาทดลองเพาะ
ปลูกดอกแกลดิโอลัสและพืชพันธุ์ไม้อื่นๆ ในเขตพื้นท่ีบ้านโรงวัว ต�าบลแม่สอย อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
ได้พบว่า ราษฎรในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ที่ยากจน เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน�้าฝนม ี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการเพาะปลูก สภาพดินมีคุณภาพต�่า และราษฎรได้เข้ามาร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาท่ีท�ากิน  
หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ (พระยศในขณะนั้น) จึงได้น�าปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรกราบบังคมทูล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ และพัฒนาพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ
ตามเนินเขา ใกล้กับล�าห้วยสาขาต่าง ๆ ของแม่น�้าปิงพื้นท่ีการเกษตรเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมท่ีราษฎรได้บุกเบิกไปแล้ว  
แต่ส่วนใหญ่ยังคงปล่อยไว้เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้เพาะปลกูพชืใด เนือ่งจากขาดแคลนน�า้ ส�าหรับการเพาะปลูก 
เป็นประจ�าทุกปี

สภาพโดยทัว่ไปเป็นป่าเสือ่มโทรมกึง่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ จึงเหมาะท่ีจะพฒันาพืน้ท่ีดงักล่าวนีใ้ห้เป็นป่าสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ต้นน�้าล�าธารต่อไป โดยมีพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์ ๒ จังหวัด คือ อ�าเภอจอมทอง 
และอ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน โดยด�าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ ซ่ึงพื้นท่ี 

ส่วนใหญ่ของโครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่ง จ�านวน ๒๔,๒๑๘ ไร่ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร จ�านวน ๖๙,๐๖๒ ไร่ และ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล–แม่ยุย จ�านวน ๑๔,๕๑๑ 
ไร่ รวมจ�านวน ๑๐๗,๗๙๑ ไร่
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ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ส่งผลให้สามารถฟื้นฟู 

ทรัพยากรป่าไม้และสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีโครงการให้มีความ 
อดุมสมบูรณ์ รกัษาพ้ืนท่ีป่าไม้ของโครงการฯ ประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ ไร่ 
ไว้ได้อีกท้ังราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพ้ืนท่ี 
โครงการฯ เพิ่มมากขึ้น ราษฎรมีที่ดินท�ากินและมีแหล่งน�้าส�าหรับ
ท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี รวมถึงราษฎรในพื้นท่ี 
โครงการฯ ได้มงีานท�าในท้องถิน่ของตนเองและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการน�าผลการศกึษาจากศนูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ มาขยายผล ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีเกิดอุทกภัย 
และดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อป ี ๒๕๔๙ ได ้เกิดอุทกภัยใหญ่น�้าป ่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่มในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอ�าเภอที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าว ๔ อ�าเภอ คือ อ�าเภอท่าปลา อ�าเภอลับแล  
อ�าเภอพิชัย และอ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความ 
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชสวนเชิงเดี่ยวในเขตพื้นที่ลาดชัน

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

พระราชทานพระราชด�าริในการแก้ไขและฟื้นฟูเพื่อบรรเทาความ 
เดอืดร้อนของราษฎรในระยะยาว ดงันี ้การสนบัสนนุการพฒันาแหล่งน�า้ 
การฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีป่่าไม้ โดยระบบฝายต้นน�า้ล�าธาร และการปลกูป่า  
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกหญ้าแฝกแก้ไขปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน และการสร้างจิตส�านึกของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ประมาณ ๒๒๗,๐๐๐ ไร่ ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย เขตลุ่มน�้าลี เขตลุ่มน�้าแม่เฉย เขตลุ่มน�้า 
ห้วยขุนฝาง และเขตลุ่มน�้าห้วยปู่เจ้า รวมถึงลดปัญหาการพังทลาย 
ของดินและดินถล่มได้ในระดับที่น่าพอใจ
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคกลาง
พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๖ จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 

กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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พื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีดินตะกอนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้าส�าคัญหลายสายจึงเหมาะ
อย่างยิ่งส�าหรับการเกษตรกรรม โดยทั่วไปจะเป็นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ถั่วต่างๆ มันส�าปะหลัง และ
สับปะรด ส่วนพืชสวน ได้แก่ ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน เป็นต้น แต่เมื่อการพัฒนาประเทศให้ความส�าคัญกับการเจริญเติบโต
ของตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ท�าให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากขึ้น การขยายพื้นที่ท�าการเกษตรเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว น�ามาซึ่งปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลน 

นอกจากนี้ การท�าเกษตรกรรมยังมีการใช้สารเคมีเพื่อเร ่ง 
การเจริญเติบโตของพืช และก�าจัดแมลงศัตรูพืช เพียงเพ่ือให้ได้ผลผลิต 
เป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ทรัพยากรดินและน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ
เพาะปลูกเสื่อมโทรม เช่น ดินกลายเป็นดินดาน ดินจืด ดินเปรี้ยว เป็นต้น 
และยังก่อเกิดปัญหาการสะสมของขยะและน�้าเน่าเสียท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

จากปัญหาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทาน
พระราชด�าริ และช่วยเหลือราษฎร จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในพืน้ทีภ่าคกลาง ถงึ ๘๐๔ โครงการ (ส�านกังาน กปร. , กนัยายน 
๒๕๔๘) ซึ่งส่งผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ โดยมีตัวอย่างที่แสดงให้ ดังนี้
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...ในระยะปี ๙๕ เราก็เริ่มท�ที่ข้างในถึงหนองพลำับที่โครงการห้วย 
สำัตว์ใหญ่อะไรนั้นแต่ก่อนนี้เข้าไม่ได้ เราเข้าไปในนั้นปี ๙๕ เมื่อได ้

รถบูลำโดลำเซอร์แลำ้วเอาไปให้ค่ายนเรศวรให้สำร้างถนนให้ไถถนนเข้าไป 
ห้วยมงคลำ ซึ่งเดี๋ยวนี้ห้วยมงคลำเรื่องเลำ็ก ๒๐ นาทีก็ถึง ตอนนั้นเรา
เข้าไปตั้งแต่ ๘ - ๙ โมงเช้า เข้าไปถึงร่วมบ่ายโมง ไปรถพวกรถจี๊ป

เข้าไปเข็นไป ลำากเข้าไปในนั้น...”
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ถนนห้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ถนนสายแรก
ในอดีต บ้านห้วยมงคล ต�าบลทับใต้ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นท่ีป่า สัตว์ป่าชุกชุม  

ท้ังเสือ ช้าง กระทงิ ฯลฯ ด้วยสภาพทีเ่ป็นป่าจงึท�าให้การเดนิทางเข้าออกจากหมูบ้่านไปยงัตัวเมอืงหวัหนิเป็นไปด้วยความ 
ยากล�าบาก ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ปลูกพืชผัก ถ้าไม่มีพ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่ จะต้องน�าผลผลิตไปขายเองที่ตลาด
หัวหิน ค่ารถมีราคาแพงไม่คุ้มกับราคาพืชผลที่ขายได้ ถ้าน�ามาขายเองกว่าจะมาถึงตลาด พืชผักเน่าและเสียหายเช่นกัน

ในปี ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ผ่านหมู่บ้าน
ห้วยมงคล รถยนต์พระที่นั่งติดหล่มและได้ทรงซักถามราษฎรที่มาช่วยกันออกแรงดันรถยนต์พระที่นั่ง ท�าให้ทรงทราบว่า
ปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ ไม่มีถนน

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรถบูลโดลเซอร์ให้ต�ารวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร  

ไปด�าเนินการสร้างถนน ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู ้บริหารส�านักงาน กปร.  
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า
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ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ถนนห้วยมงคล ระยะทาง ๑๑.๕ กิโลเมตร เป็นถนน

ที่น�าความสุขมาสู่ราษฎรในหมู่บ้าน ด้วยสามารถน�าผลผลิต
ทางการเกษตรออกไปจ�าหน่ายได้ การด�าเนินชีวิตด้านต่างๆ  
ของราษฎรเป็นไปอย่างสะดวกสบายขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้าน 
การพัฒนาโครงการแรกและได้มีการขยายผล การพัฒนาน�าไป
สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ในอดตีพืน้ทีป่ระสบปัญหาดนิขาดความอดุมสมบูรณ์และการชะล้างพงัทลายของดนิสงูมาก เนือ่งจากเป็นดนิทราย 
และสภาพภูมิประเทศมีความลาดชัน มีลักษณะลุ่มน�้าที่เอื้ออ�านวยต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน เกษตรกรนิยม
ปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะมันส�าปะหลัง ซึ่งท�าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงอย่างรวดเร็ว 
และขาดความรู้ความเข้าในการอนุรักษ์ดินและน�้า

การด�าเนินงานเพื่อสนองพระราชด�าริ
ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ได้สนองพระราชด�าริ

ในการศึกษาทดลองและหาวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูและ
พัฒนาดินที่เสื่อมโทรมจากการท�าการเกษตรที่ผิดวิธีให้กลับมา
อุดมสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากการสร้างอ่างเก็บน�้าเพื่อการเกษตร
และท�าให้ดินเกิดความชุ่มชื้น ส่วนพื้นที่ลาดชัน แก้ไขโดยการปลูก
หญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยคอก  
ปุ๋ยหมักในไม้ผล ไม้ล้มลุกและพืชสมุนไพรและมีการปรับเปลี่ยน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดนิจากท่ีเกษตรกรเคยปลกูมนัส�าปะหลงัเพยีงอย่างเดยีว 
ได้เปลี่ยนเป็นการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ปัจจุบันจากพื้นที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรม ได้กลายเป็น

พืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ทัง้ในเรือ่งดนิ แหล่งน�า้และป่าไม้ 
สามารถปลูกพืชต่างๆ ได้และเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ดีในด้านการฟื้นฟู
และพฒันาดนิให้กลบัมาอุดมสมบรูณ์และใช้ประโยชน์ได้อกีครัง้หนึง่ 
ดังพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ ความว่า



๓ ทศวรรษ กปร

...ที่เขาหินซ้อนหลำายฝ่ายช่วยกันใช้เวลำา ๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบ
ช่วยชาวบ้านได้ ที่อื่นเลำยท�ง่ายขึ้น ต้องอดทน แลำ้วเป็นไง ก็ได้

ประโยชน์ ชาวบ้านมีความสำุข เราก็สำุข ที่นี่เมื่อก่อนปลำูก 
มันสำ�ปะหลำังยังไม่ขึ้นเลำย เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แต่ก็เย็นสำบายดี 

เปลำี่ยนแปลำงไปมาก...

