
  คำ�นำ�พิมพ์ครั้งที่ ๒

 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่      
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ใน
ฐานะหน่วยงานกลางในการสนองพระราชดำาริและประสานหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนองพระราชดำาริให้
เป็นไปตามพระราชประสงค์ ได้ร่วมกับสำานักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำานักงบประมาณ จัดทำาหนังสือ
ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่
ปวงประชา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้พระราชทาน
แนวพระราชดำาริในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรทั้งประเทศ จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน ๔,๕๙๖ โครงการ ในปัจจุบัน ปี ๒๕๕๘
 สำานักงาน กปร. ได้ดำาเนินการรวบรวมพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานครั้งเสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และพื้นที่ที่ราษฎรมีความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยได้รวบรวมพระราชดำาริ นับแต่สำานักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๒๕ พร้อมกับทำาหน้าที่ใน 
การสนองพระราชดำาริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ ถึงน้ำาพระราชหฤทัย พระเมตตา ที่ทรง
มีต่อประชาชนชาวไทยจนก่อเกิดเป็นโครงการต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยหนังสือประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับนี้ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและพระราชดำาริตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ถึงปี ๒๕๔๐ ที่ได้มีการสนองพระราชดำาริอันส่งผลให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม
 สำาหรับการจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒ นี้ สำานักงาน กปร. 
ได้รวบรวมพระราชดำาริ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำาร ิ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เพื่อให้การจัดทำาหนังสือฯ มีเนื้อหาและข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาและอ้างอิงได้อย่าง
ถูกต้องยิ่งขึ้น
 
          สำานักงาน กปร.
         ธันวาคม  ๒๕๕๘



บริเวณศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ให้ดำ�เนินก�รฟ้ืนฟูและบูรณะสถ�นีสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้�ในเขต

นิคมสร�้งตนเองลำ�ป�ว จังหวัดก�ฬสินธุ์ จำ�นวน ๓ สถ�นี ซ่ึง

เสียห�ยไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ จะใช้วิธีสูบน้ำ�จ�กจุดเดียว แนวเดียว 

จ�กต่ำ�ไปสูงท�งเดียวกันไม่ได้ต้องทำ�ทีละทอดให้ทำ�อ่�งพักน้ำ�ก่อน 

แล้วสูบต่อออกไปเป็นทอดๆ อ�จจะแยกเป็นอ�่งพักน้ำ� แยกกัน

ต่อไปมิใช่มี ๓ แห่ง ขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ�ถว�ยมูลนิธิชัยพัฒน�

ม�หล�ยเครื่อง อ�จทดลองไปใช้ได้ก�รใช้แพเหล็กสำ�หรับว�ง

เครื่องสูบน้ำ� ขอให้พิจ�รณ�ให้ดีอ�จไม่มีคว�มคงทนมีท�งใด

หรือไม่ที่จะใช้วิธีก�รขุดลอกให้เข้�ไปใกล้จุดที่ต้องก�รน้ำ�

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการจัดหาแหล่งน้ำาช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเอง  

ลำาปาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสหัสขันธ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐

๒๕๔๐
ภาคกลาง

๑
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บริเวณพื้นที่งานทดลองการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

 ก�รฟื้นฟูที่ดินที่มีสภ�พเสื่อมโทรมเช่นพื้นที่บริเวณนี้ 

เจ้�หน้�ที่ง�นป่�ไม้กับง�นพัฒน�ที่ดินจะต้องดำ�เนินง�น

ประส�นสอดคล้องกัน กล�่วคือ ง�นป่�ไม้ต้องเร่งรัด

พัฒน�สภ�พป่�ให้คืนสภ�พโดยเร็วกับสร้�งฝ�ยอนุรักษ์

ต้นน้ำ�เป็นระยะๆ ต�มคว�มเหม�ะสม ตลอดจนก�รดัก

ตะกอนหน้�ฝ�ยแต่ละฝ�ยซี่งมีแร่ธ�ตุอ�ห�รพอสมควร 

ม�เก็บไว้ใช้ในก�รบำ�รุงดินในพื้นที่ร�บที่อยู่ในคว�ม

รับผิดชอบของง�นพัฒน�ที่ดิน ผลประโยชน์ที่ได้รับจ�ก

ก�รดักตะกอน คือ จะทำ�ให้แอ่งน้ำ�หน้�ตัวฝ�ยส�ม�รถ

จุน้ำ�ที่จะแผ่ขย�ยคว�มชุ่มชื้นบนพื้นที่สูงได้เต็มที่  

ส่วนภ�รกิจหลักของง�นพัฒน�ที่ดิน ก็คือ ก�รปลูก

หญ้�แฝกเป็นแนวชิดกันและกั้นให้แน่นหน�ม�กที่สุด 

ซ่ึงอ�จจะต้องลงทุนม�กขึ้นแต่จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่�

แน่นอน เพร�ะแนวหญ้�แฝกที่ปลูกอย่�งถูกวิธีจะผนึกกัน

มั่นคง แม้จะงอกง�มบนดินด�นนี้ จะช่วยปะทะกระแสน้ำ�

ที่เดิมเป็นส�เหตุในก�รกัดเซ�ะหน้�ดิน ให้แผ่ขย�ย

คว�มชุ่มชื้นออกไปทุกด้�น เป็นผลให้ฟื้นฟูหน้�ดินให้

มีปริม�ณเพิ่มม�กขึ้นทุกๆ ปี

พระราชดำาริ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐

๑. ๓ เมษายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ บริเวณแปลงทดลองการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
 ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดเพชรบุรี
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 ดังเช่นที่เคยทดลองได้ผลม�แล้วที่โครงก�รศึกษ�วิธีก�ร

ฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเข�ชะงุ้มอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

ตำ�บลเข�ชะงุ้ม อำ�เภอโพธ�ร�ม จังหวัดร�ชบุรี และ

จะทำ�ให้ส�ม�รถค่อยๆปลูกพืชเศรษฐกิจได้ เริ่มต้นจ�ก

ผักไปจนถึงพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซ่ึงจะทำ�ให้เป็นตัวอย่�งใน

ก�รฟื้นฟูที่ดินลักษณะนี้ และจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของร�ษฎรให้ดีขึ้นเป็นลำ�ดับ ข้อสำ�คัญเร�จะต้อง

ไม่ละเลยก�รปลูกพืชโตเร็วเป็นแปลง เพื่อให้ร�ษฎร

ใช้สอยเป็นไม้สำ�หรับเชื้อเพลิง อันเป็นก�รป้องกันก�ร

ห�ไม้ฟืนในเขตอนุรักษ์ป่�ไม้ได้ท�งอ้อม หลักประกันของ

โครงก�รนี้อีกอย่�งหนึ่งคือ อ่�งเก็บน้ำ�ที่เป็นแหล่งน้ำ�

สำ�รองของโครงก�ร ซึ่งแม้จะมีปริม�ณน้ำ�ไปลงอ่�งไม่

ม�กนัก แต่ก็ส�ม�รถผันน้ำ�จ�กอ�่งเก็บน้ำ�ใกล้เคียงม�

เสริมให้เพียงพอกับกิจกรรมต่�งๆ ของโครงก�รได้

 ง�นอนุรักษ์ดินและน้ำ�บริเวณลุ่มน้ำ�เข�บ่อขิง เพื่อ

ดำ�เนินก�รฟ้ืนฟูระบบนิเวศบริเวณลุ่มน้ำ�เข�บ่อขิง  

โดยทำ�คันดินเบนน้ำ� (Diversion) ซึ่งเป็นก�รผสมผส�น

ระหว่�งคันดินเก็บกักน้ำ� (Check dam) กับคันดินกั้นน้ำ� 

(Terracing) ส�ม�รถเก็บกักน้ำ�เพ่ือสร้�งคว�มชุ่มช้ืนแก่ดิน 

และป้องกันก�รพังทล�ยของดิน ให้ปลูกป�่และหญ้�แฝก

ต�มแนว contour เมื่อเวล�ฝนตกลงม�จะพัดพ�เศษ

ใบไม้ม�ติดอยู่ที่แนวหญ้�แฝก เป็นก�รทำ�ให้ดินมีคว�ม

อุดมสมบูรณ์ ให้ทดลองนำ�เอ�ตะกอนดินที่ไหลลงม�อ่�ง

เล็กๆ ต�มแนว Check dam ม�ใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย

 ง�นศึกษ�ทดลองก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพื่อพัฒน�

ดินด�นท้�ยอ�่งเก็บน้ำ�ห้วยทร�ยฯ ให้ห�วิธีเจ�ะลงไปใน

ชั้นดินด�นแล้วนำ�ดินที่มีคว�มร่วนซุยใส่ลงไปในหลุม

สำ�หรับปลูกหญ้�แฝก เพื่อให้ร�กหญ้�แฝกส�ม�รถทะลุ

ดินด�นไปได้หญ้�แฝกจะนำ�คว�มชื้นไประเบิดดินให้ร่วน

ซุยม�กขึ้น

• ให้ทดลองปลูกหญ้�แฝกเป็นแถวต�มแนว Contour 

ระยะห่�งระหว�่งต้นประม�ณ ๕ ซม. เพื่อป้องกัน

๑ ๒ ๓
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ก�รชะล้�งของหน้�ดิน และช่วยทำ�ให้เกิดหน้�ดิน

ม�ทับถมกันบริเวณแนวรั้วหญ้�แฝก ซึ่งต่อไปจะใช้

ดินทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้

• ก�รปลูกหญ้�แฝกล้อมรอบต้นไม้ ควรปลูกแบบฮวงซุ้ย 

(ครึ่งวงกลม) เพื่อเก็บกักคว�มชื้นให้แก่ต้นไม้

 ง�นอนุรักษ์ดินและน้ำ�บริเวณลุ่มน้ำ�เข�บ่อเชิง ให้ปลูกป่�

และหญ้�แฝกต�มแนว Contour เมื่อเวล�ฝนตกลงม�

จะพัดพ�เศษใบไม้ม�ติดอยู่ที่แนวหญ้�แฝก เป็นก�ร

ทำ�ให้ดินมีคว�มอุดมสมบูรณ์ โดยกรมป่�ไม้มีหน้�ที่

ปลูกป่� และกรมพัฒน�ที่ดินมีหน้�ที่ปลูกหญ้�แฝก 

ซึ่งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ จะเป็นหน่วยง�น

กล�งที่ให้ทั้ง ๒ หน่วยง�นร่วมกันประส�นดำ�เนินก�ร

การสนองพระราชดำาริ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี (หญ้าแฝก)

๑-๒, ๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ  
 จังหวัดเพชรบุรี
๓. ๓ เมษายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
 ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี 

๔
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บริเวณพื้นที่บ้านหนองคันจาม หมู่ที่ ๑ ตำาบลบ้านพริก 

อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 ศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รใช้เถ�้ลอยลิกไนท์ ว่�มีผลต่อพืช 

สัตว์ และนิเวศวิทย� สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อแก้ปัญห�ดินเปรี้ยว 

โดยเฉพ�ะส�รเคมีที่ตกค้�ง เช่น ส�รหนู ส�รตะกั่ว ฯลฯ 

ซึ่งอ�จจะเป็นส�เหตุให้เกิดโรคมะเร็ง

 ให้ศึกษ�ทดลองก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยวในที่ดินของ

มูลนิธิชัยพัฒน�ที่หมู่บ้�นหนองคันจ�ม ตำ�บลบ้�นพริก 

อำ�เภอบ้�นน� จังหวัดนครน�ยก สรุปประเด็นสำ�คัญได้ดังนี้ 

ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒน�แปลงที่ ๑ ให้ศึกษ�ทดลอง

แก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยวโดยใช้วิธีท�งธรรมช�ติ ส่วนในแปลงที่ ๒ 

ให้พิจ�รณ�ใช้ระบบน้ำ� และใช้ปูนแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยวได ้

นอกจ�กนั้นให้พิจ�รณ�พัฒน�ปรับปรุงดินและส่งเสริมอ�ชีพ

เพื่อเพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย และสำ�หรับ

แปลงที่ ๓ ให้จัดทำ�เป็นศูนย์ฝึกอ�ชีพท�งด้�นก�รเกษตร

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเน่ืองมา

จากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐

๑-๒, ๔. ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการศึกษาทดลองการ

 แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก

๓. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ จังหวัดนครนายก๑

๒

๓
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๔
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บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง  

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ก�รปลูกหญ้�แฝกรอบขอบแนวป่�ไม้เพื่อป้องกันก�ร

ชะล้�งพังทล�ยของหน�้ดิน เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยทำ� 

ให้ดินมีก�รพัฒน�ที่ดีขึ้น เมื่อใบไม้ย่อยสล�ยส่วนหญ�้แฝก

ที่ปลูกในระหว่�งไม้ยืนต้นจะไม่ต�ย แต่ชะงักก�รเจริญเติบโต

ระยะหนึ่ง เมื่อมีก�รตัดไม้ออกแฝกก็จะเจริญได้อีกครั้ง

พระราชดำาริ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑-๓. ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้ปลูกหญ้�แฝกในดินด�น โดยระเบิดดินด�นเป็นหลุม

แล้วปลูกหญ้�แฝกลงในหลุม เพื่อดันชั้นดินด�นให้แตก 

ส�ม�รถดักตะกอนตลอดจนใบไม้ทำ�ให้เกิดดินใหม่ขึ้น

 ให้ปลูกหญ้�แฝกในดินด�นของตำ�บลเข�หินซ้อนซ่ึงได้เคย

ให้ทำ�ในดินด�นที่เข�ซะงุ้ม (โครงก�รศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้มฯ อำ�เภอโพธ�ร�ม จังหวัดร�ชบุรี) 

และห้วยทร�ย (ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ อำ�เภอชะอำ� 

จังหวัดเพชรบุรี) ม�แล้ว

 ถ้�ห�กว่�บอกว่�ที่นี่ดินไม่ดี ไม่ช่วยไม่ทำ� ลงท�้ยประเทศไทย

ทั้งประเทศจะกล�ยเป็นทะเลทร�ย เข�หินซ้อนหล�ยฝ่�ย

ช่วยกัน ใช้เวล� ๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยช�วบ้�นได้ 

ที่อื่นเลยทำ�ง่�ยขึ้น ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ 

ช�วบ้�นมีคว�มสุข เร�ก็สุข ที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำ�ปะหลัง

ยังไม่ขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้น แต่ก็เย็นสบ�ยดี เปลี่ยนแปลง

ไปม�ก๑

๓

๔

๒
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บริเวณพื้นที่แปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดเพชรบุรี

ก�รอนุรักษ์ดินก็ต้องดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับก�รอนุรักษ์

ฟื้นฟูป่�ไม้ นอกเหนือจ�กก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยว ต�มที่

พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแล้ว ก�รอนุรักษ์ดินด้วยหญ�้แฝก

ต้องทำ�ให้กว้�งขว�งเพื่อป้องกันและรักษ�หน้�ดินไม่ให้

สูญห�ย ได้ทดลองทำ�ครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ 

และที่โครงก�รเข�ชะงุ้มฯ ด้วย ตลอดจนเข้�ไปดำ�เนินก�รเป็น

ตัวอย่�งที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ อีกหล�ยแห่ง จึงขอให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในบริเวณ

ที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในพื้นที่เสื่อมโทรมต่�งๆ ด้วย

พระราชดำาริ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐

การสนองพระราชดำาริ
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๑-๒. ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่แปลงนาสาธิตในพระราชวังดุสิต 
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

๓-๕. โครงการณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๑

๒

๓ ๔ ๕
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บริเวณพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 ให้ดำ�เนินก�รตรวจสอบสภ�พพื้นที่ เพื่อดำ�เนินก�รอนุรักษ์

และฟื้นฟูสภ�พป่�บริเวณพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�กุยบุรี 

ให้ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ในพื้นที่ดังกล่�ว โดยใช้รูปแบบ

ในก�รฟื้นฟูเช่นเดียวกับก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์

ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

จังหวัดเพชรบุรี และโครงก�รฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเข�ชะงุ้ม

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิจังหวัดร�ชบุรี

 ให้หน่วยง�นภ�คร�ชก�รจัดห�พ้ืนท่ีว่�งเปล่�ในเขตจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดสรรให้ร�ษฎรทำ�กินใน

รูปแบบของสหกรณ์ โดยให้มีสิทธิครอบครองชั่วลูกชั่วหล�น

แต่ไม่ให้มีก�รโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนก�รดูแลช่วยเหลือ 

แนะนำ� ว�งแผนก�รเพ�ะปลูกและเลี้ยงสัตว์ให้กับสม�ชิก

พระราชดำาริ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๒. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

๓. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปร้ียวอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก

๑-๔. ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษณ์และฟื้นฟู

สภาพปา่บรเิวณพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิปา่กยุบรุอีนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

๕. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนครนายก

๑
๒

๓

๔

๕

ที่อยู่ในโครงก�ร โดยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสรร

ให้สม�ชิกจำ�นวน ๓ รุ่น และจังหวัดเพชรบุรีจัดสรรให้

สม�ชิกจำ�นวน ๓ รุ่น

 ให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๔๐ ไร่เศษ เพื่อดำ�เนินก�รเป็น

ศูนย์ฝึกอ�ชีพแก่ร�ษฎร และทำ�ก�รศึกษ�ทดลองก�รแก้ไข

ปัญห�ดินเปรี้ยว เรียกว�่ “แปลงที่ ๓”
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บริเวณศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนักจิตรลดา-
รโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ให้ใช้วิธีสูบน้ำ�จ�กจุดเดียว แนวเดียว จ�กต่ำ�ไปสูง 

ท�งเดียวกันไม่ได้ต้องทำ�ทีละทอดให้ทำ�อ่�ง

พักน้ำ�ก่อน แล้วสูบต่อออกไปเป็นทอดๆ อ�จจะ

แยกเป็นอ�่งพักน้ำ� แยกกันต่อไปมิใช่มี ๓ แห่ง 

ขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ�ถว�ยมูลนิธิชัยพัฒน�

ม�หล�ยเครื่องอ�จทดลองไปใช้ได้ ก�รใช้แพ

เหล็กสำ�หรับว�งเครื่องสูบน้ำ� ขอให้พิจ�รณ�ให้ดี

อ�จไม่มีคว�มคงทนมีท�งใดหรือไม่ท่ีจะใช้

วิธีก�รขุดลอกให้เข�้ไปใกล้จุดที่ต้องก�รน้ำ�

พระราชดำาริ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ 

การสนองพระราชดำาริ
โครงการจัดหาแหล่งน้ำาช่วยเหลือราษฎร

นิคมสร้างตนเองลำาปาวอันเนื่องมาจาก  

พระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์

๒

๑

๑. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ ศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนัก

จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒. โครงการจัดหาแหล่งน้ำาช่วยเหลือราษฎนิคมสร้างตนเอง

ลำาปาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์
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บริเวณพระตำาหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

• ที่ดินแปลงดังกล่�วที่ทรงรับไว้นี้ ได้พระร�ชท�นให้มูลนิธิ

ชัยพัฒน�ไปจัดทำ�โครงก�รส�ธิตทฤษฎีใหม่ แบบที่

ตำ�บลบ�้นพริก อำ�เภอบ้�นน� จังหวัดนครน�ยก โดยให้มี

ก�รทดสอบดินก่อน ถ้�พบว่�เป็นดินเปรี้ยว ก็ให้ใช้วิธีก�ร

ท�งธรรมช�ติในก�รแก้ไขปัญห�ดินเปร้ียว ด้วยก�รใช้น้ำ�ฝน

ชะล้�งคว�มเปรี้ยวของดิน โดยก�รขุดบ่อ ๒ บ่อ ตรงกล�ง

พื้นที่ ไม่ให้ลึกเกิน ๔ เมตร สำ�หรับน้ำ�ฝนที่ได้ในพื้นที่และ

ให้ทำ�ท�งให้น้ำ�ไหลลงทั้ง ๒ บ่อ แล้วลอกหน้�ดินออกและ

กองเก็บไว้ก่อน เอ�ส่วนที่ดินเปรี้ยวที่ขุดขึ้นม�เกลี่ยให้เต็ม

พื้นที่ด้�นล่�ง จ�กนั้นเอ�หน้�ดินม�กลบทับคืน

• บ่อที่ ๑ ที่ขุดไว้นั้น เก็บน้ำ�ให้เต็มแล้วสูบน้ำ�เปรี้ยวไปลงบ่อที่ ๒ 

เม่ือคว�มเปร้ียวของน้ำ�ในบ่อท่ี ๒ เปร้ียวม�กข้ึน ก็ให้ใส่ส�ร

บำ�บัดแต่ไม่ให้ใส่ในระยะแรก และไม่ให้นำ�น้ำ�จ�กภ�ยนอกม�

ช่วยชะล้�งคว�มเปร้ียวหรือระบ�ยน้ำ�ออกสู่พ้ืนท่ีร�ษฎรข้�งเคียง 

ให้มีก�รตรวจสอบวิเคร�ะห์คุณภ�พของดินและน้ำ�อย่�ง

สม่ำ�เสมอ และให้ทดลองปลูกพืชเพียงเฉพ�ะหญ้�แฝกรอบๆ 

บ่อ ดูว่�จะข้ึนหรือไม่ ถ้� ๒-๓ ปี แล้วใช้ไม่ได้ ก็ให้นำ�น้ำ�ม�ใส่

และปลูกพืชที่เหม�ะสมกับดิน ก�รทดสอบต�มแนวท�งน้ี

ให้ดำ�เนินก�รในระยะเวล� ๒ ปี และให้ทำ�เป็นทฤษฎีใหม่

ในโอก�สต่อไป แนวท�งนี้เรียกได้ว�่เป็นทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

พระราชดำาริ

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

การสนองพระราชดำาริ
โครงการสาธิตเกษตรปักธงชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดนครราชสีมา๑. ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ เสด็จฯ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

๒-๔. โครงการสาธิตเกษตรปักธงชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริจังหวัดนครราชสีมา

๓๒

๑

๔
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บริเวณพระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

กรุงเทพมหานคร
บริเวณพระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

กรุงเทพมหานคร

ให้ชลประท�นเพ่ือช่วยเหลือร�ษฎรที่อ�ศัยอยู่บริเวณที่ร�บ

เชิงภูเขียว อำ�เภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

 ควรพิจ�รณ�ก่อสร้�งฝ�ยทดน้ำ� (Check dam) กระจ�ย

ในที่สูงต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อชะลอคว�มเร็วของน้ำ�

 ควรพิจ�รณ�ก่อสร้�งอ่�งเก็บน้ำ�ขน�ดเล็กท�งด้�นท้�ยฝ�ย

ต้นน้ำ�กระจ�ยต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อเก็บกักน้ำ�ไว้ให้

ร�ษฎรได้ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตรและอุปโภค-บริโภค

 ควรพิจ�รณ�จัดห�แหล่งน้ำ�เพิ่มเติมกระจ�ยในพื้นที่ทำ�

กินของร�ษฎรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ก�รขุดสระ

เก็บกักน้ำ�ประจำ�ไร่น�

 ที่ดินจำ�นวน ๕๐ ไร่เศษ (แปลงที่ ๑) ให้ดำ�เนินก�รต่อไป

โดยวิธีท�งธรรมช�ติ อ�จใช้เวล� ๒-๓ ปี

 ที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติม จำ�นวน ๓๑ ไร่เศษ (แปลงที่ ๒) ให้นำ�

วิธีก�รแก้ไขดินเปร้ียวจัดแบบบ้�นยูโยม�ดำ�เนินก�รในพ้ืนท่ี 

โดยนำ�น้ำ�จ�กนอกโครงก�รม�แก้ไขดินเปรี้ยวได้ และให้ขุดสระ 

๒ สระ แต่ไม่ต้องกว้�งและไม่ต้องลึกม�กนัก รวมทั้งให้ใช้ปูน

แก้ไขดินเปรี้ยวได้ แต่ปูนที่ใช้อ�จจะแตกต่�งจ�กที่ยูโยได้ 

คือ บริเวณต�มแนวขอบสระ (Slope) ให้ใช้ปูนม�ร์ลเป็น

ก้อนใหญ่เรียงต�มแนว ทั้งนี้เพื่อให้ปูนละล�ยได้ช้�ๆ

 ที่ดินที่จะซื้อเพิ่มเติมอีก จำ�นวน ๔๐ ไร่เศษ (ของบริษัท 

๘๔) ให้ดำ�เนินก�รเป็นศูนย์ฝึกอ�ชีพและให้นำ�น้ำ�ที่ได้รับ

ก�รบำ�บัดจ�กที่แปลงที่ ๒ ม�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น

 ก�รดำ�เนินก�รในแต่ละแปลงให้จดบันทึกค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ 

ทั้งหมดไว้โดยละเอียด

พระราชดำาริ พระราชดำาริ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐

การสนองพระราชดำาริ

โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำาบริเวณที่ราบเชิงภูเขียวอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ อำาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปร้ียวอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก๑-๓. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ ๓

๒

๑
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วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙
บริเวณพื้นที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  
ทุ่งมะขามหย่อง ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕๓๙

พระราชดำาริ
ให้กรมชลประทานดำาเนินการพิจารณานำาทฤษฎีใหม่มาใช้

งานโดยให้ขุดสระน้ำาเพิ่มเติมในพื้นที่ลุ่มต่ำาในเขตโครงการ

และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำาในฤดูฝน 

สระเก็บน้ำาดังกล่าวนี้จะทำาหน้าที่เป็นสระเก็บน้ำาขนาดใหญ่ 

เพื่อส่งน้ำาเพิ่มเติมให้แก่สระเก็บน้ำาขนาดเล็กในไร่นาต่อไป 

และให้พิจารณาเพิ่มระดับเก็บกักน้ำาในอ่างเก็บน้ำาในพื้นที่รอบ

พระราชานุสาวรีย์ รวมทั้งให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำาให้ลึกลงไปอีก

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้อ่างเก็บน้ำาสามารถเพิ่มความ

๑

ภาคกลาง

๑ ๒
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๒

๑-๔. ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ ทรงเปิดบานระบายน้ำา บริเวณพระราชานุสาวรีย์ 
 สมเด็จพระสุริโยทัย ตำาบลทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕-๖. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

จุได้มากขึ้น อีกทั้งให้ดำาเนินโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกเพิ่มเติม โดยให้

พิจารณาใช้แม่น้ำาท่าจีนเป็นแหล่งเก็บกักน้ำา แล้วก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาไว้ที่

บริเวณปากแม่น้ำาท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำาไว้ในบริเวณ

อาคารบังคับน้ำาด้วย ในเวลาที่เกิดวิกฤติน้ำาท่วมให้ระบายน้ำาจากแม่น้ำาท่าจีนออก 

สู่ทะเลในขณะท่ีน้ำาทะเลลดลงและมีระดับต่ำากว่าระดับน้ำาในแม่น้ำาท่าจีน 

และเมื่อน้ำาทะเลมีระดับสูงกว่าระดับน้ำาด้านในอาคารบังคับน้ำา ก็ให้สูบน้ำาออก 

ซึ่งจะเป็นผลทำาให้มีการระบายน้ำาออกสู่ทะเลได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ จะเป็นการ

บรรเทาอุทกภัยในเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำาเจ้าพระยา ครอบคลุมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ อาคารบังคับน้ำาปากแม่น้ำาท่าจีนยังช่วยป้องกันมิให้น้ำาเค็มไหล

เข้าไปทำาอันตรายแก่พื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ (แก้มลิงฝั่งตะวันตก)

การสนองพระราชดำาริ

๓ ๔

๕ ๖
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วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
บริเวณพื้นที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  
ทุ่งมะขามหย่อง ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชดำาริ
ให้กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ และกรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง

อ่างเก็บน้ำาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย โดยขุดดิน

ก้นอ่างให้มีความลึกโดยเฉลี่ย อีกประมาณ ๑ เมตร เพื่อ

กักเก็บน้ำาให้มากกว่าเดิม ดินที่ขุดได้ส่วนหนึ่งให้นำาไปทำาทาง

สัญจรด้านทิศเหนือขนานไปกับคันกั้นน้ำา ให้ประชาชนใช้เป็น

เส้นทางเชื่อมระหว่างถนนริมแม่น้ำากับถนนสายใหญ่ ดินอีก

ส่วนหนึ่งให้นำาไปทำาถนนเสริมคันกั้นน้ำาเดิมให้สูงถึงระดับ 

๖.๒๐ เมตร (รทก.) คือเพิ่มจากเดิม ๓๐-๔๐ เซนติเมตร กรณี

ที่มีน้ำาไหลหลากมากเหมือนปี ๒๕๓๘ จะได้ระบายน้ำาเข้า

มาในอ่างเก็บน้ำา น้ำาจะได้ไม่ท่วมหลังคันกั้นน้ำา ซึ่งจะทำาให้มีน้ำา

เก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้นด้วย สำาหรับการขุดดินใน

อ่างเก็บน้ำา ให้ยึดความลาดของอ่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดย

ลาดลงไปก้นอ่างถึงระดับที่ต้องการ ด้วยการใช้เรือขุดหรือ๑

๒
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รถแบ็กโฮวางบนทุ่นแล้วขุดดินขึ้นในสภาพที่ยังมีน้ำาอยู่ใน

ระดับเดิมโดยไม่ต้องระบายน้ำาออกจากอ่างเก็บน้ำา

โครงการอ่างเก็บน้ำาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย 
ทุ่งมะขามหย่อง อำาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การสนองพระราชดำาริ

๑-๒. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย 
 ตำาบลทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓-๔. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ ทรงเก่ียวข้าวบริเวณทุ่งมะขามหย่อง
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. โครงการอ่างเก็บน้ำาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓

๕ ๔
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วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
บริเวณพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลเขาชะงุ้ม  

อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พระราชดำาริ

• ควรวางแนวปลูกหญ้าแฝกให้เหมาะสมตามแบบที่ทดลอง

ได้ผลมาแล้ว โดยให้ทำาแนวระดับพาดผ่านร่องน้ำา เพื่อ

กระจายน้ำาออกจากร่องน้ำาเข้าสู่พื้นท่ีซึ่งจะช่วยลดการ

กัดเซาะในร่องน้ำา และลบพื้นผิวดินที่ขรุขระให้เรียบขึ้น 

ทั้งยังช่วยให้เกิดการทับถมของตะกอนดินในร่องน้ำาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพอีกด้วย และให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกโดย

ใช้สว่านเจาะดินเจาะลึกลงไปจนเข้าไปในช้ันของดินดานและ

หินลูกรัง จากนั้นให้ใช้ดินดีใส่ในหลุมที่เจาะเอาไว้ ใส่ปุ๋ย

เพิ่มเติมพอสมควรแล้วจึงปลูกหญ้าแฝก รากหญ้าแฝก

จะเจริญงอกงามเติบโตหยั่งลึกลงไปในชั้นดินดานและ

หินลูกรังได้ดียิ่งขึ้น

• นอกจากนั้นให้ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่โครงการฯ ให้เต็ม

พื้นที่ที่เหมาะสม และทรงเน้นถึงระยะปลูกแฝกว่าควรปลูก

ให้ชิดกันให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำาได้ และหากร่องน้ำาใด

มีความลึกและลาดชันมากก็ให้ปลูกหญ้าแฝกกำากับเป็น

แนวยาวทั้งสองฝั่ง เพื่อบังคับมิให้น้ำาไหลออกนอกทาง

และป้องกันมิให้ดินพังทลายอีกด้วย

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี (หญ้าแฝก)

การสนองพระราชดำาริ ๑. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู

 ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี

๒. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก 

 พระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี๒

๑
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๑-๒. โครงการฟื้นฟูเขาเจ้าลายใหญ่ (เขานางพันธุรัต) อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙
บริเวณวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชดำาริ

• ให้อนุรักษ์สภาพภูมิประเทศบริเวณเขาเจ้าลายใหญ่ 

(เขานางพันธุรัต) เนื่องจากมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

• ให้ฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีมีการทรุดตัวของภูเขา 

โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันการพังทลายในอนาคต

โครงการฟื้นฟูเขาเจ้าลายใหญ่ (เขานางพันธุรัต) อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

การสนองพระราชดำาริ :

๑

๒
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วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

บริเวณพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายใน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเพชรบุรี

พระราชดำาริ

พระราชดำาริ

• ให้ก่อสร้างโครงการระบบท่อผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาบ้านทุ่งขาม-

อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด

• การเกษตรแบบผสมผสานตามรูปแบบทฤษฎีใหม่ อันเป็น

วิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจำานวน

แปลงเล็กแปลงน้อย โดยมีหลักสำาคัญ คือ ให้เกษตรกรมี

ความพอเพียง สามารถเลี้ยงตัวได้ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อน 

ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น

• หลักสำาคัญของทฤษฎีใหม่นี้ คือ จะต้องมีการผลิตข้าว

บริโภคพอเพียงประจำาปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่ง ทำานา 

๕ ไร่ จะมีข้าวพอกินตลอดปี ตามแนวพระราชดำาริที่ว่า 

โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาบ้านทุ่งขาม-

อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดพร้อมอาคารประกอบภายใน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเพชรบุรี

การสนองพระราชดำาริ :

ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎี จึงต้องทดลองปฏิบัติหลายรูปแบบ

ในพื้นที่ลักษณะต่าง ๆ  เมื่อแบบใดในพื้นที่ใด ได้ผลอย่างใด 

จึงเผยแพร่ให้เกษตรกรรับไปปฏิบัติบ้าง

• ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้ แม้จะใช้

เนื้อที่เพียง ๕ ไร่ แต่ถ้าทำาให้ดีก็จะสามารถทำากินได้อย่าง

เพียงพอ คือ มีพื้นที่เป็นแหล่งน้ำา ร้อยละ ๓๐ พื้นที่ 

ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผักสวนครัว ร้อยละ ๓๐ พื้นที่ทำานา

ข้าวแบบใช้วิธีการหยอดซึ่งคล้ายข้าวไร่ ร้อยละ ๓๐ และ

พื้นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และปลูกไม้ใช้สอยประเภท

วนเกษตร เช่น ต้นสะเดา ต้นไผ่ ร้อยละ ๑๐ ซึ่งได้ผล

เป็นที่น่าพอใจ นับว่าผลการทดลองได้ผลสำาเร็จ

• ส่วนการปลูกป่าโดยรอบบริเวณนั้น ควรปลูกไม้ที่ใช้ประโยชน์ 

๓ อย่าง คือ ไม้ใช้สำาหรับการก่อสร้างและทำาเครื่องเรือน 

ไม้ผลเพื่อการบริโภค ไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิง สำาหรับ

ไม้โตเร็วนั้นควรพิจารณาหาพันธุ์ที่เหมาะสม คือ สามารถ

เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดารที่สุด เมื่อชาวบ้าน

มีไม้สำาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ก็จะได้ไม่ต้องไปตัดไม้

๑
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๑-๒. ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จงัหวดัเพชรบรุี

๓-๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเพชรบุรี

ชนิดอื่นมาใช้ นอกจากนี้ ไม้ทุกชนิดจะเป็น

ตัวกลางช่วยยึดดิน

• ฉะนั้น การปลูกไม้ ๓ อย่าง จึงได้ผล ๔ อย่าง 

คือ นอกจากใช้ประโยชน์ ดังกล่าวแล้ว ยังมี

ประโยชน์ประการที่ ๔ คือ ช่วยยึดดินอีกด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี (แปลงสาธิตเกษตร

ทฤษฎีใหม่ และแปลงสาธิตการปลูกป่า ๓ อย่าง 

ประโยชน์ ๔ อย่าง)

การสนองพระราชดำาริ

๓

๔

๒
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วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
บริเวณพื้นที่โครงการคลองสุไหงปาดี อำาเภอตากใบ 

อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

๒๕๓๙

พระราชดำาริ

 ให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำาจืดจากคลองสุไหงปาดี 

ซึ่งเป็นน้ำาจืดคุณภาพดีและมีปริมาณมากไปช่วยเหลือ

พื้นที่บ้านยูโยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ำาจืดเพื่อใช้ในการเพาะปลูก รวมทั้งการใช้

น้ำาเพ่ือปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวในบริเวณดังกล่าว 

และวางระบบป้องกันน้ำาเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดงไม่ให้

ไหลลงสู่แม่น้ำาบางนรา

 พิจารณาจัดทำาแหล่งพักและเก็บกักน้ำา ลักษณะเป็นสระ

หรือบ่อขนาดปานกลางบริเวณต้นคลองส่งน้ำาทั้ง ๕ สาย 

จำานวนสายละ ๒ สระ (บ่อ)

 น้ำาที่ถูกปล่อยลงสระ ต่อไปอาจจะเปรี้ยวได้ เนื่องจาก

ดินบริเวณนี้ลักษณะเป็นกรด ดังนั้นจึงควรศึกษาทดลอง

น้ำาในสระก่อนนำาไปใช้ สำาหรับสระที่ขุดนั้น สระแรก

ให้นำาหินปูนฝุ่นโรยปูพื้นและบริเวณด้านข้างสระ 
๑

ภาคใต้

๑
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๒ ๒

(Side Slope) เพื่อปรับปรุงสภาพดิน สำาหรับสระที่สองให้ขุดใน

ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพดิน แล้วทำาการศึกษา

เปรียบเทียบตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของน้ำาทั้ง ๒ สระ ส่วนดิน

จากการขุดสระซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้ขนย้ายไปทิ้งโดยนำาไปใช้เสริม

คันคลองระบายน้ำาเปรี้ยว

 เมื่อทดลองแล้วได้ผลควรพิจารณาขุดสระกักเก็บน้ำาตามแนวคลอง

สำาหรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยทำาแปลงทดลอง

ปลูกพืชบริเวณรอบๆ สระที่ได้แก้ไขคุณภาพน้ำาแล้ว ลักษณะเดียวกัน

กับโครงการแกล้งดินในศูนย์ฯ พิกุลทองฯ 

 น้ำาจืดท่ีได้นอกจากจะเป็นต้นทุนไว้ใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีบ้านยูโย

จำานวน ๓,๕๐๐ ไร่ แล้ว น้ำาที่เหลือควรนำาไปใช้ประโยชน์ในการนำา

ไปเจือจางความเป็นกรดในแม่น้ำาบางนราได้

๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการพัฒนาพื้นท่ีบ้านยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑-๒. ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการคลองสุไหงปาดี อำาเภอตากใบ  

จังหวัดนราธิวาส

๓-๔. โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๓ ๔
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วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้ ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

๒๕๓๘
ภาคเหนือ

พระราชดำาริ
ควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำาขนาดใหญ่ในบริเวณ

อำาเภอคลองลาน และกิ่งอำาเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำาแพงเพชร เพื่อ

ให้มีน้ำาใช้สนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือราษฎร

ในบริเวณอื่นๆ ให้มีน้ำาสำาหรับใช้ทำาการเกษตร อุปโภคบริโภคได้เพียงพอ

ตลอดปี กับพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบพลังน้ำา (Turbine - Pump) เพื่อ

๑
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นำาน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้ขึ้นไปบนภูเขา แล้วปล่อยให้น้ำาไหลซึมแผ่กระจายลงมา

ทำาให้เกิดความชุ่มชื้น ซึ่งจะช่วยทำาให้ป่าต้นน้ำาลำาธารมีสภาพดีขึ้น ตลอดจนควร

พิจารณาก่อสร้างฝายต้นน้ำาลำาธารตามร่องน้ำาสายต่างๆ ทางด้านเหนือของอ่างเก็บน้ำา

ห้วยโจ้ เพื่อเก็บกักน้ำาไว้เพิ่มความชุ่มชื่นขึ้นให้แก่ป่า ทำาให้ป่าเกิดความสมบูรณ์ขึ้น 

อีกทั้งควรพิจารณาโครงการทฤษฎีใหม่ หรือโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำาฝน ตาม

รูปแบบที่ดำาเนินการที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในพื้นที่

ท้ายอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้ เพื่อช่วยให้ราษฎรมีแหล่งน้ำาของตนเองใช้ในการเพาะปลูกและ

เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ราษฎรจะได้รับน้ำาเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้เป็นครั้งคราวตาม

ความจำาเป็น การน้ีจะสามารถช่วยเหลือพ้ืนท่ีทำาการเกษตรของราษฎรในบริเวณดังกล่าว

ได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งหน้าดินไม่มีพืชขึ้นปกคลุม ทำาให้เกิด

ปัญหาผิวหน้าดินถูกน้ำาชะล้างกัดเซาะเป็นผลให้เกิดสภาพดินเสื่อม ควรปลูกหญ้าแฝก

เพื่อแก้ปัญหานี้

๒
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

๒-๔. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๓ ๔

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ อำาเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๕ ๖
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วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ 
บริเวณพื้นที่วัดบ้านไร่ ตำาบลกุดพิมาน อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๓๘

พระราชดำาริ

ให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำาในลำาห้วยสาขาต่างๆ ของ

ห้วยสามบาท พร้อมระบบส่งน้ำา และระบบผันน้ำา เช่น ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำา

บ้านโนนสง่า ปรับปรุงหนองบึง และขุดลอกลำาห้วยสาขา

๑

๑. โครงการพัฒนาลำาน้ำาห้วยสามบาทอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครราชสีมา

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านโนนสง่าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครราชสีมา

๓. โครงการฝายบ้านใหม่ศรีสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครราชสีมา

๔. โครงการขุดลอกโพรงตะเข้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครราชสีมา

๕. โครงการขุดลอกหนองตองตอดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครราชสีมา

๖. โครงการวางท่อส่งน้ำาจากหนองตองตอด-วัดบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนครราชสีมา

๗. โครงการขุดลอกสระและปรับปรุงอาคารรับน้ำาบ้านไร่อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนครราชสีมา

การสนองพระราชดำาริ 

ภาคกลาง
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๕ ๖

๑-๔. ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา

๕-๙. โครงการพัฒนาลำาน้ำาห้วยสามบาทอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครราชสีมา

๒ ๓ ๔

๗ ๘ ๙
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วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘
บริเวณพระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

พระราชดำาริ

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ กรุงเทพมหานคร

การสนองพระราชดำาริ

การเร่งรัดการบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมขังบริเวณทิศตะวันออก

ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ เขตมีนบุรี หนองจอก 

ลาดกระบัง ตลอดจนเขตใกล้เคียง เนื่องจากเกิดภาวะฝน

ตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวในระยะนี้ ทำาให้ราษฎรประสบความ

เดือดร้อน สำาหรับแผนฉุกเฉินมีพระราชดำาริให้กรมชลประทาน

เร่งสำารวจหาทำาเลท่ีเหมาะสมเพื่อติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำาเพิ่มเติม

จากที่ติดต้ังอยู่แล้วที่บริเวณถนนสุขุมวิทเพื่อช่วยสูบน้ำาลง

สู่อ่าวไทยให้มากขึ้น และบริเวณสะพานทางหลวงและสะพาน

รถไฟกีดขวางทางน้ำา น้ำาไหลไม่สะดวก ให้พิจารณาติด

ตั้งเครื่องผลักดันน้ำาเพื่อเพิ่มให้กระแสน้ำาไหลเร็วยิ่งขึ้นซึ่ง

เป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเฉพาะกิจ ส่วนแผนระยะยาว

สมควรที่หน่วยราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประสานงานกัน

วางแผนสร้างระบบระบายน้ำาถาวรเพื่อส่งน้ำาที่เป็นปริมาณ

ส่วนเกินออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยให้พิจารณาขุดคลองระบายน้ำาท่วมขังที่มีลักษณะกว้าง

และไม่ลึกจนเกินไป ตลอดจนต้องรีบติดตั้งเครื่องสูบน้ำาเพิ่มเติม

เพื่อระบายน้ำาตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด้านทิศตะวันออก และเขตปริมณฑล ตามความจำาเป็นต่อไป 

นอกจากนั้น ยังมีพระราชดำาริเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในต่างจังหวัดด้วย

๑

๑-๓. โครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ จังหวัดสมุทรปราการ๒ ๓
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วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

บริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

โครงการอุโมงค์ผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ (อุโมงผันน้ำาภูริภัณฑ์)

การสนองพระราชดำาริ :

ให้ขยายระบบส่งน้ำาของอ่างเก็บน้ำาลำาพะยัง พร้อมทั้งพิจารณาขุดสระน้ำา

ประจำาไร่นา สำาหรับรับน้ำาเข้ามาจากระบบส่งน้ำาดังกล่าวตามแนว

ทฤษฎีใหม่และพิจารณาผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ ซึ่งอยู่ฟาก

จังหวัดมุกดาหารมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำาลำาพะยัง เพื่อขยายพื้นที่

รับน้ำาชลประทาน

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุิ์
๒. โครงการอุโมงค์ผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อุโมงผันน้ำาภูริภัณฑ์)
๓-๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาลำาพะยังตอนบนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์๑

๒

๓ ๔ ๕

๒๕๓๘
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ 
บริเวณพื้นที่ธุดงคสถานถาวรนิมิตร อำาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ถ้ามีแหล่งน้ำาเกิดขึ้นก็จะทำาให้ป่าไม้ ดูชุ่มชื่นเขียวชอุ่ม เมื่อน้ำาไหลผ่าน

ไร่นาของเกษตรกร จะเป็นผลให้ทำาไร่ทำานาได้ผลผลิตพอกินพอใช้เหลือกิน

ก็ขายได้ในฤดูแล้งปลูกผักผลไม้ให้เกิดความร่มรื่นเขียวขจี ทำาให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านที่ทิ้งถิ่นที่

อยู่เข้าไปขายแรงงานในเมืองและในกรุงเทพมหานครคงจะหันมาให้

ความสนใจถิ่นที่อยู่และกลับมาทำามาหากินที่บ้านเกิดเมืองนอนแน่นอน 

และให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ที่เต็มไปด้วยความ

เขียวขจีของต้นไม้ที่ปลูกไว้กินผลตามบ้านเรือนภายในบ้านมีสวนครัว

และเลี้ยงสัตว์มีเป็ดไก่ไว้กินไข่ เลี้ยงหมูไว้ขาย เลี้ยงปลาไว้กินไว้ขาย 

จัดบ้านเรือนให้สะอาด ถูกสุขอนามัย สร้างให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็น

อยู่ดีกว่าเดิม เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย 

พระราชดำาริ

๑

๒๕๓๗
ภาคกลาง

โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ธุดงคสถานถาวรนิมิตร อำาเภอปากพลี  

 จังหวัดนครนายก
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บริเวณพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำาคลองสีเสียด บริเวณที่จะ

สร้างอ่างเก็บน้ำาคลองกลาง บริเวณอ่างเก็บน้ำาคลองยาง 

บ้านวังบอน ตำาบลนาหินลาด จังหวัดนครนายก

จากปัญหาหลักของลุ่มน้ำานครนายก คือ การขาดแคลนน้ำา

เพื่อการชลประทานในพื้นที่โครงการนครนายก จำานวน 

๕๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลได้มี

โครงการแก้ปัญหาดังกล่าวไปบ้างแล้ว เช่น การสร้างเหมือง

ฝายคลองด่าน แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะไม่มีน้ำาในการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนทุก ๒-๓ ปี 

ทำาความเสียหายแก่พืชผลและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนทรัพย์สิน

ของราษฎรเป็นจำานวนมาก อันจะทำาให้เป็นสาเหตุผลักดัน

ให้คนในท้องถิ่นเข้ามาทำางานในกรุงเทพมหานคร จึงจำาเป็น

ต้องเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่ดังกล่าว ให้สามารถหล่อเลี้ยง

การเกษตรกรรมทุกแขนง อาทิ การเกษตร การประมง

อันจะทำาให้ประชาชนกลับคืนสู่ท้องถิ่นเนื่องจากสามารถพึ่ง 

พระราชดำาริ

ตนเองได้จากการปลูกข้าว เพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ และ

จำาหน่ายผลิตผลการเกษตรได้ ตลอดจนมีความเป็นอยู่อย่าง

มีสุขสมตามอัตภาพ พร้อมกับให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาในรายละเอียด

และวางแผนดำาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ โดยเร็ว พร้อมกับ

ให้เร่งสำารวจและออกแบบก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎร

บริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนเขื่อนเหล่านี้จะ

สามารถเก็บกักน้ำาไว้เพื่อป้องกันมิให้น้ำาไหลทิ้งไปโดยเปล่า

ประโยชน์ นอกจากนี้ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน

อย่างใกล้ชิด สำาหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองกลางและ

แหล่งอื่นๆ ที่เหมาะสมตามแนวเชิงเขาไปโดยตลอดด้วย 

อีกทั้งให้พื้นที่ราบระดับสูงตอนบนจะได้รับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำา

ขนาดเล็กและกลางเหล่านี้ ร่วมกับพื้นที่ส่วนล่างที่จะได้รับน้ำา

จากเข่ือนเก็บกักน้ำาแม่น้ำานครนายกท่ีบ้านท่าด่าน ตำาบลหินต้ัง 

อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ที่กำาลังจะดำาเนินการต่อไป

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาช่วยเหลือพ้ืนท่ีราบเชิงเขาอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก (คลองสีเสียด 

คลองยาง และคลองกลาง)

๒. โครงการเขื่อนท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ  

(เขื่อนขุนด่านปราการชล) จังหวัดนครนายก

การสนองพระราชดำาริ

๑-๒. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำาคลองสีเสียด, 
 คลองกลาง, คลองยาง, จังหวัดนครนายก
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก
๕-๖. โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

๑

๒

๓ ๔

๕ ๖
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๔

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำาคลองสีเสียด, คลองกลาง, คลองยาง, จังหวัดนครนายก
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วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
บริเวณพื้นที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

• โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่จะทำาได้ แม้จะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยแต่ถ้าดำาเนินการไปเดี๋ยวนี้อีก 

๕-๖ ปี ข้างหน้าเราก็สบาย แต่ถ้าไม่ได้ทำาในอีก ๕-๖ ป ี

ข้างหน้า ราคาค่าสร้างค่าดำาเนินการไป ๒ เท่า ๓ เท่า ลงท้าย  

ก็จะต้องประวิงต่อไป และเมื่อประวิงต่อไปไม่ได้ทำา เราก็

ต้องอดน้ำาแน่ จะกลายเป็นทะเลทราย แล้วเราก็จะอพยพ

ไปที่ไหนไม่ได้

• ที่ว่า ๕-๖ ปีนี้ความจริงได้เริ่มโครงการนี้มากกว่า ๕-๖ ปี 

โครงการที่คิดจะทำานี้ บอกได้ ไม่กล้าพูดมาหลายปีแล้ว

เพราะเด๋ียวจะมีการคัดค้านจากผู้เช่ียวชาญจากผู้ท่ีต่อต้าน

การทำาโครงการแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่

จะทำาได้ แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย แต่ถ้าดำาเนินการ

ไปเดี๋ยวนี้อีก ๕-๖ ปี ข้างหน้าเราก็สบาย โครงการนี้คือ

สร้างอ่างเก็บน้ำา ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือแม่น้ำาป่าสัก อีกแห่ง

คือแม่น้ำานครนายกสองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้ำาเหมาะ

พอเพียง สำาหรับการบริโภค การใช้ในเขตกรุงเทพฯ และ

เขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

๑. ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

๒-๔. โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

๑

๒ ๓ ๔
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๒๕๓๗

๑-๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาห้วยทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร

๒

๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
บริเวณพื้นที่ศาลาดุสิดาลัย พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

ให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพพื้นที่ สภาพการถือครองที่ดิน สภาพน้ำาท่าในลำาห้วยสายต่างๆ 

ตลอดจนสภาพการเพาะปลูกและการทำากินของราษฎร ตำาบลกกตูม อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษา และก่อสร้างแหล่งน้ำาช่วยเหลือการเพาะปลูก และ

การอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณดังกล่าว และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

อย่างแท้จริง ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันดำาเนินการให้เกิดการจัดการในรูปแบบ

เดียวกับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง ตำาบลเขาใหญ่ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยพุง เพื่อส่งน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านคำาผักกูด และบริเวณใกล้เคียง

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านคำาผักกูด เพื่อส่งน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านปากช่อง และบริเวณ

ใกล้เคียง

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านสานแว้ (ห้วยด่าน) เพื่อส่งน้ำาช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ทำากินทาง

ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำา

๔. โครงอ่างเก็บน้ำาห้วยหอย เพื่อส่งน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านปากช่อง และบริเวณใกล้เคียง

๕. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยพุ เพื่อส่งน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านนาหินกอง และบริเวณใกล้เคียง

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาห้วยทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกกตู 

อำาเภอดงหนาม จังหวัดมุกดาหาร

๓
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วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

๒๕๓๖
ภาคเหนือ

•	 ควรพิจารณานำาแนวทางการจัดหาน้ำาตามรูปแบบ	โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้ำาฝนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

บริเวณวัดชัยมงคล	อำาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	มาใช้กับ

พื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิงอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ	 อำาเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	

และพื้นที่บริเวณที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ	ถวาย	จำานวน	๑๐	ไร่	

ตำาบลคุ้มเก่า	อำาเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์	โดยให้เป็น

ตัวอย่างเพื่อการศึกษานำามาปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถ

ทำาการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์

•	 เมื่อการพิจารณาข้อมูลจากการตรวจสภาพพื้นที่	และ

รายละเอียดจากแผนที่	มาตราส่วน	๑	:	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่

บริเวณบ้านห้วยมะควัด	และหมู่บ้านป่าไม	้เหนืออ่างเก็บน้ำา	

หนองกระทิง	 ตำาบลแม่สอย	 อำาเภอจอมทอง	 มีสภาพ

ภูมิประเทศเป็นเนินเล็กๆ	 สภาพดินลูกรังปนกรวดหน้า

ดินถูกกัดเซาะมีอินทรีย์วัตถุน้อย	ปัจจุบันไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากพื้นทีด่ังกล่าวได	้ แนวทางการพัฒนาตาม

พระร�ชดำ�ริ

๑-๒. โครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ�ส�ข�แม่น้ำ�ปิงอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
 จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำาฝน	 โดยขุดลอก

ร่องหุบระหว่าง	ลูกเนินให้ลึกและกว้าง	แล้วนำาดินที่ขุดไป

ปิดกั้นระหว่างลูกเนินให้สามารถเก็บกักน้ำาได้เป็นช่วงๆ	

ลงไปสู่ที่ต่ำากระจายไปตามความเหมาะสมสำาหรับพื้นที่

ที่จัดเป็นแปลงที่ทำากินและไม่มีร่องหุบ

•	 ควรพิจารณาขุดสระเพื่อเก็บน้ำาในบริเวณที่ที่มีพื้นที่รับ

น้ำาไหลลงสระ	ส่วนพื้นที่บริเวณยอดเนิน	ซึ่งยากแก่การ

จัดหาแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร	 ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่า	

เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น	และชะลอกระแสน้ำา	โดยเฉพาะพื้นที่

ลาดชันมากควรปลูกหญ้าแฝก	เพื่อป้องกันการกัดเซาะ

พังทะลายของดินและควรมีการปรับปรุงบำารุงดินควบคู่

ไปด้วย

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิงอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒
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วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖ 
บริเวณหอประชุมวิทย�ลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

•	 ประการแรก	ต้องไม่ลืมว่า	ความต้องการและรสนิยมในการกิน

ของราษฎรแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน	 บางแห่งก็มีอาหาร