“๓ ทศวรรษ กปร.”
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ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ

...คุ้งกระเบนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ชายทะเลำ ต้นไม้ต่างๆ ชายทะเลำแลำะปลำา 

การประมง...
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน มีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย เป็นแหล่ง

ท�าการประมงที่ส�าคัญของราษฎรในพื้นท่ี ต่อมาได้เกิดปัญหาราษฎรบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อกุ้ง 
มีการจับสัตว์น�้าในปริมาณที่มากเกินก�าลังการผลิตของธรรมชาติและการปล่อยน�้าทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยไม่มีการ
บ�าบัด ส่งผลให้อ่าวคุ้งกระเบนมีสภาพเสื่อมโทรม รวมถึงการปลูกพืชได้รับความเสียหายจากน�้าทะเลท่วมถึงท�าให้ดิน
กลายเป็นดินเค็มสร้างความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  

ได้สนองพระราชด�าริในการศึกษา ทดลอง วิจัย  
การพัฒนาในเขตที่ดินชายฝั่งทะเล การเพาะเลี้ยง  
สัตว์น�้าชายฝั่ง พันธุ์ไม้ป่าชายเลน การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่
กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
ตลอดจนการสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนเกิดความ
หวงแหนทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ต่อไป ดังพระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๓๑ ความว่า



๓ ทศวรรษ กปร

“๓ ทศวรรษ กปร.”
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ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ ่าวคุ ้ งกระเบนอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริ สามารถฟื้นฟูและพัฒนาได้อย่าง 
ครบวงจรของระบบนเิวศตัง้แต่ยอดเขาสูท้่องทะเล 
และเปลี่ยนป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรมให้กลับคืน
ความอุดมสมบูรณ์ จ�านวน ๑,๓๐๐ ไร่ อนุรักษ์ 
หญ้าทะเลในอ่าวคุง้กระเบนจ�านวน ๖๑๗ ไร่ มกีาร
เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ังทีไ่ด้มาตรฐาน COC/GAP 
มีการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน�้าเค็ม
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและมคีวามยัง่ยนื และท�าให้
ราษฎรมอีาชพี รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
“...หากปล่อยท้ิงไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในท่ีสุด...” พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัที่  

๕ เมษายน ๒๕๒๖ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของดินในเขตพื้นที่อ�าเภอชะอ�าได้เป็นอย่างดี แต่เดิมในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ป่าสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะเนื้อทราย ต่อมาประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่และปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเป็นเวลายาวนาน เช่น สับปะรด และมันส�าปะหลัง เป็นต้น โดยไม่มีการปรับปรุงบ�ารุงดิน ท�าให้ดินจืดและ 
กลายเป็นทราย เมื่อถูกลมและน�้าชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดาน ไม่สามารถท�าประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ เพราะ
ไม่มีแร่ธาตุใด รวมทั้งยังมีสารเคมีตกค้างอยู่ในปริมาณที่สูง จึงยิ่งท�าให้คุณภาพดินถูกท�าลายไปหมดสิ้น แม้ว่าจะปลูกพืช
ได้แต่ไม่ค่อยเจริญเติบโต ประชาชนได้ละทิ้งพื้นที่ไปประกอบอาชีพรับจ้างในท่ีอื่นๆ แทนการท�าการเกษตรท่ีเคยท�ามา 
แต่ดั้งเดิม

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ



๓ ทศวรรษ กปร

...สำิ่งที่ท�ไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสำบความสำ�เร็จดีมากต้องบันทึก
เอาไว้เป็นทฤษฎีหรือต�รา...ฉันปลำื้มใจมาก...

“๓ ทศวรรษ กปร.”
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาห ้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเพือ่ให้ดนิกลบัมาอุดมสมบูรณ์
อีกครั้ง โดยการสร้างอ่างเก็บน�้าตามล�าน�้าหลักเพื่อเก็บกักน�้ารักษา
ความชุม่ชืน้ ปรับปรุงหน้าดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด โดยการปลูก
พืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ ที่ส�าคัญคือ ให้ปลูกหญ้าแฝกขวาง 
แนวลาดเทขนานกันหลายๆ แนว วิธีนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให ้
หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย ลดความแรงของน�้าที่ไหลบ่ามาให้ช้าลง 
และรักษาความชุ่มชื้นในดิน ท�าให้ดินดานที่มีความแข็งเปลี่ยนเป็น
ดินร่วนซุย สามารถปลูกพืชได้อีกคร้ังหนึ่ง รวมถึงการให้ราษฎร 
ได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ ควบคู ่
กับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพ

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ในวนันี ้จากพืน้ทีเ่สือ่มโทรม แห้งแล้ง ได้เปลีย่นเป็นพืน้ที่

ป่าสีเขียว สัตว์ป่ากลับมา มีแหล่งน�้าที่พอเพียง เกษตรกรที่ครั้งหนึ่ง
ได้อพยพโยกย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ได้กลบัมาประกอบอาชพีเกษตรกรรมใน
พื้นที่แห่งนี้โดยน�าแนวพระราชด�าริมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทั้ง
การฟื้นฟูดินและการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและเป็น
ทีต้่องการของตลาด สามารถด�ารงชีวติอยูไ่ด้อย่างพอเพียงและพึง่พา
ตนเองได้ ดงัพระราชด�ารสั เมือ่วนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ความว่า



ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

z44

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
พืน้ทีใ่นจงัหวดันครนายกส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีท่�าการเกษตร ท�านาปลกูข้าว และในส่วนอ�าเภอองครกัษ์ส่วนมาก

เป็นนาข้าวขนาดใหญ่และประสบปัญหาดินเปรี้ยวมาเป็นเวลานานมาก 

...จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มี
ปัญหาน�้าท่วม ฝนแลำ้ง ดินเปรี้ยว 

จ�เป็นมากที่จะต้องมีเขื่อนกักเก็บน�้า
ขนาดใหญ่ในคลำองท่าด่าน...



๓ ทศวรรษ กปร

“๓ ทศวรรษ กปร.”
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
“...ฉะนัน้การสร้างเขือ่น เฉพาะตวัเข่ือนและอาคารประกอบ จะท�าให้แก้ไขปัญหาไปได้มาก และจะไม่ท่วม

ที่ของประชาชนมากนัก  มีที่ตรงนั้นประมาณ ๕๐๐ ไร่ ที่เป็นของกรมชลประทานอยู่แล้ว ไม่ต้องเวนคืน ไม่ต้องซื้อ 
ไม่ต้องเดอืดร้อน และกย็งัเหลอืทีท่�ามาหากนิเลก็น้อยของประชาชนในหมูบ้่านท่าด่านนัน้ หมูบ้่านเองกจ็ะไม่ถกูแตะต้อง 
ฉะนั้นถ้าหากว่าท�าโครงการนี้ ก็จะเป็นการช่วยขจัดภัยแล้งได้...” (พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖)

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด (RCC Dam) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เก็บกักน�้าได้
สูงสุด ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน�า้ไปยงัพ้ืนท่ีการเกษตรได้กว่า ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ มกีารจัดสรรน�า้ ไปยังพื้นท่ีต่างๆ  
เพื่อท�านาปรัง เพื่อการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว รวมทั้งช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมาก

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
เข่ือนแห่งนี้เป็นแหล่งเก็บกักน�้าส�าหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในอ�าเภอ

องครกัษ์ ซ่ึงพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นนาข้าวและประสบปัญหาดนิเปรีย้วมาเป็นเวลานานได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ท�าให้ผลผลติข้าวนาปี 
และข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือนละ ๕,๐๕๓ บาทต่อเดือน ขณะเดียวกันสามารถ
ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งประมงและการปศุสัตว์ 



ชุดเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชด�าริ

...โครงการป่าสำักมีไว้สำ�หรับน�้าแห้งแลำะมีไว้สำ�หรับน�้าเปียก น�้ามาก
น�้าเกินมันก็เปียก ท�ให้มีความเสำียหาย เสำียหายทั้งทางเกษตร คือ
ถ้าสำิ่งที่เพาะปลำูกถูกน�้าท่วมก็เน่า เมื่อเน่าแลำ้วเจ้าของคือเกษตรกร
ก็ไม่มีรายได้ ต้องช่วยเขา... เสำียหายมากในด้านอื่น ในกรุงในเมือง

ก็มีน�้ามาก ไม่ได้ประโยชน์ก็ลำ้นมาท่วมถนน การจราจรติดขัด 
ธุรกิจต่างๆ หยุดชะงักเสำียหาย...

  พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
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เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตด้านน�า้มาโดยตลอด ท้ังปัญหาน�า้ท่วมและปัญหาน�า้แล้งซึง่สร้างความเสยีหาย

และสูญเสีย ทั้งเรือกสวนไร่นา บ้านเรือน บริเวณพื้นที่เชิงพาณิชย์และเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน�้าป่าสัก
และลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้มพีระราชด�ารเิกีย่วกบัเขือ่นป่าสกัเมือ่ ๓๐ กว่าปีมาแล้ว 
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
เขือ่นป่าสกัชลสทิธิเ์ป็นแหล่งต้นทนุน�า้ ทีมี่ความจนุ�า้ได้สงูสดุถึง ๙๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร เพือ่การเกษตรกรรม 

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน�้าป่าสักและลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงบรรเทาปัญหาน�้าเน่าเสีย 
ในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ในเขตภาคกลาง โครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบของการด�าเนินงานตามพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “อย่าให้ราษฎรเขาเดือดร้อน” โดยการชดเชยค่าที่ดิน รวมถึงการให้ความส�าคัญในเรื่อง
การก�าหนดนโยบาย การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การท�าประชาพิจารณ ์
และการน�าผลที่ได้มาวางแผนในการบริหารโครงการและการแก้ปัญหา 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ในปัจจุบนั เขือ่นป่าสักชลสทิธิม์รีะบบชลประทานเพ่ือส่งน�า้ไปยงัพืน้ท่ีเกษตรกรรม

มากกว่า ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึระบบส่งน�า้ส�าหรับการอปุโภคบรโิภค
และน�้าใช้ในงานอุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่พื้นท่ีบริเวณลุ่มน�้าป่าสัก 
และพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา เช่น จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ช่วยลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างมาก ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
สามารถช่วยฟ้ืนฟู รักษาสมดลุของระบบนเิวศ เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาและแหล่งประมงน�า้จืด 
ขนาดใหญ่ สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
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...ให้พจิารณาใช้คลำองลำดัโพธิ ์จงัหวดัสำมทุรปราการ เป็นทางลัำดระบายน�า้เหนอื 
ซึง่จะท�ให้ช่วยระบายน�า้ได้เรว็เพราะระยะทางสำัน้เพียง ๖๐๐ เมตร กอ็อกทะเลำ 

หากวันใดมีน�้าทะเลำขึ้นสำูงก็ปิดประตูไม่ให้น�้าทะเลำเข้ามา...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕
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โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
 แต่เดิมคลองลัดโพธิ์เป็นคลองเล็กๆ มีความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร ซึ่งใช้ 
เป็นคลองลัดแนวเหนือ-ใต้ ของคุง้แม่น�า้เจ้าพระยา บรเิวณหมูท่ี ่ ๙ ต�าบลทรงคะนอง 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แต่มีสภาพตื้นเขิน ขณะเดียวกัน 
ในช่วงฤดฝูน หรอืระยะน�า้เหนอืหลากในระหว่างเดอืนกนัยายน - พฤศจิกายน 
น�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยามีปรมิาณมาก หากไม่สามารถไหลออกทะเล 
ได้ทันจะท่วมเอ่อล้นในบริเวณสองฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา 
ตอนล่าง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่ท่ี

ต�าบลทรงคะนอง ในบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง เนือ่งจากอยูใ่กล้บรเิวณปากอ่าวไทย 
จงึได้รบัอทิธพิลของน�า้ทะเลหนนุขึน้ลง ดังนัน้ การบรหิารจดัการประตรูะบายน�า้จะต้อง 
มีความสัมพันธ์กับจังหวะการขึ้นลงของน�้าทะเลด้วย โดยใช้การพยากรณ์มาตรน�้าของ 
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และการพยากรณ์การเคลื่อนตัวของน�้าหนุนในแม่น�้า
เจ้าพระยาตอนล่างจากแบบจ�าลองทางชลศาสตร์และระบบโทรมาตร การด�าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด�าริเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าของแม่น�้า
เจ้าพระยาในช่วงฤดูน�้าหลาก ท�าให้น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาไหลลงทะเลได้เร็วข้ึน 
โดยไม่ต้องอ้อม

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
เมื่อโครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ฯ ด�าเนินการแล้วเสร็จสามารถ 

ลดผลกระทบน�้าท่วมในพื้นท่ีริมแม่น�้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแส 
เพิ่มเติมว่า “...โครงการนี้จะท�าประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาลจะใช้
พลงังานน�า้ทีร่ะบายผ่านคลองท�าประโยชน์อย่างอืน่ด้วยได้หรือไม่...” ซึง่กรมชลประทาน 
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้สนองพระราชด�าร ิ โดยการประดษิฐ์และทดลองกงัหนั 
พลงัน�า้ต้นแบบเพือ่เป็นต้นก�าลงัไปหมนุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าแบบแม่เหลก็ถาวร ได้ก�าลงัไฟฟ้า 
สูงสุด ๕.๗๔ กิโลวัตต์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์นี้ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
สิง่ประดิษฐ์ในพระปรมาภไิธย เมือ่วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ซึง่ต่อมาได้น�าไปขยายผล 
ในประตูน�้าแห่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐

...ให้ด�เนินการอนุรักษ์แลำะฟื้นฟูสำภาพป่าบริเวณป่าสำงวนแห่งชาติ 
กุยบุรี โดยใช้รูปแบบในการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการด�เนินงานของ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี  
แลำะโครงการฟื้นฟูที่ดินเสำื่อมโทรมเขาชะงุ้ม...
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบัวธิกีารฟ้ืนฟสูภาพป่าในบรเิวณพ้ืนทีโ่ครงการ

หลายครั้งด้วยกัน สรุปได้ดังนี้ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ ปลกูสบัปะรดทีค่ณุภาพไม่ต้อง 
ดนีกั รวมทัง้พชืทีเ่หมาะสมอืน่ๆ เช่น อ้อย เพื่อเป็นอาหารช้างและสัตว์ป่า ส�ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะท�าฝายชะลอ
น�้าแบบผสมผสาน พัฒนาที่ดินโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งมีระบบรากยาว ช่วยอุ้มน�้าสร้างความชุ่มชื้นได้มาก เนื่องจากแม่น�้า
กุยบุรีเป็นแม่น�้าสายส�าคัญ แต่มีปริมาณน�้าน้อยและตื้นเขินในฤดูแล้ง จึงควรพิจารณาจัดหาแหล่งน�้าเพื่อให้มีน�้า 
เพื่อการเกษตรและเพื่อการใช้สอยได้ตลอดปี

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
พื้นที่ด�าเนินโครงการ ๒๒๘,๖๕๖ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน�้ากุยบุรีและพื้นที่การเกษตรของราษฎร ๓ หมู่บ้าน 

คือ บ้านรวมไทย บ้านพุบอน และบ้านย่านซื่อ โดยเน้นการด�าเนินงาน ๒ ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า 
และด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่

ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า ได้มีการเพิ่มแหล่งน�้าในพื้นที่ โดยการจัดท�าฝายชะลอน�้าแบบผสมผสาน  
ฝายต้นน�า้ล�าธารก่ึงถาวร และอ่างเกบ็น�า้ขนาดเล็ก ได้ปลกูป่าและดแูลรักษาป่า จ�านวน ๑๘,๐๐๐ ไร่ ท่ีส�าคัญได้มกีารสร้าง 
แปลงอาหารช้าง โดยการโปรยหว่านเมล็ดพันธุ์พืชตามเส้นทางเดินช้างป่าเป็นระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร พันธุ์พืชที่น�าไป
โปรยหว่าน ได้แก่ มะขามเปรี้ยว มะเกลือ กระถิน และมะค่า เป็นต้น รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้าใน
พื้นที่ ๔,๐๐๐ ไร่ ใช้กล้าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กล้า

ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาอาชพีให้แก่ราษฎร ได้มกีารขดุบ่อน�า้ประจ�าไร่นาให้เกษตรกร ส่งเสรมิการปลกูพชื
ผสมผสานและเลีย้งไหม ส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิ ส่งเสริมการปลกูพืชอาหารสตัว์ ส่งเสรมิการเลีย้งแพะ แจกจ่าย 
พันธุ์ปลาให้เกษตรกร และการจ้างงานเกษตรกรปลูกหญ้าแฝก
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โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาน�้าเน่าเสียและขยะมูลฝอยที่มีมากขึ้นทุกวัน ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อสภาพแวดล้อมและการด�าเนินชีวิตของประชาชน ดังที่ได้พระราชทานพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า “...ปัญหาส�าคัญคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน�้าเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันท�า 
ไม่ยากนัก ในบางเทคโนโลยีท�าได้แล้ว ในเมืองไทยเองก็ท�าได้... แล้วก็ต้องท�าการเวียนซ�้า การกรองน�้า ให้ท�าน�้านั้น
ไม่ให้โสโครก แล้วปล่อยน�า้ลงมา ทีเ่ป็นท่ีท�าการเพาะปลกู... หลงัจากนัน้ทีเ่หลอืกจ็ะลงทะเลโดยไม่ท�าให้น�า้นัน้เสยี...” 

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
โครงการฯ ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ โดยการ

ศึกษาและวิจัยเพ่ือหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาน�้าเสียและก�าจัด
ขยะมูลฝอย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน โดยเน้นการใช้
กระบวนการธรรมชาติ ๔ วิธี คือ การใช้ระบบบ่อผึ่งบ�าบัดน�้าเสีย 
การใช้ระบบกรองน�้าเสียด้วยหญ้า การใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
โดยใช้พืน้ทีชุ่่มน�า้เทยีม และการใช้ระบบบ�าบดัน�า้เสยีโดยใช้แปลง
ป่าชายเลน 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ในวนันี ้เป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่าโครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้ฯ สามารถบ�าบัดน�า้เสยี

และมกีารพฒันารปูแบบการก�าจดัน�า้เสยีและขยะอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รกัษาสมดลุทาง
ธรรมชาติให้กลับสู่สภาวะปกติได้ดังเดิม และยังท�าให้แนวชายหาดที่ถูกกัดเซาะกลับงอกเพิ่มขึ้นนับพันไร่ โครงการนี ้
จึงเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้น�าไปปรับใช้  
ซ่ึงมอีงค์กรและหน่วยงานท้องถิน่ต่างๆ ทัว่ประเทศได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารนิีไ้ปใช้จรงิในพืน้ทีแ่ละประสบความส�าเรจ็
ในการบ�าบัดน�้าเสียและก�าจัดขยะอย่างมากมาย
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โครงการแก้มลิง กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครประสบปัญหาน�้าท่วมหลายครั้งหลายครา โดย

เฉพาะช่วงฤดูน�้าหลากในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในปี 
๒๕๒๓ และ ป ี ๒๕๒๖ เม่ือฝนตกหนักมากบริ เวณพ้ืนท่ีรอบนอก
กรุงเทพมหานคร การระบายน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาไม่สามารถด�าเนินการได้
ทนัการณ์ ประกอบกบัเครือ่งมอืทีย่งัไม่พร้อม จึงท�าให้พืน้ทีด้่านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง และเขตบางเขนเกิดน�้าท่วม 
ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างมาก 

แนวพระราชด�าริในการแก้ปัญหา
แนวพระราชด�าริในการป้องกนัน�า้ท่วมในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ท่ีทรงเรียกว่า “แก้มลงิ” นัน้ ไม่มรีะบุ 

ในต�าราใดมาก่อน แต่เป็นพระราชวินิจฉัยและทรงสังเกตจากพฤติกรรมการกินอาหารของลิง เมื่อลิงเคี้ยวอาหารแล้ว  
จะยงัไม่กลนืลงไป แต่จะเก็บไว้ทีก่ระพุง้แก้มท้ังสองข้างก่อน แล้วจงึค่อยๆ ดนุมากินในภายหลัง เช่นเดียวกบัวธิกีารผันน�า้ 
จากแม่น�า้เจ้าพระยา หรือจากคลองซอยต่างๆ เมือ่จังหวะน�า้ทะเลหนนุสงูให้น�าน�า้ไปเกบ็กกัไว้ในบงึน�า้ขนาดใหญ่ทีอ่ยูใ่กล้ 
พ้ืนทีช่ายทะเล โดยมปีระตนู�า้ขนาดใหญ่ท�าหน้าทีปิ่ด - เปิด เพือ่รบัน�า้ในจงัหวะน�า้ขึน้ และระบายน�า้ออกในจงัหวะน�า้ลง 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
แก้มลงิเป็นการสร้างบ่อพักน�า้ เพือ่รองรบัน�า้ทีไ่หลมาตามคคูลองให้พักอยูใ่นบ่อก่อน เมือ่ระดบัน�า้ทะเลลดต�า่ลง  

จึงค่อยๆ ระบายน�้าออกไปทีหลัง ขณะเดียวกันคูคลองต่างๆ นี้จะต้องมีการขุดลอกอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดการตื้นเขิน  
ให้น�้าสามารถไหลผ่านได้สะดวก โดยทรงให้ด�าเนินโครงการแก้มลิงในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา และโครงการแก้มลิงนอกเขตกรุงเทพฯ ที่เอื้อประโยชน์แก่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ 
ได้แก่ โครงการแก้มลิงแม่น�้าท่าจีนตอนล่าง โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย และโครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอน

หลัก ๓ ประการที่ท�าให้โครงการแก้มลิงประสบความส�าเร็จ คือ
๑) การเลือกสถานที่ที่จะท�าหน้าที่เป็นบ่อพักและวิธีการชักน�าน�้าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักน�้า
๒) เส้นทางน�้าไหลที่สะดวกต่อการระบายน�้าเข้าสู่แหล่งที่ท�าหน้าที่บ่อพักน�้า
๓) การระบายน�้าออกจากบ่อพักน�้าต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ภาพฝีพระหัตถ์โครงการแก้มลิง
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โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูพื้นที่ ดินเสื่ อมโทรมเขาชะงุ้ม 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สภาพพื้นที่ดินมีความเสื่อมโทรมจนเกือบใช้ประโยชน์ไม่ได้ เป็น

ดินแข็ง ดินหินลูกรัง ที่มีสาเหตุมาจากการใช้ดินผิดวิธี ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็น
ฟาร์มปศุสัตว์และมีการขุดดินลูกรังไปใช้ประโยชน์

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริที่เรียบง่ายเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เสื่อมโทรม ด้วย

วิธีการไม่เข้าไปยุ่ง หรือเข้าไปรบกวนพื้นที่ป่าอย่างน้อย ๕ ปี เพื่อให้ป่าไม้ได้เจริญเติบโตอย่างอิสระเป็นไปตามธรรมชาติ 
ท�าให้พันธุ์ไม้และพืชพรรณต่างๆ ที่ถูกท�าลายได้มีโอกาสฟื้นตัว ค่อยๆ เจริญเติบโต แตกหน่อแตกกอ ระบบนิเวศของ 
สิง่มชีีวติเกดิขึน้และสามารถเกือ้กูลกนั ทัง้ไม้เลก็ๆ ทีข่ึน้คลุมดนิท�าให้เกดิความชุ่มช้ืน ไม้ยนืต้นต่างๆ เจรญิเตบิโตให้ร่มเงา 
เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะท�าให้มีต้นไม้ ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่กลายเป็นป่าเบญจพรรณในที่สุด

“...เรื่องต้นไม้ขึ้นเอง มีอีกแห่งที่ท่านทั้งหลายก็ควรจะไปได้ เพราะไปง่าย คือโครงการเขาชะงุ้ม ที่จังหวัด
ราชบรุ ีทีต่รงนัน้อยูใ่กล้ภเูขา เป็นท่ีทีป่่าเสยีไปเป็นป่าเสือ่มโทรม ทีเ่รียกว่าป่าเสือ่มโทรมเพราะมนัไม่มต้ีนไม้ ไม่มชีิน้ดี 
เริ่มท�าโครงการนั้นมาประมาณ ๗ ปีเหมือนกัน ไปดูเมื่อสัก ๒ ปี หลังจากทิ้งป่านั้นไว้ ๕ ปี ตรงนั้นไม่ได้ท�าอะไรเลย  
แต่ป่าเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว คือว่าการปลูกป่านี้ส�าคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขา 
ขึ้นได้ คืออย่าไปตอแยต้นไม้ อย่าไปรังแกต้นไม้ เพียงแต่ว่าคุ้มครองเขาหน่อย เขาข้ึนเอง... ถ้าพูดเรื่องปลูกป่านี้ 
จะยดืยาวมาก ไม่มสีิน้สดุ แต่จะต้องอธบิายอย่างนีว่้าถ้าได้เลอืกทีท่ีเ่หมาะสม แล้วก็ทิง้ให้อยูอ่ย่างนัน้ โดยไม่ไปรงัแก
ป่าต้นไม้ก็จะขึ้นเอง...” พระราชด�ารัสวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ผลจากการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ท�าให้สภาพพื้นที่แต่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมที่เกิดจาก

บกุรุกท�าลายจนเป็นเขาหวัโล้น ดนิกลายเป็นดนิลกูรงัและกรวดดนิ สภาพอากาศแห้งแล้ง ไม่มแีหล่งน�า้ธรรมชาตใินพืน้ที่
กลายเป็นพื้นที่ที่มีไม้ใหญ่ปกคลุม สัตว์ป่ากลับเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้กลับมามี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
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...โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดสำระแก้ว 
เช่น โครงการอ่างเก็บน�้าพระปรง อ่างเก็บน�้าห้วยสำะโตน  

อ่างเก็บน�้าท่ากระบาก แลำะอ่างเก็บน�้าอื่นๆ เป็นโครงการที่ดีมาก  
ท�ให้มีปริมาณน�้าในเขื่อนเพิ่มมากขึ้น แลำะผลำที่ได้รับเพิ่มเติมก็คือ  

ท�ให้ที่ดินมีการพัฒนาตามมาด้วย...