ทะเลซึ่งมีไอโอดีนเกินความจำาเป็น	ขณะที่บางแห่งในพื้นที่

ทุรกันดารและห่างไกลทะเล	เช่น	อำาเภอสะเมิง	อำาเภออมก๋อย	

จังหวัดเชียงใหม่	 กลับไม่มีโอกาสได้บริโภคอาหารทะเลเลย	

หรือตัวอย่างเช่น	ชาวเขาบางเผ่า	แม้จะขาดสารไอโอดีน	

แต่ไม่นิยมบริโภคอาหารเค็ม	 ฉะนั้นการแจกจ่ายเกลือผสม

ไอโอดีนในพื้นที่ที่ราษฎรไม่ขาดสารไอโอดีน	 จะสิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่าย	แต่ถ้าหากมุ่งผลิตให้ท้องถิ่นทุรกันดาร	 จะได้

ประโยชน์สูงประหยัดสุด	 โดยคิดประดิษฐ์เครื่องผสมเกลือ

ไอโอดีนขนาดเล็กลงและสามารถใช้หน่วยเคล่ือนท่ี	 นำาเข้าไป

ผลิตจนถึงแหล่ง	 ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก	 แม้

จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานแต่ก็จัดกลุ่มนักศึกษา	

อาสาสมัคร	ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นกิจกรรมนอก

หลักสูตรจะทำาให้ได้ความรู้ด้านอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 ตลอดจน

เป็นการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ	โดยการเข้าไปเติมสารไอโอดีน

ให้โดยไม่คิดมูลค่าด้วยวิธีการตรวจสอบก่อน	 หรือไม่ก็ผลิต

เกลือผสมไอโอดีนไปแลกกับเกลือสินเธาว	์เราต้องเสียค่าใช้จ่าย

แต่ราษฎรได้บริโภคเกลือผสมไอโอดีนกว้างขวางขึ้น

•	 ประการที่สอง	เราจำาเป็นต้องศึกษาวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่

เป้าหมายว่าเกลือที่เขาบริโภคเป็นเกลือชนิดใดได้มาจาก

พระร�ชดำ�ริ

แหล่งใด	กล่าวคือ	ศึกษา	ติดตาม	เส้นทางเดินของเกลือ

จะได้สามารถเติมสารไอโอดีนได้ที่ต้นตอ	ก็จะง่ายเข้าวิทยาลัย

เทคนิคเชียงใหม่	จะต้องทำาโครงการนำาร่องในการส่งหน่วย

เคล่ือนท่ีเข้าไปปฏิบัติงานดังกล่าว

๑
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เครื่องผสมเกลือที่เติมสารไอโอดีน	ในพระราชดำาริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

เมื่อโครงการดำาเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงทางสำานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ	(สำานักงาน	กปร.)	ก็จะช่วยสนับสนุน

ในการจัดตั้งหน่วยอื่นๆ	 ให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง	

โดยอาจมีการพิจารณาตั้งกองทุนที่ดำาเนินงานโดยเอกชน

ร่วมสมทบด้วย	แต่ในขณะนี้ให้เริ่มที่ใกล้ตัวก่อน	เช่น	

อำาเภอสะเมิง	เมื่อโครงการนำาร่องสำาเร็จ	ก็จะมีการร่วมมือกัน

อย่างกว้างขวางออกไป	 ก็อาจชักชวนให้วิทยาลัยเทคนิค	

วิทยาเขตอื่นๆ	และผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ	ร่วมมือปฏิบัติ

ภารกิจต่อไป

โครงการผลิตเคร่ืองผสมเกลือท่ีเติมสารไอโอดีนตามแนว

พระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๓. ๙ มีน�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีหอประชุมวิทย�ลัยเทคนิคเชียงใหม่

 อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

•	 ในการนี้มูลนิธิชัยพัฒนา	ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนการ

พัฒนาทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน		

จะมอบทุนเพื่อใช้เป็นค่าวิจัยประดิษฐ์เครื่องใหม่	 ค่าวัสด	ุ

ยานพาหนะ	ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเสริมโครงการผลิต

๒

๓
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วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๖
บริเวณพื้นที่วัดอน�ลโย ตำ�บลบ้�นต๋อม อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย�

•	 ในปัจจุบันนี้พื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำาน่านที่บริเวณท่าวังผา	

มีปัญหาน้ำาท่วมเป็นประจำา	เมื่อมีการผันน้ำาผ่านอุโมงค์ผันน้ำา

ให้ไหลไปในลำาน้ำายาว	น้ำาส่วนนี้จะไหลผ่านลำาน้ำายาวไปลง

แม่น้ำาน่าน	ที่บริเวณท่าวังผา	ซึ่งปกติมีปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่

สองฝั่งลำาน้ำาอยู่เป็นประจำา	 ดังนั้น	 จึงจำาเป็นต้องพิจารณา

ปรับปรุงขยายลำาน้ำายาว	และลำาน้ำาน่านเพื่อให้สามารถรับน้ำา

ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นได	้ส่วนในฤดูแล้ง	จะไม่มีการผันน้ำา	ดังนั้น

จึงไม่มีน้ำาไหลผ่านอุโมงค์ผันน้ำา	 ประกอบกับอาจมีปัญหาเรื่อง

แผ่นดินไหวในบริเวณโครงการ	ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อ

ความม่ันคงของอุโมงค์ผันน้ำา	 ดังน้ันจึงควรพิจารณาถึงปัญหา

ดังกล่าวด้วย	 นอกจากนั้นให้พิจารณาถึงพื้นที่ในเขตตำาบล

แม่กาและตำาบลใกล้เคียง	อำาเภอเมืองพะเยา	ซึ่งเป็นพื้นที่

นอกเขตที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ต๋ำา

พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นท่ีสูง	 ทำาให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำา

เพ่ือการเกษตร	 จึงควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยหมูเฒ่า	

ให้มีความจุมากท่ีสุดสำาหรับเก็บกักน้ำาไว้ส่งช่วยพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ในฤดูแล้งและเพ่ือให้สามารถส่งความช่วยเหลือการเพาะปลูกพืช	

ในฤดูแล้งได้มากข้ึน	จึงควรพิจารณาก่อสร้างระบบผันน้ำาจาก

อ่างเก็บน้ำาแม่ต๋ำาลงเพ่ิมเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำาห้วยหมูเฒ่าด้วย	

อีกท้ังให้พิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำาขนาดเล็ก	กระจายช่วยเหลือ

พ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบเชิงเขาตามความเหมาะสม	 เพ่ือช่วยเหลือ

การเพาะปลูกในเขตตำาบลบ้านถ้ำา	และตำาบลใกล้เคียง	ในเขต

พระร�ชดำ�ริ

อำาเภอเมืองพะเยา	โดยให้ส่วนราชการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องร่วม

กันพิจารณาจัดหาพื้นที่ชดเชยให้แก่ราษฎรที่ต้องสูญเสีย

ที่ดินสำาหรับการก่อสร้างโครงการด้วย

	 การจัดน้ำาช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตโครงการอ่างฯแม่ต๋ำา	

อำาเภอเมืองพะเยา

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทับช้างแห่งท่ี	๑	 ท่ีบ้าน

แม่กาหัวทุ่ง	อำาเภอเมืองพะเยา	โดยให้มีความจุเก็บกักให้

มากที่สุด	หากมีปัญหาเรื่องที่ดินบริเวณดังกล่าว	ควรพิจารณา

เปล่ียนจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา	ท้ังน้ี	เพ่ือระบายน้ำาช่วยพ้ืนท่ี

เพาะปลูกริมน้ำาห้วยทับช้าง

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยหลวง	 โดยกำาหนด

ความจุให้รับน้ำาเพ่ิมเติมได้จากฝายทดน้ำาห้วยนาปอยตาม

ความเหมาะสม	หากมีปัญหาเรื่องที่ดิน	ให้พิจารณาย้ายจุด

ก่อสร้างไปที่บ้านห้วยหลวงแทน	และใช้เกณฑ์การกำาหนด

ความจุเช่นเดียวกัน

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำาห้วยนาปอบพร้อมระบบ

ผันน้ำา	เพื่อผันน้ำาเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำาห้วยทับช้าง	

อ่างเก็บน้ำาห้วยหลวง	และอ่างเก็บน้ำาบ้านห้วยหลวง

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยหมูเฒ่า	 ที่บ้านร่องขุย	

ตำาบลป่าหวาย	อำาเภอเมืองพะเยา	พร้อมระบบท่อผันน้ำา

จากอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ต๋ำา

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ต๋ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

จังหวัดพะเยา

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหมูเฒ่าอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่ร่องสักเพื่อระบายน้ำา

ช่วยราษฎรในเขตตำาบลจำาปงหวาย

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก	กระจายตาม

ลำาห้วยต่างๆ	เช่น	ลำาน้ำาห้วยสัก	ลำาน้ำาร่องช้าง	เพื่อเป็น

น้ำาต้นทุนสำาหรับเพาะปลูกในช่วงที่ขาดน้ำา

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำาตามที่สภาตำาบลบ้านสาง	

อำาเภอเมืองพะเยาขอพระราชทานพระมหากรุณา	เพื่อช่วย

ราษฎรท้ายอ่างเก็บน้ำาห้วยดุก

-	 ควรพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำาตามที่สภาตำาบลบ้านตุ่น	

อำาเภอเมืองพะเยา	ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา	เพื่อ

ช่วยราษฎรบ้านห้วยสัก	และบ้านสินขี้เหล็ก

-	 ควรพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำาเพื่อก่อสร้างระบบผันน้ำาเข้าสู่	

อ่างเก็บน้ำาห้วยมะนาว

๑, ๓. ๑๐ มีน�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ วัดอน�ลโย อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย�
๒. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่ต๋ำ�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดลำ�ป�ง

๑ ๒
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๓
๑๐ มีน�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ วัดอน�ลโย ตำ�บลบ้�นต๋อม อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย�
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วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๖ 
บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

แผงดักไอน้ำาจากหมอกนี้สามารถช่วยบังลม	บังแดด	ให้กับ

ต้นไม้ในระยะแรกที่เริ่มทำาการปลูกต้นไม้	 หรือในระยะแรก

ที่ต้นไม้เริ่มเติบโตขึ้นได้ด้วย	ส่วนวัสดุที่จะนำามาใช้ในการดัก

พระร�ชดำ�ริ

โครงการเครื่องดักหมอกตามแนวพระราชดำาริ
ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๑๔ มีน�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ 
 จังหวัดเชียงใหม่

๑ ๒

หมอกนี้	ควรจะเป็นวัสดุประเภทที่รูพรุนมากๆ	เช่น	ตาข่าย

ไนล่อน	ซึ่งจะทำาให้เกิดการจับตัวของหยดน้ำาได้ดี	อีกทั้งการ

ใช้วัสดุที่เป็นเสื่อลำาแพน	การสานเสื่ออย่าให้ทึบ	ควรสานให้

โปร่ง	เนื่องจากในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่แล้ว	จะทำาให้เกิด

การควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำาได้	ส่วนการใช้ถุงปุ๋ยมา

เป็นวัสดุนั้น	คาดว่าจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร	เนื่องจากเมื่อหมอก

มากระทบกับแผงดักหมอกนี้แล้วจะกระจายออกไป	เพราะว่า

ถุงปุ๋ยมีความทึบและหนาแน่นของพื้นที่มากเกินไป	ทั้งนี้ขอให้

มูลนิธิชัยพัฒนาดำาเนินการทดลองปฏิบัติเพื่อหาข้อมูลและ

ปรับปรุงแผงดักไอน้ำาจากหมอกนี้ต่อไป	เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
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วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

•	 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการต่างๆ	 ใน

ลุ่มน้ำาคลองขลุง

•	 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการต่างๆ	 ใน

ลุ่มน้ำาคลองสวนหมาก

•	 โครงการฝายทดน้ำาคลองสวนหมากเป็นโครงการหนึ่งใน

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาคลองสวนหมากท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำาของราษฎร

•	 ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองแขยง

ตอนล่างเพื่อเก็บกักน้ำาในพื้นท่ีรับน้ำาและนำาจากคลองส่งน้ำา

ฝายทดน้ำาคลองสวนหมาก	 เพื่อช่วยเหลือราษฎรมีน้ำาไว้ใช้

ในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกในฤดูแล้ง

•	 ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาคลองสวนหมาก	 โดย

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองมดแดง	เพื่อเก็บกักน้ำาไว้สำาหรับ

การอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก

•	 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาคลองขลุง	

และลุ่มน้ำาคลองสวนหมาก

•	 ให้พิจารณาวางโครงการและการก่อสร้างเก่ียวกับการจัดการงาน

ชลประทานในลุ่มน้ำาคลองสวนหมาก	และลุ่มน้ำาใกล้เคียง	

ได้แก	่ลุ่มน้ำาคลองลาน	ลุ่มน้ำาคลองขลุง	เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำาของราษฎรในการเพาะปลูก	 การอุปโภค

บริโภค	และบรรเทาอุทกภัย

พระร�ชดำ�ริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองแขยงตอนล่างอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองคะยุคอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร

๔. โครงการฝายคลองสวนหมากอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๒

๑

๓

๒. โครงก�รฝ�ยคลองสวนหม�กอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอคลองล�น 

 จังหวัดกำ�แพงเพชร

๑, ๓. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�คลองมดแดงอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดกำ�แพงเพชร
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วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖
บริเวณพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒน� ตำ�บลเข�ดินพัฒน� 

อำ�เภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๒๕๓๖
ภาคกลาง

-	 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางโครงการเบื้องต้น	เพื่อ

จัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตอนล่าง	บริเวณใกล้กับ

เขาหินปูน	ในเขตพื้นที่ตำาบลห้วยบงและตำาบลเขาดินพัฒนา	

อำาเภอเมืองสระบุรี	 จังหวัดสระบุร	ี ซึ่งมักขาดแคลนน้ำา

ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

-	 เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเขตตำาบลเขาดินพัฒนาและตำาบลห้วยบง	

รวมทั้งตำาบลใกล้เคียงในเขตท้องที่อำาเภอเมืองสระบุรี	

จังหวัดสระบุรี	เป็นบริเวณท่ีราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำาการ

เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำาฝนเป็นหลัก	 ฝนที่ตกมักมีสภาพ

ไม่แน่นอนเป็นประจำาแทบทุกป	ีเช่น	ฝนล่าหรือทิ้งช่วงนาน	

จึงทำาให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาเพาะปลูก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง	 ดังนั้น	 จึงควรพิจารณา

จัดแปลงท่ีดินในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคล

ชัยพัฒนาในรูปแบบใหม่	ได้แก่	การพัฒนาพื้นที่ทำาการ

เกษตรน้ำาฝนที่แห้งแล้ง	ซึ่งพื้นที่แปลงที	่๒	มีเนื้อที่ประมาณ	

พระร�ชดำ�ริ

๑
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๑-๓. ๒๕ มกร�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒน� จังหวัดสระบุรี
๔-๕ โครงก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสระบุรี

๒

๓

๔ ๕

๑๕	ไร่	 ให้แบ่งขุดเป็นสระเก็บน้ำาจำานวน	๓	ไร่	 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่

จัดไว้สำาหรับปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือให้พอบริโภคในครัวเรือน

และปลูกพืชไร่ฤดูแล้ง	พ้ืนท่ีบางส่วนใช้ปลูกพืชฤดูแล้ง	น้ำา

ในสระเก็บน้ำาจะใช้ช่วยเสริมน้ำาฝนสำาหรับการเพาะปลูกพืช

ฤดูแล้ง	 และยังจะได้ประโยชน์จากการเล้ียงปลาอีกด้วย	 รูปแบบ

การดำาเนินการดังกล่าวควรจัดทำาในลักษณะเป็นแปลงทดลอง	

หรือแปลงสาธิตเพ่ือให้เป็นแบบอย่างสำาหรับราษฎรได้นำาไป

ใช้ในพ้ืนท่ีของตนเองต่อไป	การทำาแปลงทดลองท่ีโครงการฯ	น้ี	
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ก็เพื่อเป็นการสาธิตให้เกษตรกรที่อาศัยทำากินอยู่โดยรอบ

โครงการฯ	มาศึกษาเป็นตัวอย่าง	 แล้วนำาไปใช้พัฒนาการ

ทำากินของตนเอง	ก็จะทำาให้สามารถยกฐานะความเป็นอยู่

ให้ดีขึ้น	อีกทั้งเป็นการขยายความคิดออกไปเพื่อเป็นแบบฉบับ

ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตภาคกลางที่มีสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ (ทฤษฎีใหม่) ตำาบลเขาดินพัฒนา 

อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ 

๑

๑. ๒๕ มกร�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีวัดมงคลชัยพัฒน� จังหวัดสระบุรี

๒-๕. โครงก�รเขื่อนขุนด่�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (ขุนด่�นปร�ก�รชล) 

 จังหวัดนครน�ยก
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วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
บริเวณศ�ล�ดุสิด�ลัยจิตรลด�รโหฐ�น พระร�ชวังดุสิต

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ	และก่อสร้าง

เขื่อนคลองท่าด่าน	 ที่บ้านท่าด่าน	 ตำาบลหินตั้ง	

อำาเภอเมือง	 จังหวัดนครนายก	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำานครนายกตอนบน	

เพื่อช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ทางตอนล่างมีน้ำาใช้

ทำาการเกษตร	 การอุปโภคบริโภค	 รวมทั้งช่วย

บรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัด

นครนายกเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อการอุตสาหกรรม	

และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย

พระร�ชดำ�ริ

โครงการเขื่อนขุนด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

(ขุนด่านปราการชล) จังหวัดนครนายก

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๒

๓ ๔

๕
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วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงก�รโคกกูแว ตำ�บพร่อน บ้�นโคกอิฐ-โคกใน 

จังหวัดนร�ธิว�ส

๒๕๓๖
ภาคใต้

•	 ให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำาจืดจากคลองสุไหงปาดี	

ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาจืดเพื่อใช้ในการเพาะปลูก	

รวมทั้งการใช้เพื่อปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวในบริเวณ

ดังกล่าว	และวางระบบป้องกันน้ำาเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดง

ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำาบางนรา

•	 ควรดำาเนินการควบคุมดูแลการระบายน้ำาเปรี้ยวของ

คลองปลักปลาไม่ให้ลงคลองมูโนะ	 โดยจัดทำาระบบ

และอาคารบังคับน้ำาให้ระบายน้ำาทิ้งลงด้านท้ายประตู

ระบายน้ำาปูย	ูในช่วงที่น้ำาเปรี้ยวมีความเข้มข้นสูง	สำาหรับ

ในช่วงที่คลองมูโนะมีปริมาณน้ำามากพอ	 ควรส่งน้ำาไป

เจือจางน้ำาเปรี้ยวในคลองปลักปลา	ซึ่งจะช่วยชะล้างดินเปรี้ยว

บริเวณขอบพรุโต๊ะแดงเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

ในระยะยาว	เพื่อราษฎรสามารถใช้ทำาการเพาะปลูกได้

•	 ควรพิจารณาปรับปรุงคลองเก็บกักน้ำาบางเตยและคลองแขก	

ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองส่งน้ำาสาย	๒	ซ.	เพื่อรับน้ำาจาก

พระร�ชดำ�ริ

๑๑
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๑-๓. ๒๘ กันย�ยน ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงก�รโคกคูแว อำ�เภอต�กใบ

 จังหวัดนร�ธิว�ส

คลองมูโนะ	(ถ้ามีเพียงพอ)	หรือรับน้ำาจากแม่น้ำาบางนรา	

สำาหรับใช้ชะล้างดินเปรี้ยวบริเวณบ้านยูโย	 บ้านบางเตย	

บ้านโคกขี้เหล็ก	และบริเวณใกล้เคียง	เพื่อให้ราษฎรหมู่บ้าน

ดังกล่าวสามารถใช้พื้นที่ทำาการเพาะปลูกได้

•	 ควรพิจารณาและก่อสร้างระบบผันน้ำาดีจากคลองสุไหงปาดี

ไปช่วยพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของบ้านยูโย	 บ้านบางเตย	

บ้านโคกขี้เหล็ก	และบริเวณใกล้เคียง	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี

ดินเปรี้ยว	ทำาการเพาะปลูกไม่ได้ผล	จะเป็นการช่วยปรับปรุง

คุณภาพดินในบริเวณนั้นให้ดีขึ้น	 จนกระทั่งสามารถใช้ทำา	

การเพาะปลูกได้ในโอกาสต่อไป	เช่นเดียวกับที่ได้ดำาเนินการ

เป็นผลสำาเร็จมาแล้วที่บริเวณบ้านโคกอิฐ	บ้านโคกใน	และ

น้ำาดีส่วนที่เหลือควรทิ้งลงในแม่น้ำาบางนรา	จะเป็นการช่วยให้

น้ำาในแม่น้ำาบางนรามีคุณภาพดีขึ้น	การดำาเนินการดังกล่าว

จะช่วยลดปริมาณน้ำาเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดงที่ไหลเข้าระบบ

ระบายน้ำาเปรี้ยวของโครงการโคกกูแว	ได้แก่	คลองโคกไผ่	

คลองลาน	 ซึ่งจะช่วยลดขนาดของคลองระบายน้ำาเปรี้ยว

ดังกล่าวที่จะทำาการปรับปรุงขยายลงได้

โครงการสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๒ ๓
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วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๖
บริเวณพระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์ จังหวัดนร�ธิว�ส

ควรเร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำาปากพนังให้เสร็จโดยเร็ว	ให้ถือ

เป็นจุดเริ่มต้นรวมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำาจืดสำาหรับ

ใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง	ปัญหาน้ำาทะเลหนุนในฤดูแล้ง	

ปัญหาน้ำาท่วมทำาความเสียหายแก่พื้นที่ทำากินของราษฎรใน

ฤดูฝน	และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่ทำากินของ

ราษฎรให้ได้ผล	ควรพิจารณาขุดคลองระบายน้ำาฉุกเฉิน	ต่อจาก

แม่น้ำาปากพนัง	ที่บริเวณทำานบดินปิดลำาน้ำาเดิม	พร้อมก่อสร้าง

ประตูระบายน้ำาในคลองระบายน้ำาเพื่อช่วยส่งน้ำาออกจากพ้ืนท่ี

โครงการลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น	นอกจากนั้นควรเร่งปรับปรุง

ขุดลอกและขยายคลองท่าพญา	พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำา	

ท่าพญา	เพ่ือช่วยระบายน้ำาออกจากพ้ืนท่ีได้เร็วข้ึน	และควรจัดต้ัง

ศูนย์ศึกษาเฉพาะกิจเป็นการชั่วคราวที่บริเวณประตูระบายน้ำา

ในพื้นที่ของกรมประมง	เพื่อทดลองศึกษาและวิจัยด้านการ

ประมงแบบครบวงจร	 อีกทั้งควรพิจารณาการผันน้ำาดีจาก

คลองสุไหงปาด	ี ไปช่วยเหลือพื้นท่ีขอบพรุบริเวณบ้านโคกงู	

บ้านโยยูและบริเวณใกล้เคียง	 ซึ่งมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว	 เพื่อ

เป็นการปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถเพาะปลูกต่อไปได้

เช่นเดียวกับที่ได้ดำาเนินการแล้วในพื้นที่โครงการบ้านโคกกูแว

พระร�ชดำ�ริ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
๑-๓. โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ป�กพนังอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
 จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
๔. ๗ ตุล�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�คลองน้ำ�จืด-

คลองแฆแฆอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๑

๒

๓

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
บริเวณพื้นที่โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�คลองน้ำ�จืด-คลองแฆแฆ 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เขตอำ�เภอส�ยบุรีและ 
อำ�เภอปะน�เระ จังหวัดปัตต�นี

พระร�ชดำ�ริ
•	 ควรพิจารณาก่อสร้างระบบผันน้ำาท่ีเหมาะสม	เพ่ือรับน้ำาดีจาก

คลองสุไหงปาด	ี ไปชะล้างดินเปรี้ยวและช่วยเหลือการ

เพาะปลูก	อุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านยูโย	บ้านโคกขี้เหล็ก	

และบริเวณใกล้เคียงในเขตตำาบลพร่อน	อำาเภอตากใบ	

จังหวัดนราธิวาส	 และพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาใน

คลองโต๊ะแดงและคลองอื่นๆ	ตามความเหมาะสม	เพื่อผัน

น้ำาดีจากคลองโต๊ะแดงลงเพิ่มเติมให้แก่คลองมูโนะสำาหรับ

อัดน้ำาเข้าระบบส่งน้ำาของโครงการโคกกูแว	 เพื่อช่วยเหลือ

การเพาะปลูกในเขตโครงการและพื้นท่ีเพาะปลูกบ้าน		

โคกกูแวและบริเวณใกล้เคียงตำาบลพร่อน	 อำาเภอตากใบ	

จังหวัดนราธิวาส

•	 ควรพิจารณาและดำาเนินการขุดคลองบางตาหยาด	ตำาบล

ตะลุบัน	อำาเภอสายบุร	ีพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาเพื่อ

ป้องกันน้ำาเปร้ียวจากพรุบาเจาะท่ีระบายผ่านประตูระบายน้ำา

ไม้แก่น	 และรับน้ำาจืดจากคลองกอตอ	 ใช้ผสมกับน้ำาเค็ม

ที่รับจากทะเลเป็นน้ำากร่อยสำาหรับใช้เลี้ยงปลากะพงขาว	

เป็นการช่วยเหลือราษฎรบ้านปากน้ำา	ตำาบลตะลุบัน	ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการเลี้ยงปลาบริเวณปากแม่น้ำาสายบุรี	

เนื่องจากปลาที่เลี้ยงไว้ตาย	เพราะได้รับน้ำาเปรี้ยวที่ระบาย

ออกจากพรุบาเจาะ	 โดยดำาเนินการให้เหมือนกับการทำา

ที่บ้านบางเก่า	ตำาบลบางเก่า	อำาเภอสายบุรี	ซึ่งได้ผลดี	เป็น

ที่พอใจของราษฎร
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•	 ควรพิจารณาและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาคลองเตราะหัก	

บ้านเตราะหัก	ตำาบลน้ำาบ่อ	อำาเภอปะนาเระ	จังหวัดปัตตาน	ี

เพื่อเก็บกักน้ำาไว้ส่งช่วยการทำานาปีในช่วงที่ขาดฝน	 และ

ใช้สำาหรับการอุปโภค-บริโภค	 ของราษฎรบ้านเตราะหัก	

บ้านแฆแฆ	ตำาบลน้ำาบ่อ	และพิจารณาส่งน้ำาส่วนที่เหลือไป

เก็บในสระ	หรือบ่อเก็บน้ำาต่างๆ	เพื่อกระจายความช่วยเหลือ

พื้นที่บ้านเคียน	และบริเวณใกล้เคียงตามความเหมาะสม	

ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชดำารัส	

ตอนหนึ่งอธิบายถึงวิธีการ	และประโยชน์ของการนำาน้ำาไป

เก็บกักในสระ	หรือบ่อเก็บน้ำาขนาดเล็กต่างๆ	เพื่อเป็นแหล่งน้ำา

สำารองของราษฎรเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง

•	 ควรพิจารณาวางโครงการ	และก่อสร้างระบบแยกน้ำา	๓	รส	

ออกจากกัน	ได้แก่	การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำาเปรี้ยวจาก

พรุที่ทำาให้พื้นที่เพาะปลูกเป็นดินกรด	ระบบป้องกันน้ำาเค็ม

บุกรุก	และระบบส่งน้ำาจืดช่วยเหลือการเพาะปลูก	และการ

อุปโภค-บริโภคของราษฎรบ้านเนินธัมมัง	ตำาบลแม่เจ้าอยู่หัว	

อำาเภอเชียรใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
๑. โครงการผันน้ำาสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดปัตตานี

๒. โครงการเลี้ยงปลากะพงขาวบ้านปาตาตีมออันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ จังหวัดปัตตานี

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองเตราะหักอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๔. โครงการพัฒนาพ้ืนทีบ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ๗ ตุล�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�คลองน้ำ�จืด-
คลองแฆแฆอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดปัตต�นี

๑
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๑-๓. ๑๔ ตุล�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่แปลงส�ธิตก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยว

ภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ   

ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
บริเวณพื้นที่แปลงส�ธิตก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยวภ�ยใน 
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
	 ควรพิจารณาแยกน้ำาจืดจากคลองสุไหงปาดีไปใช้ในการ

ปรับปรุงคุณภาพดิน	 รวมทั้งช่วยเหลือการเพาะปลูกของ

ราษฎรในบริเวณดังกล่าวด้วย	ประโยชน์อื่นๆ	ที่จะได้จากการ

แยกน้ำาจืดในคลองสุไหงปาดีก็คือ	จะมีน้ำาจืดส่วนที่เหลือไว้

ระบายลงในแม่น้ำาบางนราเป็นการช่วยให้น้ำาในแม่น้ำาบางนรา

มีคุณภาพที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้แล้วยังจะช่วยลดปริมาณน้ำา

จืดที่ไหลลงพรุโต๊ะแดงแล้วกลายเป็นน้ำาเปร้ียวที่ต้อง

ระบายทิ้ง	 ปริมาณน้ำาเปรี้ยวที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงจะ

น้อยลง	ทำาให้สามารถลดขนาดระบบระบายน้ำาเปรี้ยวที่

พิจารณาก่อสร้างและปรับปรุงลงได้อีกด้วย

๑

๒

๓
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	 ควรพิจารณาปรับปรุงระบบระบายน้ำาเปรี้ยวของโครงการ

ดังกล่าว	 เพื่อแยกน้ำาเปรี้ยวและน้ำาจืดออกจากกัน	 โดย

ระบายน้ำาเปรี้ยวออกทิ้งทะเลทางประตูระบายน้ำาปลาย

คลองพรุบาเจาะ	ส่วนน้ำาจืดจากคลองบาเจาะและคลองอื่นๆ	

ให้ระบายผ่านคลองลูโบะบูโละ	 คลองบาเระออกทางประตู

ระบายน้ำาไม้แก่น	การดำาเนินการดังกล่าว	นอกจากจะช่วย

แก้ปัญหาน้ำาเปรี้ยวจากพรุบาเจาะที่เป็นผลกระทบต่อการ

เลี้ยงปลากะพงของราษฎรแล้ว	ยังสามารถช่วยแก้ปัญหา

น้ำาเปรี้ยวท่วมขังพื้นที่นาของราษฎรหมู่ที	่๓,	๔	และ	๕	

ตำาบลบาเระใต้	อำาเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส	ซ่ึงไม่สามารถ

ทำาการเพาะปลูกได้	ให้กลับมีน้ำาจืดใช้ในการทำานาได้

•	 ควรพิจารณาและเร่งทำาการขุดคลองเช่ือม	 (ตามแนวร่องน้ำา

เดิม)	ระหว่างคลองบางตาหยาดกับคลองกะจูดพร้อมกับ

พิจารณาปรับปรุงคลองบางตาหยาดตามความเหมาะสม	

เพ่ือให้ระบบการไหลเวียนของน้ำาสามารถต่อเช่ือมกันตลอด

ถึงลำาน้ำาสายอื่นๆ	ด้วย	จะเป็นการช่วยให้น้ำามีคุณภาพที่

เหมาะสมสำาหรับราษฎรในคลองต่างๆ	 ดังกล่าวสามารถ

ประกอบอาชีพทางการเลี้ยงปลาน้ำากร่อยได้ผลดี

• ก�รศึกษ�หน้�ตัดดินท�งวิศวกรรมภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�ร

พัฒน�พิกุลทองฯ

	 ให้ขุดเจาะทำาหน้าที่ตัดดิน	เพื่อไว้ใช้ศึกษาหน้าตัดดดินใน

พื้นที่พรุ	อันจะเป็นข้อมูลที่สำาคัญในด้านวิศวกรรมสำาหรับ

งานก่อสร้างต่างๆ	ในพื้นที่พรุ

• ก�รทำ�แบบจำ�ลอง คลองลอยส่งน้ำ�ในพื้นที่พรุ

	 ให้จัดทำาแบบจำาลองคลองลอยส่งน้ำาในพ้ืนท่ีพรุ	 ภายในศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงๆ	โดยใช้

ตอกเสาเข็มลอยไม่ลึกมาก	 แล้วมีแผ่นซีเมนต	์ ๔	 ขา	

(Tetrapod)	ผูกเป็นทุ่นอยู่ด้านบนเป็นฐานสามารถยืดหยุ่น

ได้ทำาเป็นตัวอย่างไว	้เพื่อศึกษาและติดตามดูว่าเข็มดังกล่าวนี้

จะจมลงไปหรือไม่

• ก�รนำ�เทคนิคในก�รพัฒน�พื้นที่ดินเปรี้ยวไปถ่�ยทอดใน

พื้นที่พรุแฆแฆ

	 ให้นำาผลการศึกษาจากภายในศูนย์ฯ	 เกี่ยวกับการปรับปรุง

ดินไปดำาเนินการปรับปรุงดินในพื้นที่พรุแฆแฆ	 เพื่อทำาการ

ปลูกข้าว	 และทรงแนะนำาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกว่าควร๑

๒ ๓
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เป็นพันธุ์พื้นเมือง	 เนื่องจากทรงทราบจากชาวบ้านว่าชอบ

รับประทานข้าวพันธุ์พื้นเมืองมากกว่าพันธุ์ลูกผสม	และ

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองก็เป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อดินเปรี้ยวด้วย

•	 ก�รติดต�มศึกษ�ก�รเปล่ียนแปลงคว�มเป็นกรดของดินกรด

กำ�มะถัน

	 แปลงศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกำามะถัน	หรือ

โครงการแกล้งดิน	ซึ่งมีพระราชดำาริมาตั้งแต่ปี	๒๕๒๘	ให้

เร่งดินให้เป็นกรดจัดจนไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว	

จึงดำาเนินการปรับปรุงดินให้สามารถปลูกพืชได้	 จากนั้นให้

ทดลองทิ้งพื้นที่นั้นไว้ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อติดตามดูว่า

ความเป็นกรดจะเพิ่มอีกหรือไม่	จากการดำาเนินการศึกษาพบว่า	

เมื่อทิ้งดินไว้	๘	เดือน	ดินนั้นกลับเป็นกรดรุนแรงอีกดังเดิม	

จึงได้มีพระราชดำาริให้ศึกษาการเปล่ียนแปลงน้ีไปอีกนานๆ	

เพื่อติดตามดูว่าความเป็นกรดของดินจะอยู่ตัวได้เท่าไร

• ก�รศึกษ�โรงง�นสกัดน้ำ�มันป�ล์มดิบกับขน�ดพ้ืนท่ี

เพ�ะปลูกป�ล์มน้ำ�มัน

	 ให้ศึกษาขนาดของโรงงานสกัดน้ำามันปาล์มดิบขนาดเล็กที่

เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกใช้แรงงานคน	ไม่ต้องมีอุปกรณ์

ใดๆอยู่ในพื้นที	่เพื่อจะสกัดน้ำามันดิบได้ทันที	ไม่ต้องขนส่ง	

จากนั้นจึงขนน้ำามันดิบไปโรงงานแปรรูปอีกทอดหนึ่ง	ซึ่ง

จะขนส่งได้สะดวกกว่า	และน้ำามันดิบสามารถเก็บได้นานกว่า

ผลปาล์มทั้งทะลาย

• ก�รศึกษ�ก�รเลี้ยงปล�น้ำ�กร่อยในศูนย์

	 ให้ศูนย์พิกุลทองฯ	ตั้งโครงการเลี้ยงปลาน้ำากร่อยเพื่อเป็น	

การทดลอง	ภายในศูนย์ฯ	ให้ศึกษาวิธีการเลี้ยง	และการ

แก้ไขปัญหาอันจะเป็นตัวอย่างที่ดี	และมีประโยชน์มาก

๑. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาบางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการพรุบาเจาะอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการระบายน้ำาคลองไม้แก่นอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๕. ๑๔ ตุล�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มน้ำ�บ�งนร�   

 อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๖. โครงก�รพัฒน�พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ�บ�งนร�อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๗. ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๔

๕

๖ ๗
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๑
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วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๖
บริเวณพื้นที่โครงก�รผันน้ำ�จืดช่วยเหลือพื้นที่บ้�นยูโย 

อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

•	 ควรเร่งพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบส่งน้ำาโดย

ขุดคลองส่งน้ำาพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ	เพื่อรับน้ำาจาก

ด้านหน้าของอาคารบังคับน้ำาสุไหงปาด	ี๒	ไปชะล้างดินเปรี้ยว

และช่วยพื้นท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการของราษฎรบ้านยูโย

และบริเวณใกล้เคียง

•	 ควรพิจารณาก่อสร้างบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำาที่บริเวณต้น

คลองทุ่งหว้า	(ใกล้อาคารบังคับน้ำาบางเตย	 ๒)	 คลองตาโอน	

(ใกล้อาคารบังคับน้ำาบางเตย	๓)	และคลองปลักปลา	

(ใกล้อาคารบังคับน้ำาบางเตย	๔)	เพื่อให้น้ำาที่ยังมีสภาพ

เปรี้ยวไหลผ่านกระชังหินฝุ่น	 ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำาก่อน

ที่จะส่งไปใช้ชะล้างดินเปรี้ยว	และใช้เพื่อช่วยเหลือการ

เพาะปลูกในพื้นที่โครงการต่อไป

•	 ควรพิจารณาดำาเนินการขุดบ่อเก็บน้ำาจืด	(บ่อต้ืน)	ขนาดใหญ่

ที่บริเวณอาคารบังคับน้ำาบางเตย	๕	โดยให้มีระดับเก็บกัก

เสมอหรือสูงกว่าระดับดินเดิมเล็กน้อย	 เพื่อใช้เป็นแหล่ง

เก็บกักน้ำาจืดสำาหรับระบายออกช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

ของราษฎรในเขตโครงการ	 และช่วยรักษาระดับน้ำาใต้ดิน

ไม่ให้ลดต่ำาลง	ซึ่งจะทำาให้ดินเกิดสภาพเป็นกรดจัด

•	 ควรพิจารณาดำาเนินการขุดร่องชักน้ำาตามแนวด้านทิศใต้

ของคันกั้นน้ำาเปรี้ยว	เพื่อดักน้ำาในช่วงที่เปรี้ยวจัดไปลง

พระร�ชดำ�ริ

๑-๓. ๑๙ ตุล�คม ๒๕๓๖ เสด็จฯ โครงก�รผันน้ำ�จืดช่วยเหลือพื้นที่บ�้นยูโย 

 อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

๔. โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ป�กพนังอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

 จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

คลองระบายน้ำาโคกไผ่และคลองลาน	 แล้วทิ้งลงด้านท้าย

ประตูระบายน้ำาปูยูต่อไป

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๒

๔

๓
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วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
บริเวณพ้ืนท่ีแปลงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำา

สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๖ ตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

๒๕๓๕
ภาคเหนือ

การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวอนุรักษ์ดินและน้ำาในภูมิประเทศ

ที่มีลักษณะลาดเท ควรพิจารณาปลูกตามแนวเส้นระดับ

ความสูงของพื้นที่ ในระยะปลายฤดูแล้ง โดยอาจเสริมน้ำา

เพื่อหล่อเลี้ยงให้หญ้าแฝกสามารถตั้งตัวได้เสียก่อน จวบจน

เข้าฤดูฝนจึงสามารถปล่อยตามธรรมชาติได้ โดยไม่ต้อง

ตัดแต่งหน้าดินให้เป็นลักษณะขั้นบันได เพราะจะกลับเป็น 

การทำาลายหน้าดินให้เสียหายยิ่งขึ้น เมื่อหญ้าแฝกเติบโต

หนาแน่น รากจะชอนไปในดินในแนวดิ่งค่อนข้างลึก     

ผลประโยชน์ ที่จะได้รับพร้อมกันคือ ในกรณีที่น้ำาไหลเซาะ

หน้าดินพังทลายลงมาตามความเอียงของพื้นที่เมื่อปะทะกับ

แนวหญ้าแฝก แนวหญ้าจะชะลอสายน้ำาพร้อมกับตะกอนดินไว้ 

อันเป็นผลให้บังคับน้ำาซึมลงใต้ดินบางส่วน ทำาให้เก็บรักษา

ความชุ่มช้ืนไว้บนผิวดินส่วนหน่ึง และไว้ใต้ผิวดินอีกส่วนหน่ึง 

พระราชดำาริ

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว306



๑-๓. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีแปลงทดลองปลูกหญ้าแฝก 

สถานีพัฒนาที่ดินเขต ๖ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๔-๘. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเชียงใหม่

ได้แทบทุกชนิด เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สนับสนุนพืช

เศรษฐกิจอื่นด้วยวิธีดังกล่าว แต่จะไม่แย่งอาหารกับน้ำาจากพืช

เศรษฐกิจเหมือนกับพืชอนุรักษ์ดินและน้ำาบางชนิด เพราะ

สามารถหยั่งรากลงไปลึกมากๆ จนยังชีพได้ด้วยตนเองแม้

ในสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ฉะนั้นหญ้าแฝกจึงนับเป็นพืช

อนุรักษ์ดินและน้ำาที่ทดลองปลูกโดยไม่หวังผลสูงจนเกินไป 

แต่น่าจะได้ผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

นอกจากนั้นแผงรากของหญ้าแฝกซึ่งมีลักษณะคล้ายเข็มพืด 

ก็จะทำาหน้าที่ช่วยสกัดกั้นการเล่ือนของชั้นดินจากเบื้องสูง

ลงข้างล่างได้บ้าง โดยเฉพาะทางเบื้องล่างร่องน้ำา แนวหญ้าแฝก

ดังกล่าวก็จะเป็นปราการดักตะกอนดิน มิให้ทลายลงไปทำาให้

ร่องน้ำาตื้นเขิน กับมีสารไนเตรทเจือปนเกินกว่าปกติ ประการ

สำาคัญ บริเวณหน้าแนวรั้วหญ้าแฝก ซึ่งเดิมมีความลาดเท 

ดินก็จะค่อยๆ ทับถมปรับระดับจนค่อนข้างราบ และอุดมสมบูรณ์

ด้วยแร่ธาตุ สามารถให้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจเคียง

๒ ๓

๔

๔

๕ ๗

๖ ๘ 
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๑, ๔. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่แปลงทดลองปลูกหญ้าแฝก