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔
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โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติมาโดยตลอด ในช่วงฤดูฝนเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหาย  

ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�ากิน พื้นที่การเกษตร และการประมง ส่วนในฤดูแล้ง เกิดฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน�้า ไม่สามารถ
ท�าการเกษตรได้ และปัญหาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากความรนุแรงของปัญหาภยัธรรมชาตใินปี ๒๕๒๑ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานพระราชด�าริ
ให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน�้า ๓ เขื่อน คือ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อให้ราษฎรมีน�้า
ใช้ส�าหรับการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
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การสนองพระราชด�าริ
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโสมงฯ ตั้งอยู่ในเขตบ้านแก่งยาว ต�าบลแก่งดินสอ อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  

เป็นโครงการทีอ่ยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง มลีกัษณะเป็นเขือ่นดนิ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี ๒๕๖๑ เป็นแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ 
มีความจุในระดับเก็บกัก ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าปราจีนและลุ่มน�้าบางปะกงตอนบน
ที่เกิดขึ้นทุกปี และสามารถส่งน�้าเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานได้ตลอดทั้งปี สามารถเก็บกักน�้าได้ ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ของต�าบลแก่งดินสอ อ�าเภอนาดี ต�าบลเมืองเก่า ต�าบลบ่อ
ทอง และต�าบลบ้านนา อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ในอนาคตอ่างเก็บน�้าห้วยโสมงฯ จะเป็นแหล่งน�้าส�าคัญเพื่อการอุปโภคบริโภค มีน�้าต้นทุนในการรักษา 
ระบบนิเวศ ผลักดันน�้าเค็ม น�้าเน่าเสียในแม่น�้าปราจีนบุรีและแม่น�้าบางปะกง เป็นแหล่งขยายและเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด 
เป็นแนวป้องกันการบุกรุกท�าลายป่าในพื้นที่มรดกโลก เป็นแหล่งน�้าให้สัตว์ป่าและให้ความชุ่มช้ืนแก่พืชพรรณไม้ต่างๆ  
รวมทัง้เป็นแหล่งน�า้ส�ารองส�าหรับการดับไฟป่าซึง่เกดิขึน้เป็นประจ�า ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนเิวศท่ีชุมชนสามารถ
ใช้เป็นแหล่งเก็บเกี่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน
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โครงการพัฒนาพืน้ท่ีบรเิวณวดัมงคลชัยพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดสระบุรี

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่เกษตรกรต้องประสบภัย
ธรรมชาติอยู่อย่างต่อเน่ืองมายาวนาน ทั้งน�้าท่วม ฝนแล้ง และมีความเสี่ยง 
ที่เกษตรกรพบเป็นประจ�า ได้แก่ ราคาพืชผล โรคระบาดของพืช แมลงศัตรูพืช 
การขาดแคลนแรงงาน การสูญเสียที่ดินท�ากิน และการเป็นหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผล
ให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากล�าบาก

จากปัญหาทีเ่กดิขึน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานแนวทางแก้ไข ซึง่ต่อมาได้พระราชทานพระราชด�ารสั 
เพื่อน�าไปทดลองแก้ปัญหา ความว่า “...วิธีการแก้ไขคือ ต้องเก็บน�้าฝนที่ตกลงมา ก็เกิดความคิดว่าอยากทดลองดูสัก 
๑๐ ไร่ ๓ ไร่จะเป็นบ่อน�้า เก็บฝน ...อีก ๖ ไร่ท�าเป็นที่นา ส่วนที่เหลือก็เป็นบริการหมายถึงทางเดินหรือกระต๊อบ...”

บริเวณท่ีให้ทรงทดลองแนวพระราชด�ารินี ้คอืพืน้ท่ีบรเิวณวดัมงคลชัยพฒันา จงัหวดัสระบุร ีได้จดัท�าเป็นแปลง
สาธติปลกูพชืต่างๆ ทัง้ไม้ผล ไม้ดอก ท�านาข้าว ขดุสระเลีย้งปลา และนีค่อื จดุเริม่ต้นของการบรหิารจดัการพืน้ทีด่นิขนาด
เล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่”

นอกจากน้ี ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมใน
เรือ่งการจดัการน�า้เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรมนี�า้ใช้อย่างพอเพยีง 
โดยการเตมิน�า้ให้แก่สระน�า้ประจ�าไร่นาของเกษตรกร ซึง่หลกัการนี้ 
ได้ถูกขนานนามว่า “อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระ”

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
แนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่ พร้อมด้วยผังจ�าลองทฤษฎีใหม่และผังระบบชลประทาน ซึ่งเป็นต้นแบบในการ

บริหารจัดการน�้าและที่ดินให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอมีพอกินตามอัตภาพ  
ไม่อดอยาก ไม่เดือดร้อน สามารถพึ่งตนเองได้ และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพอเพียง น�าไปสู ่
ความสุข ความมั่นคงและความยั่งยืน
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โครงการพระราชด�ารทิางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนน ีและ สะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร
ด้วยสภาพปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครที่ติดขัด ประชาชนประสบความเดือดร้อนในการสัญจร 

เดินทางเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี สะพานกรุงธนบุรีและสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันได้

การด�าเนินสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานแนวพระราชด�าริในการเพิม่ผวิการจราจร เส้นทางคมนาคม รวม

ถึงการสร้างสะพาน เพื่อเพิ่มจุดเชื่อมต่อการจราจรให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ได้พระราชทานแผนที่การก่อสร้าง 
ทางคู่ขนานที่ทรงร่างด้วยลายพระหัตถ์แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าจากแยกอรุณอัมรินทร์ 
ไปจนถึงแยกพุทธมณฑลสาย ๒ 

ในส่วนสะพานพระราม ๘ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงช้ีแนะว่าควรก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้า
เจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ไปเช่ือมกับถนนวิสุทธิกษัตริย์ เพื่อรองรับการจราจรท่ีเพิ่ม 
มากขึ้นจากการเปิดใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี รวมท้ังเพ่ิมจุดเช่ือมโยงฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี และเป็น 
จุดเชื่อมต่อโครงข่ายจตุรทิศด้วย

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
สะพานพระราม ๘ และทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนน ีเป็นการเช่ือมต่อโครงข่ายถนนวงแหวนโดยรอบ 

สมบูรณ์มากขึ้น การจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขึน้ ช่วยลดปรมิาณการจราจรทีต่ดิขดับริเวณสะพานกรงุธนบรุแีละสะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้าได้มาก ส่งผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความแออัดของชุมชนฝั่งพระนคร และช่วยให้ประเทศชาติประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาล
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โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับงานพัฒนา 

สรุปได้ดังน้ี ให้พิจารณาจัดท�าโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บริเวณเขาชีโอน ติดกับ 
เขตวัดญาณสังวราราม ต�าบลนาจอมเทียน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินประมาณ ๓๖๐ ไร่  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ 
พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษ มีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้าน
ทศิเหนือและใต้ ส�าหรบัด้านทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกให้ใช้แนวท่ีพ้นจากเขตโครงการพอประมาณ จดัท�าเป็นโครงการ
ปลกูป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม และพระราชทานนามโครงการแห่งนีว่้า “โครงการป่าสริเิจรญิวรรษอันเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ” (โครงการ+สิริกิติ์+เจริญวรรษ) เพื่อดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
อนุรักษ์ดินและน�้า เป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งทัศนศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเริ่มด�าเนิน

การตั้งแต่ ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน นอกจากปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
แล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ป้องกันการบุกรุก
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติทีย่งัคงเหลอือยูใ่ห้คงอยูต่ลอดไป เป็นการอนรุกัษ์ดิน 
แหล่งต้นน�า้ล�าธาร และระบบนเิวศวทิยาของป่าด้ังเดิม เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยและ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งพักสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เกิด
การจ้างแรงงานแก่ราษฎรทีอ่าศัยอยู่รอบๆ โครงการฯ และได้ใช้ประโยชน์ใช้สอย
จากป่าของโครงการฯ เป็นแหล่งศกึษาธรรมชาต ิส�าหรบัศกึษาหาความรู ้ตลอดจน 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมด้านป่าไม้ของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน ๒๐ จังหวดั ดงันี ้กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชัยภมู ินครพนม นครราชสีมา 

บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล�าภู 
อ�านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นดนิแดนทีร่าบสงูและทุง่หญ้า มปัีญหาทรพัยากรดนิเสือ่มโทรม เป็นดนิ
ทรายอุ้มน�้าได้น้อยและมีความเค็มของดิน แหล่งน�้าตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ ท�าให้ดินขาดความชุ่มช้ืน ส่งผลต่อ
การเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตไม่ดี โดยเฉพาะพืชหลัก คือ ข้าวและมันส�าปะหลัง รวมท้ังประสบปัญหาโรคพืช  
แมลงศตัรพูชื และโรคระบาดในสตัว์ ได้แก่ โค กระบอื เป็ด ไก่ และสกุร เป็นต้น ประชาชนจงึประสบปัญหารายได้ต�า่  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศ์ ได้พระราชทานพระราชด�ารใินการแก้ไขและบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ราษฎร โดยได้มพีระราชด�าริ
พัฒนาด้านน�้า ป่า พลังงานทดแทน และอาชีพ จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ีภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืถงึ ๑,๑๕๗ โครงการ (กนัยายน ๒๕๕๘) ซ่ึงส่งผลส�าเรจ็ตามแนวพระราชด�าร ิโดยมตีวัอย่างดงันี้

ชุดเผยแพร่องค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อำ�เภอำเมือำง จังหวัดสกลนคร เดิมเป็น
ป่าโปร่ง คนไปตัดไม้ส�หรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่ส�หรับท�เกษตรกรรม 
ป่าไม้ที่อำยู่เหนือำพื้นที่ถูกท�ลายไปมาก จึงไม่มีน�้าในหน้าแล้ง น�้าไหลแรง
ในหน้าฝน ท�ให้มีการชะล้าง (Erosion) หน้าดนิ (Top Soil) บางลง 

และเกลือำที่อำยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อำมๆ...
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร
จากเอกสารข้อมลูส่วนพระองค์ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ส�านกังาน กปร. มคีวามตอนหนึง่

ที่เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
จากปัญหาดงักล่าวน้ี ศูนย์ศึกษาการพฒันาภพูานฯ ได้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารเิพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ดงันี้
๑. การส่งเสริมให้มีการบ�ารุงรักษาและพัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน เช่น การสร้างอ่างเก็บน�้าพร้อม

ระบบส่งน�้า สร้างฝายต้นน�้าล�าธาร เพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและน�าผลผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
๓. การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่างๆ เช่น การปศุสัตว์และการประมง 
๔. การศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้วิทยาการเทคโนโลยีใหม่

ตามความเหมาะสม

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ด้วยแนวพระราชด�าริ ท�าให้ผนืดินทีเ่คยแห้งแล้งขาดความสมบูรณ์ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืกลายเป็นผนืดนิ 

ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ผนืป่าภูพานมคีวามหลากหลายของสงัคมพืชและระบบนเิวศท่ีสมบูรณ์ พบพนัธุไ์ม้ เห็ดป่า และสมนุไพรป่า 
รวมกันแล้วมากกว่า ๖๐๐ ชนิด สัตว์ป่ามากกว่า ๑๒๐ ชนิด และแมลงมากกว่า ๑๒๐ ชนิด สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานฯ มผีลส�าเรจ็จากการศกึษาทดลองท่ีโดดเด่นถึง ๑๙ เรือ่ง เช่น การเลีย้งโคเนือ้ภูพาน 
การเลีย้งไก่ด�าภพูาน การเลีย้งสกุรภพูาน การปลกูข้าวพันธุส์กลนคร การจดัการดินเค็มเพือ่ปลกูข้าว การจดัการดนิลกูรงั
เพื่อปลูกไม้ผล การปลูกยางพารา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และการผลิตผ้าย้อมคราม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่
เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้ราษฎรได้มโีอกาสและทางเลอืกในการประกอบอาชีพมากข้ึน เป็นการลดความเสีย่งของความไม่แน่นอน
ของรายได้จากการประกอบอาชีพท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังพระราชประสงค์ในทุกประการ



๓ ทศวรรษ กปร

...น่าจะลำองท�หมู่บ้านท�สำวน ไม่ใช่ท�นา เป็นช่างฝีมือ 
ก็จะพออยู่สำบายเลำี้ยงครอบครัวได้ แต่จะต้องใช้วิชาการเกษตร

สำูงในการวางแผนว่าแต่ลำะช่วงจะปลำูกพืชผลำอะไร  
ซึ่งพระบาทสำมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทดลำองท�อยู่ที่ภาคใต้ 
ขณะนี้ที่สำุคิริน (จังหวัดนราธิวาสำ) ทรงสำนับสำนุนให้ท�การ

เลำี้ยงสำัตว์ ท�การฝีมือ เช่น แกะสำลำัก เป็นช่างวิทยุ...

“๓ ทศวรรษ กปร.”
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โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎร 

บ้านตะแบง ต�าบลห้วยต๊ึกช ูอ�าเภอภสูงิห์ จังหวดัศรสีะเกษ ท�าให้ทรงพบว่าราษฎรมฐีานะยากจน ประสบกบัภาวะอดอยาก 
เน่ืองจากฝนทิ้งช่วงติดต่อกันหลายปี ไม่มีน�้าเพียงพอส�าหรับการท�านาและเพาะปลูก ท�าให้ราษฎรละท้ิงบ้านเรือนไป
ท�างานรับจ้างในถิ่นอื่น และที่ส�าคัญสภาพความยากไร้นี้ ได้ส่งผลให้เด็กๆ เกิดภาวะขาดสารอาหารอีกด้วย

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้
พระราชทานพระราชด�าริให้จัดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิเพือ่เป็นศนูย์กลางในการพฒันา 
การฝึกอบรม และให้บริการทางการเกษตรแก่ราษฎรอ�าเภอ
ภูสิงห์และพื้นที่ใกล้เคียง ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ดังนี้
ด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะนาวนอกฤดูและข้าวพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕ ที่มีคุณภาพดี ได้ผลผลิต

เฉลี่ย ๗๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ รายได้กว่า ๓๗,๐๐๐ บาทต่อปี 
ด้านการประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อพลาสติกแบบครัวเรือน 
ด้านการปศสุตัว์ สนบัสนนุการเลีย้งไก่พืน้เมอืงลกูผสม เป็นไก่ทีเ่ลีย้งง่าย โตเรว็ รสชาตดิ ีและราคาสูง ซึง่ท�าให้

เกษตรกรมีโปรตีนบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
ด้านส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะการทอผ้า
ด้านการยกระดบัคุณภาพชวีิต ไดม้ีการปรบัปรุงภาวะโภชนาการ เนื่องจากเด็กตั้งแต่แรกเกดิจนถงึอาย ุ๑๔ ปี 

อยู่ในภาวการณ์ขาดสารอาหาร 
ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับมากขึ้น รวมถึงการศึกษานอกระบบ เพื่อ

ให้สามารถอ่านและเขยีนภาษาไทย ซึง่จะเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการหาความรูต่้อไป นอกจากนี ้ได้มกีารปรบัปรงุศนูย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ทีด่�าเนนิการโดยชาวบ้าน พระและส่วนราชการ ซ่ึงมุง่เน้นให้ “บ้าน วดั โรงเรยีน” มบีทบาทในการพฒันา
ชุมชน 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
วนันี ้ชวิีตราษฎรในบรเิวณชายแดนของ

จงัหวดัศรสีะเกษทีเ่คยยากไร้ ได้รบัการพฒันาอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป แปรเปลี่ยนไปสู่ความสุขสมบูรณ์
ตามอตัภาพ ทัง้นี ้ด้วยพระมหากรณุาธคุิณแห่งองค์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “พระแม่
แห่งแผ่นดิน” ท่ีทรงชุบชีวิตท่ีแร้นแค้นสิ้นหวังให้
กลับงอกงามและอยู่เย็นเป็นสุข
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โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราชด�าริให้จัดท�าแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ขึ้นที่บ้านแดนสามคัคี 

ต�าบลคุ้มเก่า เพื่อเป็นแนวทางในการท�าการเกษตรแก่ราษฎร รวมทั้งขยายผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในเขตพื้นที่
โครงการพฒันาลุม่น�า้ล�าพะยงัตอนบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารอิกีด้วย และท่ีส�าคัญ คอื เพือ่ให้เกษตรกรเกิดความม่ันคง 
ในการด�าเนินชีวิตและพึ่งตนเองได้เป็นล�าดับแรก จากนั้นจึงเป็นการรวมพลังความสามัคคี ร่วมมือกันเป็นกลุ่ม สหกรณ์ 
เพ่ือให้เกิดพลังการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ และในล�าดับสุดท้ายการได้รับการสนับสนุนแหล่งทุน เพื่อให้สามารถ
ก้าวหน้าในการประกอบอาชพีต่อไป โดยทรงยกตัวอย่างทีภ่าคอีสาน คอื บรเิวณพืน้ทีบ้่านกุดตอแก่น ต�าบลกดุสมิคุม้ใหญ่ 
อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้พระราชทานพระราชด�ารัสในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ ความว่า

“...ถามชาวบ้านที่อยู่นั่นว่า เป็นอย่างไรบ้างปีนี้ เขาบอกว่าเก็บข้าวได้ แล้วข้าวก็อยู่ตรงนั้น กองไว้ เราก็
ไปดูข้าว ข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มีเมล็ด หรือรวงหนึ่งมีซักสองสามเมล็ด ก็หมายความว่า ๑ ไร่ คงได้ประมาณซักถัง
เดียวหรือไม่ถึงถังต่อไร่ ถามเขาท�าไมเป็นอย่างน้ี เขาบอกว่าเพราะไม่มีฝน เขาปลูกกล้าไว้แล้วเมื่อขึ้นมาก็ปักด�า  
ปักด�าไม่ได้เพราะไม่มีน�้า ก็ปักในทรายท�ารูในทรายแล้วปักลงไป เมื่อปักแล้วตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไป แต่ตอน
กลางคืนก็ตั้งตัวตั้งตรงขึ้นมา เพราะมีน�้าค้าง แล้วในท่ีสุดก็ได้รวงแต่ไม่มีข้าวเท่าไรอันนี้เป็นบทเรียนที่ดี...แสดงให้
เห็นว่า ข้าวนี้เป็นพืชท่ีแข็งแกร่งมากขอให้ได้มีน�้าค้างก็พอ แม้จะเป็นข้าว
ธรรมดาไม่ใช่ข้าวไร่ ถ้าหากว่าเราช่วยเขาเลก็น้อยกส็ามารถทีจ่ะได้ข้าวมากขึน้
หน่อยพอทีจ่ะกนิ ฉะนัน้ โครงการทีจ่ะท�ามใิช่จะต้องท�าโครงการใหญ่โตมากนกั
จะได้ผล ท�าเล็กๆ ก็ได้ จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าในที่เช่นนั้น ฝนดีพอสมควร  
แต่ลงมาไม่ถูกระยะเวลา...ฝนก็ทิ้งช่วง ข้าวก็ไม่ดี...”

ในเวลาต่อมา ได้พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นแนวทางในการท�าการเกษตรส�าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่
ท�ากินน้อย โดยเฉลี่ย ๑๐-๑๕ ไร่น�ามาแบ่งออกเป็นสัดส่วน คือ ส่วนแรก ร้อยละ ๓๐ ให้ขุดสระกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการ
เพาะปลกูได้ตลอดทัง้ปี และยงัสามารถเลีย้งปลาและปลกูพชืรมิสระเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกร ส่วนทีส่อง ร้อยละ ๓๐ ให้
ท�านาข้าว ส่วนที่สาม ร้อยละ ๓๐ ให้ปลูกพืชไร่ หรือพืชสวน ตามแต่สภาพพื้นที่และภาวะตลาด ส่วนที่สี่ ร้อยละ ๑๐ จัด
เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ถนนหนทาง คนัคดิูนหรอืคคูลอง ตลอดจนปลกูพชืสวนครวัและเลีย้งสัตว์ การแบ่งสดัส่วนการใช้ประโยชน์
ที่ดินนี้สามารถยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่ าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร - จังหวัดนครพนม
ล�าน�า้ก�า่ มต้ีนน�า้มาจากเขตป่าสงวนแห่งชาตภิพูาน ไหลลงสูห่นองหาน จังหวดัสกลนคร และเป็นล�าน�า้ท่ีคดเคีย้ว 

ทอดยาวผ่านหลายอ�าเภอไปบรรจบกับแม่น�้าโขงที่ต�าบลน�้าก�่า อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมความยาวมากกว่า 
๑๒๐ กิโลเมตร ซึ่งโดยปกติจะมีน�้าไหลอยู่ตลอดปี แต่มีความแตกต่างในแต่ละช่วงฤดู คือ ในฤดูฝนจะมีปริมาณน�้ามาก
จนเกิดเป็นอุทกภัย น�้าท่วมท้ังสองฝั่งล�าน�้า ไร่นา พืชผลเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณน�้าน้อย ขาดแคลนน�้าในการ
เพาะปลูกและไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ราษฎรในบริเวณพื้นที่แห่งนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
โครงการพฒันาลุม่น�า้ก�า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงทุ่มเทเวลา 

และทรงใช้พระอัจฉริยภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน�้าแล้งและน�้าท่วมพื้นท่ีท�ากินของราษฎรตามแนวสองฝั่งของ
ล�าน�้าก�่า ทรงวาดภาพร่างแนวพระราชด�าริในการพัฒนาที่แห่งนี้ และทรงเรียกว่า “ตัวยึกยือ” ซึ่งได้ด�าเนินงาน ดังนี้

๑. ขดุลอกหนองน�า้ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ รวม ๑๕ แห่ง สามารถเก็บกักน�า้ได้มากกว่า ๑๕ ล้านลกูบาศก์เมตร 
เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝนและเป็นแหล่งเก็บน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

๒. สร้างประตรูะบายน�า้ ๗ แห่ง เพือ่เกบ็กกัน�า้ไว้ส�าหรบัการชลประทานมากกว่า ๕๒ ล้านลกูบาศก์เมตร และ
เป็นกลไกบริหารจัดการน�้าในช่วงฤดูฝน 

๓. สร้างสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน�้า ๒๖ แห่ง เพื่อส่งน�้า
เข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยตรงประมาณ ๔๒,๐๐๐ ไร่

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
“ภาพยกึยือ” ทีม่ส่ีวนหัวอยูท่ีห่นองหาน หนองน�า้จดืขนาดใหญ่ทีส่ดุของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่วนล�าตวั 

เป็นปล้องๆ ทอดยาวเล้ือยลงแม่น�า้โขงน้ัน คือประตูระบายน�า้ ท่ีจะกกัก้ันน�า้ในล�าน�า้ก�า่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซ่ึงสามารถเกบ็กกัน�า้ 
ได้ประมาณ ๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรที่อยู่สองฝั่งล�าน�้าก�่ากว่า ๑๖๕,๐๐๐ ไร่ สามารถเพาะปลูก
พืชได้อย่างเต็มที่ ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้หนองน�้าสามารถใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ได้

ด้วยพระปรชีาสามารถและความตัง้พระราชหฤทยัในการบรรเทาความทกุข์ยากเดอืดร้อนทีร่าษฎรต้องเผชญิ
กับภัยธรรมชาติ ทั้งน�้าแล้งและน�้าท่วม ให้มีน�้าใช้อย่างพอดี ในวันนี้ แนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ประสบผลแล้วด้วยความสุขของราษฎรที่สามารถท�าการเกษตร เพาะปลูกพืชต่างๆ และได้เลี้ยงสัตว์ มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

ภาพฝีพระหัตถ์โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่า
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โครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสงเปลือย อ�าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อปี ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรอ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  
จึงท�าให้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ท�านาแล้วกลับได้เมล็ดข้าวที่ลีบเล็ก เพราะไม่มีแหล่ง
น�้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริเมื่อปี ๒๕๓๘ ให้สร้างอ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน และ
ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมในการขยายพ้ืนท่ีส่งน�้า พร้อมท้ังให้มีการขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นาของเกษตรกร  
รวมถงึการผันน�า้ผ่านอโุมงค์และระบบท่อจากอ่างเกบ็น�า้ห้วยไผ่ ซึง่อยูจ่งัหวดัมกุดาหารมาเตมิให้พืน้ทีลุ่ม่น�า้ล�าพะยงัตอนบน 
เพื่อขยายพื้นที่รับน�้าชลประทานให้มากขึ้น 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
“...น�า้ล�าพะยงัแค่นีไ้ม่พอหรอก แต่ว่าลุม่น�า้อกีลุ่มหนึง่ข้าม

ภเูขาไป จงัหวดัมกุดาหารมีจุดทีจ่ะสร้างอ่างเก็บน�า้ได้น�า้มากกว่าล�าน�า้
ล�าพะยงั ไปสร้างท่ีอ่างเกบ็น�า้ห้วยไผ่จะเกบ็น�า้ได้ค่อนข้างมากเกอืบๆ  
๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรและน�้านี่ก็จะเหลือ ให้เจาะอุโมงค์มาเติมน�้า
ที่ล�าพะยัง...” พระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และ
พระราชทานพระราชด�ารสัเพิม่เตมิว่า “....ให้กรมชลประทานพจิารณา
ด�าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบน อ�าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน  
(ห้วยวังค�า) เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดตอแก่น และหมู่บ้านอ่ืนๆ  
ให้มีน�้าใช้ท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี พร้อมทั้งพิจารณา
ผนัน�า้จากล�าห้วยยาง (ต้นน�า้ห้วยบางทราย) ลงมาเตมิให้กบัอ่างเกบ็น�า้ 
ล�าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ...”
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นอกจากนี้ ได้มีการยกระดับการกักเก็บน�้าอ่างล�าพะยังตอนบนขึ้นอีก ท�าให้สามารถเก็บน�้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 
๓,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๔,๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมท้ังได้ผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ อ�าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ผ่านอุโมงค์ลอดผ่านภูเขามายังพ้ืนท่ีรับประโยชน์ ท�าให้ราษฎรอ�าเภอเขาวงมีน�้าเพื่อการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้น พื้นที่การเกษตรที่ได้รับน�้าจากโครงการนี้มีจ�านวนรวมมากกว่า ๕๘,๐๐๐ ไร่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน�้านี้ว่า “ล�าพะยังภูมิพัฒน์” อันหมายถึง อุโมงค์
ผันน�้าที่น�าความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน�้าล�าพะยัง ซึ่งในทุกวันนี้ ราษฎรต่างได้รับประโยชน์จากพระราชด�าริการพัฒนา
แหล่งน�้าแห่งนี้ น�ามาซึ่งความสุขแห่งการด�าเนินชีวิตและความเจริญของผืนแผ่นดิน สมดังพระราชประสงค์ทุกประการ
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โครงการพัฒนาลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่บริเวณนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ป่าไม้ถูกท�าลาย ราษฎรมีความล�าบากยากแค้นในการท�าการเกษตรที่

ไม่ได้ผล ด้วยความเดือดร้อนของราษฎรน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับ 
การพฒันาแหล่งน�า้และการพฒันาอาชพีแก่ราษฎรเมือ่ปี ๒๕๓๗ ในรปูแบบของการพฒันาแบบเบด็เสรจ็ โดยการก�าหนด
พ้ืนที่โครงการออกเป็นเขตให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนารูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม คือ  
เขตพัฒนาอาชีพ เขตพัฒนาการเกษตร และเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและต้นน�้าล�าธาร 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
จากการสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่ ๗ อ่าง ท�าให้มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์รวม ๘,๙๐๐ ไร่ สามารถ

ป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่โครงการได้มากกว่า ๑๘๔,๐๐๐ ไร่ และฝึกอบรมเยาวชนให้เกิดจิตส�านึกในการหวงแหนและ
ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพาะช�ากล้าไม้ใหญ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้า

ปัจจุบันราษฎรห้วยบางทรายมีรายได้และชีวิตความ 
เป็นอยูท่ี่ดข้ึีนจากการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�ารทิฤษฎใีหม่ 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การใช ้
ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลท�าให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถ
เพาะปลูกพืชต่างๆ เพื่อการพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงความ
เข้มแขง็ของราษฎรจงึท�าให้สามารถรวมตวักนัจดัตัง้สหกรณ์การเกษตร 
ห้วยบางทราย ที่มีสมาชิกมากกว่า ๑,๒๐๐ คน ในวันนี้รายได้ของ
ราษฎรเพิ่มมากขึ้นจาก ๒๔,๗๒๒ บาทต่อคนต่อปี เป็น ๓๘,๗๕๔ 
บาทต่อคนต่อปี มคีวามสุขตามอัตภาพและด�าเนนิชีวติอย่างพอเพยีง
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดอุดรธานี
โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยสามพาดฯ มพีืน้ทีท่ี่ได้รับประโยชน์จากโครงการครอบคลมุ ๓ อ�าเภอของจงัหวัดอดุรธานี 

รวมพื้นที่ ๑๖,๙๑๐ ไร่ ประกอบด้วย ต�าบลบ้านตาด อ�าเภอเมือง ต�าบลโนนสูง และต�าบลหนองแสง อ�าเภอหนองแสง 
และต�าบลเสอเพลอ อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งความจุของอ่างเก็บน�้าห้วยสามพาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร มีระบบ
คลองส่งน�้า ๑๑ สาย ความยาว ๓๗.๙๓๐ กิโลเมตร และคูส่งน�้า ๑๗๒ สาย ความยาว ๘๘.๘๘๑ กิโลเมตร

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ราษฎรในเขตพื้นที่รับน�้านี้ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าห้วยสามพาด เพื่อร่วมมือกันดูแล 

การส่งน�้าและบ�ารุงรักษาคูคลอง รวมทั้งการวางแผนการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลและความต้องการของตลาด 
จากการที่มีน�้าเพื่อการเกษตร ส่งผลให้การท�านาปีในพื้นที่ ๑๕,๗๙๙ ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

ส่วนการท�านาปรังในพื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๔๕ กิโลกรัมต่อไร่ และยังสามารถปลูกพืชอื่นๆ ได้อีก เช่น แตงโม 
แตงร้าน และข้าวโพด เป็นต้น
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...ถ้ามีประเทศสำองประเทศอยู่ติดกัน จะหนีจากกันก็หนีไม่พ้น  
จารีตประเพณีวัฒนธรรมก็ใกลำ้เคียงกันเหลำือเกิน แต่คนที่อยู่อย่างนี้ 
ถ้าไม่คบกันเป็นเพื่อนจะเป็นไปได้อย่างไร ตรงกันข้ามแทนที่จะแข่งขัน 
จะกีดกันอะไรกันนโยบายที่ดีคือ ควรจะปรับสำภาพให้เท่าเทียมกัน 

มันถึงจะเป็นเพื่อน แลำะความปกติสำุขก็จะเกิดขึ้น...

 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๓๗
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โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้ัว (หลัก ๒๒) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้ัว ตั้ง
อยู่ที่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง ก�าแพงนครเวียงจันทน์ กิโลเมตรที่ 
๒๒ นับเป็นโครงการพฒันาแห่งแรกในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้จัดต้ังขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๗ ตามที่ 
นายไกสอน พมวิหาร อดีตประธานประเทศ ได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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บริเวณพ้ืนที่แห่งนี้ มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณ ๓๒๕ ไร่  
มีล�าห้วย ๒ สาย คือ ห้วยซอนและห้วยซั้ว และมีหมู่บ้านที่อยู่รายล้อมศูนย์ฯ เป็นเป้าหมายในการพัฒนา โดยใช้แนวทาง
การด�าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ แบ่งเป็น ด้านการประมง ปศุสัตว์ 
พฒันาทีด่นิและพัฒนาด้านพชื และการฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่เกษตรกรทีม่าศึกษาดงูาน รวมทัง้การดแูลและแนะน�าความ
รู้ด้านต่างๆ 

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ผลแห่งการพฒันานี ้มส่ีวนช่วยให้ความเป็นอยูข่องประชาชน

ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เห็นได้จากการมี
ผลผลิตข้าวจากการท�านาปีและนาปรังโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีกิจกรรม 
การผลิตภาคการเกษตรอื่นๆ ที่ขายเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น เช่น พืชไร่ ผัก 
ไม้ผล เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเอื้อประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพอื่นๆ ด้วย เช่น การรับจ้างท�านา การค้าขายผลผลิต
ทางการเกษตร ท�าเครือ่งเรอืน และอาชีพเสรมิในครวัเรอืน เช่น การจักสาน 
กระติ๊บข้าว การตัดเย็บเสื้อผ้า ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 
มีรายได้เพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดการขยายตัวของประชากรและครัวเรือน
เพิ่มขึ้น มีการรวมกลุ่มทางสังคมมากขึ้น เกิดการประสานความร่วมมือ
น�าไปสู่การได้รับประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ท�าให้สังคมเข้มแข็ง 

นบัเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบบรูณาการและเป็นศูนย์กลางแห่งการศกึษาเรยีนรู้จากการปฏบัิตจิริงร่วมกนั 
ทัง้ภาครฐั ประชาชนและประเทศเพือ่นบ้านใกล้เคยีงอกีแห่งหนึง่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่จะมส่ีวนช่วยใน
การพัฒนาร่วมกันระหว่างมิตรประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ให้เกิดความมั่นคงสืบไป

ผักอินทรีย์
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภาคใต้
พื้นที่ภาคใต้จ�านวน ๑๔ จังหวัด ดังนี้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี 

พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 
ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งคาบสมุทรและชายฝั่งทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ทรพัยากรธรรมชาตินานาชนิด มฝีนตกชุกมากกว่าภาคอืน่ๆ เป็นแหล่งปลกูพชืเศรษฐกจิ เช่น ข้าว ยางพารา 
ปาล์มน�้ามัน เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งการท�าประมงที่ส�าคัญ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของภาคใต้  
โดยรวมมคีวามเจรญิ การหมนุเวยีนเศรษฐกจิดกีว่าภาคอืน่ๆ ของประเทศ แต่ในระยะเวลาทีผ่่านมา มกีาร
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยไม่มีการทดแทน ฟื้นฟู หรือการพัฒนาส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
เส่ือมโทรม รวมถึงปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่มีระยะเวลานานกว่าภาคอื่นๆ ได้สร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของราษฎร

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนีาถ 
และพระบรมวงศ์ ทรงเข้าพระราชหฤทยัในปัญหาของราษฎร จากการเสดจ็ฯ ไปยงัพืน้ทีภ่าคใต้ทุกจงัหวดั 
ทอดพระเนตรเหน็ความเดือดร้อนและปัญหาทีร่าษฎรต้องประสบ ด้วยเหตนุีจ้งึได้พระราชทานพระราชด�าริ
ในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้  
ถึง ๘๘๔ โครงการ (กันยายน ๒๕๕๘) ซึ่งส่งผลส�าเร็จตามแนวพระราชด�าริ โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
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สำ่วนใหญ่เป็นสำภาพพรุเก่า ดินประกอบด้วย พืชที่ทับถมมาเป็น
เวลำานานแลำะผสำมกับน�้าทะเลำ มีผลำให้เป็นดินที่มีแร่ธาตุก�มะถัน 

เมื่อผสำมกับอากาศก็กลำายเป็นออกไซด์ แลำะเมื่อผสำมกับน�้าก็
กลำายเป็นกรดก�มะถัน (Sulfuric Acid)

z74

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ท�าให้ทรงทราบถึง 

ปัญหาดินเปรี้ยว ที่มีสารประกอบไพไรท์ ท�าให้เกิดกรดก�ามะถัน (Sulfuric Acid) เมื่อดินแห้งท�าให้ดินเปรี้ยวจัดราษฎร
ไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ ได้ทรงวิเคราะห์ดินจังหวัดนราธิวาส จากเอกสารพระราชทาน ดังนี้
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้จดัต้ังศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกุลทอง 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารข้ึิน เพ่ือศึกษาวจิยั การแก้ไขปัญหาดิน
เปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น โครงการแกล้งดิน การ
พัฒนาดินอินทรีย์และดินเปร้ียวจัด การใช้น�้าจืดชะล้างกรดออก
จากดิน การศึกษาการปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่พรุ การพัฒนาระบบ
ปลูกพืช การคัดเลือกพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมในสังคมป่าพรุ  
การปรับปรุงและบ�ารุงรักษาป่า การท�าสวนยางครบวงจร การ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สามารถแก้ปัญหา 

ดินเปรี้ยวให้สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก
ครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสใน
การพัฒนาอาชีพ และมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง
กว่าเดิม ทั้งนี้ด้วยแนวพระราชด�าริที่ทรงเข้าใจในธรรมชาติและ
ทรงใช้วิธีการที่เรียบง่ายในการแก้ปัญหา แต่ผลที่ได้กลับยิ่งใหญ่
และยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มากมาย
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีหนองใหญ่อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ แก้มลิง จังหวัดชุมพร
โดยปกติในช่วงฤดูฝน จังหวัดชุมพรมักประสบกับปัญหาน�้าท่วมที่สร้างความ

เดือดร้อนแก่ประชาชนมาโดยตลอด เพราะสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่ และมคีลองท่าตะเภา
ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักของเมืองที่มีความลาดชันมาก ท�าให้น�้าในคลองท่าตะเภาล้นตลิ่ง 
เข้าท่วมพื้นที่ตัวเมืองชุมพรเป็นประจ�าทุกปี แต่ในปี ๒๕๔๐ เนื่องจากมีพายุโซนร้อนซีต้า 
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจึงกลายเป็นอุทกภัยที่หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา สร้างความ
เดือดร้อนและความเสยีหาย ท้ังชีวิต ทรพัย์สิน การประกอบอาชีพ และเศรษฐกจิอย่างมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาวิเคราะห์สภาพพื้นที่ของตัวเมืองชุมพรมาอย่างละเอียดรอบคอบ  
โดยการใช้แนวพระราชด�าริ “แก้มลิง” ดังที่ได้พระราชทานพระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความว่า

“...เมื่อสองเดือนมีน�้าท่วมหนักในประเทศในหลายจังหวัด แต่ที่ดูรุนแรงที่สุดคือที่จังหวัดชุมพร โดยที่ยัง
ไม่ถงึเวลาทีจ่ะมพีายไุต้ฝุ่นและโซนร้อนมา ฝนลงมาจนท�าให้น�า้ท่วมเอง ชุมพรมคีวามเสียหายเป็นจ�านวนมหาศาล...
เห็นว่ามีที่แห่งหนึ่งที่ควรท�าเป็นแก้มลิงได้โดยธรรมชาติ คือ มีหนองใหญ่... งานจึงเริ่มโดยท�าการขุดและท�าเป็นท่อ 
มีประตูน�้าที่จะทะลุออกไปในหนองใหญ่ เพื่อที่จะระบายน�้าลงคลอง...”

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
การด�าเนินงานดงักล่าวนี ้ได้มกีารขดุคลองระบายน�า้และขดุลอกคลองเพือ่ให้สามารถระบายน�า้ออกสูท่ะเลได้

เร็วขึ้น การปรับปรุงคลองระบายน�้าและประตูระบายน�้าเพื่อให้สามารถผันน�้าและระบายน�้าได้มากขึ้น การพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ ซึง่เป็นแหล่งน�า้ของจังหวดัชมุพร จากเดิมทีเ่กบ็กกัน�า้ได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร เพิม่ข้ึนเป็น ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ลกูบาศก์เมตร รวมทัง้ได้มกีารวางแผนระบบเตอืนภยัน�า้ท่วมเมอืงชมุพร และขยายผลระบบโทรมาตรขนาดเลก็ ให้ครอบคลมุ 
๕ ลุ่มน�้าย่อย คือ คลองชุมพร คลองสวี คลองตะโก คลองหลังสวน และคลองละแม

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
ในวันนี้ โครงการแก้มลิง จังหวัดชุมพร เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการป้องกันน�้าท่วมเมืองอย่างเป็นระบบ 

เป็นการป้องกนัและหาแนวทางแก้ไข โดยการผสมผสานความรูท้างวชิาการและความเข้าใจและค�านงึถงึสภาพภูมปิระเทศ
เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ ซ่ึงท�าให้จังหวัดชุมพรไม่ต้องประสบปัญหาน�้าท่วมอีกต่อไป ท้ังนี้ 
ด้วยพระราชด�าริที่เรียบง่าย แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้น น�ามาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปากพนังเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของนครศรีธรรมราช ในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆ  

และท�านาได้ผลดจีงึเป็นอูข้่าวอูน่�า้ทีส่�าคญั แต่เมือ่เวลาเปลีย่นไปตามความเจรญิท่ีเน้นวตัถแุละเป็นสงัคมแห่งการบรโิภค 
จงึได้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุม่เฟือย โดยขาดจิตส�านกึทีจ่ะดแูลรกัษา ทัง้จากการบกุรกุท�าลายป่าไม้ในพืน้ทีต้่นน�า้ การ
ใช้น�้าจืดที่มีมากขึ้น ท�าให้ล�าน�้าธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังมีปริมาณลดลงจนถึงจุดวิกฤต น�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ ดังนี้
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๑. ปัญหาน�้าทะเลรุกเข้าไปตามล�าน�้าถึงอ�าเภอชะอวด เป็นระยะทางมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร ท�าให้พื้นที่นา
ข้าวกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดจ�านวนลงไปกว่าครึ่ง ราษฎรบางส่วนละทิ้งผืนดิน บางส่วนหันไปรับจ้าง ท�านากุ้ง ส่วนที่เหลือ
ยังคงท�านาต่อแต่ต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต�่า

๒. ปัญหาระหว่างคนท�านาข้าวกบัคนท�านากุ้ง เนือ่งจากการท�านากุง้ทีป่ราศจากการควบคุมดแูล มกีารถ่ายเท
น�้าเสียลงสู่ล�าน�้าธรรมชาติและที่ดินข้างเคียง ท�าให้ชาวนาบางส่วนไม่สามารถน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ได้ สภาพน�้าเค็มแพร่
กระจายออกไปตามฝั่งแม่น�้าปากพนังและล�าน�้าสาขา ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างผู้ท�านากุ้งและนาข้าว

๓. ปัญหาน�้าท่วม โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและมีน�้าทะเลหนุนขึ้นสูง ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังอยู่เป็นเวลา
นานและมีระดับสูง พื้นที่น�้าท่วมมีมากกว่า ๗๘๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณปีละ ๒๒๔ ล้านบาท

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับทราบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาต ิ

และความเดอืดร้อนนีม้าโดยตลอด ทรงศึกษาข้อมลูและวเิคราะห์ถงึสาเหตขุองปัญหาและพระราชทานแนวพระราชด�าริ 
โดยมีสาระส�าคัญ คอื “…ให้พจิารณาก่อสร้างประตรูะบายน�า้พร้อมอาคารประกอบทีบ่รเิวณปากแม่น�า้พนงัเพ่ือป้องกนั
น�้าเค็มบุกรุกและเก็บกักน�้าจืดไว้ในล�าน�้าให้ราษฎรใช้ท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภค พร้อมท้ังพิจารณาขุดคลอง
ระบายน�้าแยกจากแม่น�้าปากพนังเพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วม…” 

กลไกที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประตูระบายน�้า “อุทกวิภาชประสิทธิ” ซึ่งเป็นนามพระราชทานที่มีความ
หมายถึงความสามารถแบ่งแยกน�้าจืดน�้าเค็มได้ส�าเร็จ นั่นคือ มีการบริหารจัดการอย่างสมดุลปิดกั้นน�้าเค็มไม่ให้รุกเข้าไป
ในล�าน�้า กักเก็บน�้าจืดไว้ใช้

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงการฯ เป็นในรูปผสมผสานท้ังหลักวิชาการและเทคโนโลยี การจัดการน�้าของ

กรมชลประทาน ผนวกกบัการมส่ีวนร่วมขององค์กรท้องถิน่ ในรปูของคณะกรรมการเปิด–ปิดประตรูะบายน�า้ เพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์แก่คนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตใินลุ่มน�า้ปากพนงัเป็นไปอย่างเกือ้กลูกนัของทกุฝ่าย ยตุคิวามขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ น�าไปสูก่ารพฒันาพืน้ที่
อย่างสมดุลและยั่งยืน
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส
แม่น�้าบางนราเป็นแม่น�้าสายหลักของจังหวัดนราธิวาส มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นท่ี

อ�าเภอเมืองและอ�าเภอตากใบ ออกสู่ทะเล ๒ ทาง ทางหนึ่งไหลออกทะเลฝั่งอ่าวไทย ที่ปากแม่น�้าอ�าเภอเมือง ส่วนอีก
ทางหนึ่งไหลลงสู่แม่น�้าโก-ลก บริเวณอ�าเภอตากใบ เมื่อเกิดเหตุความไม่สมดุลของธรรมชาติ เช่น เมื่อถึงเวลาน�้าทะเลขึ้น 
น�้าเค็มรุกเข้าไปในล�าน�้า ท�าให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม เมื่อมีปริมาณฝนมาก หรือน�้าในล�าน�้าสาขามาก ก่อให้เกิดน�้าท่วม
พื้นที่เกษตรกรรมและทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงการไม่มีแหล่งน�้า หรือระบบกักเก็บน�้าในพื้นที่ จึงท�าให้ราษฎรขาดแคลน 
น�า้จดื และเมือ่น�า้ไหลผ่านพืน้ทีพ่ร ุเขตดินเปรีย้ว น�า้ก็จะกลายเป็นน�า้เปร้ียวไม่สามารถอปุโภค บรโิภค และเพาะปลกูพชืได้  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมมากมาย
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การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตร

สองฝั่งแม่น�้าบางนรา ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานก่อสร้างประตูระบายน�้าที่ปากแม่น�้าบางนรา  
พร้อมระบบชลประทานและระบบระบายน�า้เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรในการเกบ็กกัน�า้จดื บรรเทาอทุกภยัและป้องกนัน�า้เคม็ 
โดยทรงยดึหลกัการว่า “…วทิยาการกบัความคดิเป็นปัจจยัส�าคญัคูก่นั จ�าเป็นต้องใช้ประกอบกนั…ต้องคดิให้แยบคาย
อย่างละเอยีดรอบคอบ ประกอบด้วยเหตผุลจนเหน็แจ้งถงึจดุมุง่หมายอนัถกูต้องเทีย่งตรงของการทีจ่ะท�า รวมทัง้วถิทีาง
ปฏบิตัทิีค่รอบคลมุทกุขัน้ตอน...” และพระราชทานพระราชด�ารเิพิม่เตมิทีม่หีลกัการส�าคญัว่า ต้องหากลวธิแียกน�า้ ๓ รส คอื  
น�า้จืด น�า้เปรีย้ว และน�า้เคม็ทีผ่สมปนเปกนัออกจากกนั ด้วยการสร้างระบบเกบ็กกัน�า้จดื ระบบส่งน�า้ให้พืน้ทีเ่กษตรกรรม 
และเพื่อการอุปโภค-บริโภค สร้างระบบป้องกันน�้าเค็มบุกรุก และสร้างระบบระบายน�้าเปรี้ยวออกจากพื้นที่

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ครอบคลุม
พื้นที่รับประโยชน์ ๒๙๑,๐๐๐ ไร่ สามารถเริ่มเก็บกักน�้าได้ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๓๓ โดยใช้วธีิการบรหิารจดัการน�า้อย่างสมดุล โดยการควบคมุ
การเปิด–ปิดบานปิดกั้นน�้าเค็มรุกล�้า รวมถึงมีระบบรับส่งสัญญาณ
ข้อมูลทางไกล ช่วยในการควบคุมการเปิด-ปิดอาคารบังคับน�้า  
มผีลท�าให้สามารถบรรเทาภาวะอทุกภัย โดยลดจ�านวนวนัน�า้ท่วมขงั
และบรรเทาความเสยีหายแก่ผลผลติการเกษตรได้ ตลอดจนช่วยลด
ปัญหาน�้าเปรี้ยวในแม่น�้าบางนราให้มีคุณภาพน�้าดีกว่าเดิม

ในวันนี้ ประชาชนสองฟากฝั่งแม่น�้าบางนรา ทั้งผู้นับถือ
ศาสนาพทุธและศาสนาอสิลาม สามารถด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ทีแ่ตกต่างกนัได้อย่างเกือ้กลูบนผนืนาเขยีวขจแีละท้องทะเลอนัอดุม
ไปด้วยสัตว์น�้านานาชนิดอย่างมีความสุข
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โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสงขลา
อ�าเภอหาดใหญ่ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ที่ส�าคัญของภาคใต้และเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตและ
ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก
ท�าให้ปริมาณน�้าล้นคลองอู่ตะเภา เกิดอุทกภัยสร้าง
ความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือน พื้นที่ธุรกิจ 
การค้าขาย ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นมูลค่า 
ความเสียหายมากกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในปัญหาท่ีเกิดข้ึนและได้พระราชทานพระราชด�ารัสในการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว เมือ่วนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๓๑ ความว่า “...การสร้างอ่างเกบ็น�า้ทีค่ลองอูต่ะเภาคงไม่สามารถด�าเนนิการ 
ได้เพราะไม่มีท�าเลท่ีเหมาะสม...การแก้ไขและบรรเทาน�้าท่วมที่ควรพิจารณาด�าเนินการน่าจะได้แก่ การขุดคลอง
ระบายน�า้ขนาดใหญ่ให้ท�าหน้าท่ีแบ่งน�า้จากคลองอู่ตะเภาหรอืช่วยรบัน�า้ทีไ่หลลงมาท่วมตวัอ�าเภอหาดใหญ่ให้ระบาย
ลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว นอกจากนั้น หากต้องการที่จะป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่ธุรกิจให้ได้ผล 
โดยสมบูรณ์แล้ว...ควรพิจารณาสร้างคันก้ันน�้ารอบบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว พร้อมติดต้ังระบบสูบน�้าออกจากพ้ืนที ่
ไม่ให้ท่วมขังตามความจ�าเป็น ทั้งนี้ให้พิจารณาร่วมกับระบบของผังเมืองให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน ์
ร่วมกันด้วย...”

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
การขุดลอกคลองธรรมชาติ พร้อมอาคารประกอบเพื่อให้สามารถระบายน�้าได้เร็วขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบ

โทรมาตร เพื่อคาดการณ์และเตือนภัย แม้ว่าในปี ๒๕๕๓ เกิดพายุดีเปรสชั่นถล่มเข้าพื้นที่ของจังหวัดสงขลา มีปริมาณน�้า
ที่ไหลบ่าสูงถึง ๑,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าการรองรับปริมาณน�้าของระบบการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม แต่เมื่อ
ประเมินผลส�าเร็จจากการรับมือในปี ๒๕๕๓ แม้จะมีมวลน�้ามากกว่า ระดับน�้าท่วมลึกและกินพื้นที่กว้างกว่า แต่จ�านวน
วันที่น�้าท่วมขังและอัตราการลดลงของน�้าสามารถระบายน�้าได้เร็วกว่าเดิม ช่วยลดความเสียหายของทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชนได้ดีกว่าเดิม
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โครงการระบายน�้าพรุโต๊ะแดงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส
ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นพรุน�้าจืดขนาดใหญ่ของประเทศ มีพื้นท่ีประมาณ ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง

นราธิวาส อ�าเภอตากใบ อ�าเภอสไุหงปาดี และอ�าเภอสไุหง-โกลก จังหวดันราธวิาส สภาพผนืป่าแต่เดมิมคีวามอดุมสมบูรณ์ 
มีความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์น�้า แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนและความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ราษฎรที่
อาศัยอยูโ่ดยรอบขอบพรโุต๊ะแดงได้บกุรกุทีด่นิเข้ามาท�ากนิในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ รวมถงึปัญหาไฟไหม้ป่าพรทุีเ่กดิขึน้
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราษฎรจุดไฟเผาป่าพรุในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด�าริเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
ความว่า “...ให้บริหารจัดน�้าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงโดยเอื้อประโยชน์แก่ป่าและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน...” 

การด�าเนินงานในพื้นที่ได้เน้นการบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ีป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า ลดจ�านวน
ต้นไม้ยืนตาย และลดผลกระทบเรื่องน�้าท่วม เช่น ในช่วงก่อนฤดูฝน ค่อยๆ พร่องน�้าออกจากพรุ เพื่อให้พรุเป็นแก้มลิง
รองรบัปรมิาณน�า้ฝนทีจ่ะตกหนกัในเดอืนพฤศจกิายน มกีารจัดท�าขอบเขตการใช้พืน้ท่ีพรใุห้สอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อให้บริหารจัดการป่าพรุได้ตาม
สภาพทีเ่กิดขึน้จรงิ ตลอดจนการก่อสร้างอาคารบงัคบัน�า้ ๓ แห่ง เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการน�า้ระหว่างพรตุอนบนและ
ตอนล่างซึ่งมีระดับพื้นที่ต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ จัดสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ Check Dam เพื่อรักษาความชุ่มชื้น
ให้แก่ดินและเป็นแนวทางป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ รวมทั้งการสร้างจิตส�านึกให้แก่ราษฎร เช่น ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาป่าและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟไหม้และการบุกรุกพื้นที่ป่าอีกด้วย

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
การบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีป่่าพรโุต๊ะแดงตามแนวพระด�าริ 

สามารถป้องกันและบรรเทาการเกิดไฟไหม้ได้ และช่วยลดน�้าท่วมใน
เขตบ้านโคกกระท่อม บ้านโคกยาง บ้านโคกกแูว และบ้านทุ่งนาหว่าน 
ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ�านวนกว่า ๓๕๐  
ครัวเรือน ๑,๔๐๐ คน และพื้นที่การเกษตรอีกกว่า ๒,๕๐๐ ไร่
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปัตตานี
พรุแฆแฆ หรือพรุลมโชยในภาษาไทย อยู่ในอ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นท่ีพรุท่ีเสื่อมโทรมและ 

มีน�้าท่วมขังเกือบตลอดทั้งปี สภาพดินเป็นกรดสูง ราษฎรไม่สามารถเพาะปลูกพืชและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้เลย
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�าร ิเมือ่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๓๕ ณ บรเิวณพรแุฆแฆ 

(ตะวันตก) ความว่า “ให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้าง ขุดคลองระบายน�้าและอาคารบังคับน�้า เพื่อช่วยระบายน�้า 
ที่ท่วมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน�้าจืดไว้ให้เกษตรกรใช้ท�าการเพาะปลูก และใช้อุปโภค-บริโภคได้ตลอดทั้งปี  
และเพื่อป้องกันน�้าเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก โดยสามารถเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน�้าจืดอีกทางหนึ่ง”

พื้นที่ด�าเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ต�าบลปะเสยาวอ และต�าบลบางเก่า อ�าเภอสายบุรี และต�าบลพ่อมิ่ง และ 
ต�าบลน�า้บ่อ อ�าเภอปะนาเระ พืน้ทีร่วมประมาณ ๔๙,๐๐๐ ไร่ ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ได้ปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งมีความเสื่อมโทรมและมีความเป็นกรดสูง โดยการใช้หินปูนฝุ่นจ�านวน ๑ ตันต่อไร่ และทดลอง
ปลูกข้าวซึ่งมีเกษตรกรได้ขอเข้าร่วมทดลองด้วย

ผลส�าเร็จจากการพัฒนา
จากการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน ท�าให้เกษตรกร

สามารถท�านาปลกูข้าวในพืน้ท่ีได้เพิม่ข้ึน มผีลผลติเฉล่ีย ๕๖๐ - ๕๘๐ 
กโิลกรมัต่อไร่ นอกจากนี ้หลังฤดเูกบ็เกีย่วข้าวยงัสามารถปลกูพชืไร่ 
พืชผักได้ตลอดทั้งปี เช่น ผักบุ้ง แตงกวา พริกหยวก เป็นต้น รวมถึง
สามารถเลี้ยงปลานิลด�า ปลานิลแดง เลี้ยงเป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง แพะ
นม และปลูกพชือาหารสตัว์ เป็นการลดรายจ่ายภายในครวัเรอืนและ
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ท�าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความมั่นคงในการด�าเนินชีวิต
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 ปัจจบุนั ส�านกังาน กปร. ยงัคงเป็นทีไ่ว้วางพระราชหฤทยัในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว สมเดจ็พระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ในการรับสนองพระราชด�าริ และประสานการด�าเนินงานกับส่วนราชการต่างๆ  
เพ่ือด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๓๔ ปี ในปี ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งทุกหน่วยงานที่ท�างาน 
สนองพระราชด�าร ิ ต่างส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุและมคีวามมุ่งมั่นท�างานด้วยความตั้งใจและจงรักภักดี ปฏิบัติงาน 
สนองใต้เบือ้งพระยคุลบาทในการด�าเนนิงานสนองพระด�ารใินโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีส่ร้างประโยชน์ให้แก่
ประชาชน ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของชาติ ให้สามารถท�าประโยชน์เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
ต่อประเทศชาติตลอดไป

๓๔ ปี มุ่งมั่นสนองพระราชด�าริ
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