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   

อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๒-๓. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   

จังหวัดเชียงราย๑

๒ ๓

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่แปลงทดลองปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุง 

เร่งขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกในพื้นที่ดอยตุง สำาหรับ

อนุรักษ์ดินและน้ำา

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเชียงราย

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว308



๔
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๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่แปลงทดลองปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว310



วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย อำาเภอป่าซาง 

จังหวัดลำาพูน

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย

เพื่อช่วยราษฎรในเขตพื้นที่จัดสรรของ สปก. และบริเวณ

ใกล้เคียงได้มีน้ำาใช้เพื่อเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค สำาหรับ

ราษฎรในอ่างเก็บน้ำา ที่จะถูกน้ำาท่วม สปก.ควรหาพื้นที่

จัดสรรที่มีความเหมาะสมให้ใหม่ เพื่อไม่ให้ราษฎรได้

รับความเดือดร้อน และจะได้เป็นโครงการตัวอย่างสำาหรับ

การพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนี้ต่อไป  

• สำาหรับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่อาวน้อย ให้ดำาเนินการ

ในลักษณะโครงการร่วมโดยใช้แผนที่เดียวกัน หน่วยงาน

พระราชดำาริ

๑-๒. ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย 

 อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน๑

๒

311ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาแม่

อาวอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน

ดำาเนินการประกอบด้วย กรมป่าไม้ สปก. กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาที่ดิน และมีสำานักงาน กปร. เป็นหน่วยงาน

กลางในการประสานงานโดยให้มีแนวทางดำาเนินงานดังนี้

• กรมป่าไม้ พิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการจำาแนกประเภท

ป่าเสื่อมโทรมบริเวณที่ราบ ดินยังมีคุณภาพดี เพื่อจัดสรร

ให้ราษฎรที่ไม่มีที่ทำากินได้เข้าอยู่เป็นการถาวร เป็นการ

ช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกทำาลายป่า ส่วนพื้นที่ดอย พื้นที่

เนินสูง หรือภูเขาต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ดินคุณภาพไม่ดี และ

เสียสภาพป่าให้ดำาเนินการปลูกป่าทดแทน

• สปก. พิจารณาดำาเนินการเก่ียวกับการจัดระเบียบชุมชน และ

จัดแบ่งพื้นที่ทำากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากจน

• กรมชลประทานพิจารณาดำาเนินการเก่ียวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำา

ต่างๆในลุ่มน้ำาแม่อาว เพ่ือช่วยให้ราษฎรในเขตโครงการมีน้ำา

ใช้เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี โดยพิจารณาก่อสร้าง

แหล่งน้ำากระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่อาว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำา 

ฝายทดน้ำา สระเก็บน้ำา ฝายเก็บน้ำาตามลำาน้ำาสายต่างๆ รวมทั้ง

การปรับปรุงขุดลอกหนองบึงที่มีทั้งหมดในเขตโครงการ

• กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาดำาเนินการเกี่ยวกับการจำาแนก

และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน 

การแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

๑

๒

๑. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาแม่อาวอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดลำาพูน

๒-๓. ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย 

 อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว312



๓

313ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว314



การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่อาวน้อยอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน

๑-๔. ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย 

 อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน

๕-๖. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาแม่อาวอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดลำาพูน

บริเวณพื้นที่บ้านน้ำาย้อย ตำาบลนครเจดีย์ อำาเภอป่าซาง 

จังหวัดลำาพูน

พื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม มีสภาพแห้งแล้งมาก ทั้งๆ 

ที่ดินยังมีคุณภาพดีอยู่ จึงสมควรพิจารณาวางโครงการพัฒนาพื้นที่

โดยเร่งด่วน เป็นลักษณะโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยราชการ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน 

สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และอำาเภอป่าซาง 

เป็นต้น โดยมีสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) เป็น

แกนกลางประสาน สำาหรับพัฒนาแหล่งน้ำาน้ัน กรมชลประทาน

ควรรีบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย เพื่อใหท้ันเก็บกับน้ำาใน

ฤดูฝน ตลอดจนพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาอีกแห่งหนึ่งตอนบน 

เพื่อผันน้ำามาเสริมที่อ่างเก็บน้ำาแม่อาวน้อย นอกจากนั้นต้อง

รีบขุดบ่อเก็บน้ำากระจายตามจุดที่เหมาะสม เพื่อสำารองน้ำาไว้

พระราชดำาริ

ชลประทานสมบูรณ์ซ่ึงจะสามารถทำากินได้เพียงพอกับอัตภาพ 

โครงการนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

หล่อเลี้ยงแปลงเพาะปลูกในอัตราประมาณบ่อละ ๑๐๐ - 

๒๐๐ ไร่ เพื่อประทังความเดือดร้อนของราษฎร ส่วนร่องน้ำาต่างๆ 

ในเขตโครงการนี้ น่าจะสร้างฝายต้นน้ำาลำาธารเพื่อเก็บกักน้ำา

เป็นช่วงๆ ตลอดแนวจนถึงหนองเหียง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาตาม

ธรรมชาติ และให้พัฒนาห้วยแม่อาวใหญ่ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเมื่อ

พัฒนาโครงการนี้ได้สมบูรณ์แล้ว จักได้วางแนวปลูกหญ้าแฝก

เพื่อป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะหน้าดิน ในด้านการ

พัฒนาป่าไม้ ควรดำาเนินการจำาแนกที่ดินด้วยการเดินสำารวจ

ประกอบกับการพิจารณาจากแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ 

จะได้สามารถจัดที่ดินได้เหมาะสมตามหลักการ กล่าวคือ

สงวนพื้นที่ตามบริเวณเนินเขา กับทำานุบำารุงให้ป่าไม้ค่อยๆ 

ฟื้นคืนสภาพทีละน้อย เมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์อาจมีพื้นที่

รับน้ำาถึง ๒๐๐๐ ไร่ ราษฎรก็จะสามารถเข้าทำากินในพื้นที่ได้

อย่างถาวร ไม่ต้องอพยพไปบุกรุกเขตป่าสงวนในตอนบน

อีกต่อไป ราษฎรที่อาศัยในเขตอ่างเก็บน้ำาและถูกน้ำาท่วม 

ทางโครงการฯ ก็ต้องจัดสรรให้เข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีระบบ

๒ ๓ ๔

๕ ๖
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วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการหลวงแม่ลาน้อย บ้านดง ตำาบลห้วยห้อม 

อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผิวดินบนไหล่เขาเกือบทุกแห่งถูกน้ำาเซาะทำาลายในอัตรา

ค่อนข้างสูง การปลูกแฝกจึงสำาคัญมาก แต่หญ้าแฝกยังมีปริมาณ

ไม่เพียงพอ จึงต้องรีบขยายพันธุ์โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องแนะนำา

ให้ราษฎรรีบปลูกก่อนฤดูฝน โดยทำานุบำารุงด้วยการเสริมน้ำา

เป็นพิเศษ ต่อเมื่อฤดูฝนย่างเข้ามาหญ้าแฝกก็จะตั้งตัวได้พอดี 

มิฉะนั้นหากเริ่มปลูกตอนต้นฝน ก็อาจถูกฝนชะเสียหายได้

เนื่องจากรากยังไม่หยั่งลึกเพียงพอ

พระราชดำาริ

๑-๒. ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ โครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ๒

การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ

๓
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วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่บ้านป่าไผ่ อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน

สมควรสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไผ่ ณ บริเวณที่กำาหนดตามที่

ราษฎรบ้านป่าไผ่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน

ไว้ต่อไป พื้นที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำาลี้ ซึ่งห่างจากลำาน้ำาขึ้นไป

ไม่มากนักเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งขาดน้ำาในการเพาะปลูกพืช 

มีลำาห้วยสาขาซึ่งมีทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดต่างๆ ได้เช่น

เดียวกับที่ห้วยป่าไผ่ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ

โดยประสานงานกับกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างอ่างเก็บน้ำา

ตามลำาน้ำาสาขาต่างๆ ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

ของแม่น้ำาลี้ ในเขตตำาบลใกล้เคียงของอำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน 

ลำาน้ำาที่ควรพิจารณาดำาเนินการ ได้แก่พื้นที่ทางทิศตะวันออก

ของแม่น้ำาลี้ พื้นที่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำาลี้ และห้วยอื่นๆ 

ท่ีมีความเหมาะสม สำาหรับราษฎรท้ังตำาบลป่าไผ่ นับว่ามีความ

สามัคคีกลมเกลียวกันดี ดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มราษฎร

ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไผ่

ได้ให้สัญญาว่าจะร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่เสีย

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน

๑-๒, ๕. ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไผ่ 
 อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน
๓-๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดลำาพูน

ประโยชน์จากการเสียสละท่ีทำากินซ่ึงจะถูกน้ำาท่วม ท้ังน้ีราษฎร

ในหมู่บ้านอ่ืนๆ ก็พร้อมจะปฏิบัติตามในทำานองเดียวกับราษฎร

บ้านป่าไผ่เช่นกัน  การที่กลุ่มราษฎรร่วมมือกับทางราชการ

ช่วยชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำาดังกล่าว

จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ราษฎรตำาบลอื่นๆ ซึ่งประสบปัญหาที่

ทำากินขาดแคลนน้ำาปฏิบัติตาม เพราะราษฎรเองจะเป็นฝ่าย

ได้รับประโยชน์ และทางราชการก็มีความสะดวกในการ

ดำาเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำา อ่างเก็บน้ำาห้วยป่าไผ่นี้เมื่อสร้าง

แล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น และ

พืชผักได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่

๑

๒

๓ ๔
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วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕
บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ ตำาบลหมอกจำาแป   

อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา เพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งให้พิจารณา

หาแหล่งน้ำาจากลำาห้วยหรือบ่อน้ำาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยให้ผันน้ำามาลงยังบริเวณอ่างเก็บน้ำา

แห่งนี้ เพื่อที่จะให้มีปริมาณน้ำามากขึ้นเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำาปายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ   

อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑, ๔-๕. ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงป่าตองตามพระราชดำาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒-๓. ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่สร้างฝายน้ำาปาย อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒

๔

๑ ๓

๕
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บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาปางตองตามพระราชดำาร ิ

ตำาบลหมอกจำาแป อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้ทดลองปลูกในบริเวณพื้นดินที่ถูกกัดเซาะ ในลักษณะปลูก

ขวางร่องน้ำาไว้และให้พิจารณาถึงความลาดชันของพื้นที่ที่จะ

ปลูก โดยให้มีปริมาณหญ้าแฝกมากน้อยตามแนวเส้นระดับ

ความสูงด้วย อีกทั้งให้รีบดำาเนินการปลูกก่อนฤดูฝนจะมาถึง 

๑ เดือน ในระหว่างน้ีควรเร่งการให้น้ำาแก่หญ้าแฝกซ่ึงยังเล็กอยู่ 

เพื่อให้รากหญ้าแฝกฝังลึกลงในดินก่อน เมื่อฤดูฝนมาถึงแล้ว

หญ้าแฝกท่ีปลูกไว้ระหว่างแนวไม้ผลท่ีปลูกบนพ้ืนท่ีลาดดังกล่าว

ก็จะแข็งแรง สามารถท่ีจะใช้ป้องกันการชะล้างของหน้าดินของ

ฝนที่ตกลงมาได้ นอกจากนี้อินทรียวัตถุรวมถึงใบไม้ ใบหญ้า

ต่างๆ ท่ีถูกพัดมากับน้ำาก็จะถูกกักและกรองไว้โดยแนวหญ้าแฝก 

เมื่อน้ำาถูกดูดซึมลงไปในดิน อินทรียวัตถุเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็น

ปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ปลูกระหว่างแนวหญ้าแฝกได้

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ โครงการศูนย์บริการและ

พัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖. ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯบริเวณพื้นที่สร้างฝายน้ำาปาย  

อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๗-๙. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖

๗ ๘ ๙
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วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๕ 

๑

๒

บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาปายตามพระราชดำาริ 
ตำาบลผาป่อง อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• สมควรสร้างฝายน้ำาปาย โดยฝายที่สร้างนั้นสามาถทดน้ำา

ให้มีระดับสูง ซึ่งเมื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำาพลังน้ำาที่ท้ายฝาย

แล้วจะสามารถสูบน้ำาขึ้นไปยังบ่อพักน้ำาระดับสูงที่ยอดเขา

บริเวณสวนสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ 

ระบบน้ำาของพ้ืนท่ีบริเวณสวนสาธารณะก็จะมีความสมบูรณ์

ใช้ปลูกป่า พืชผล และเพื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ผลยิ่งขึ้น 

ส่วนทางด้านฝั่งขวาของแม่น้ำาปายได้แก่ พื้นที่ศูนย์พัฒนา

ท่าโป่งแดง ก็สามารถสูบน้ำาไปยังบ่อพักน้ำา ณ บริเวณที่สูง

เพื่อใช้ประโยชน์การปลูกป่าด้านทิศเหนืออ่างเก็บน้ำาของ

ศูนย์ฯ ได้ อนึ่ง เนื่องจากอัตราน้ำาไหลในแม่น้ำาปายมีมาก 

สามารถติดตั้งเคร่ืองกังหันน้ำาขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้า

ได้เกือบตลอดปี สมควรพิจารณาดำาเนินการเพื่อจะได้ใช้

ไฟฟ้าที่ผลิตได้มาช่วยสูบน้ำาขึ้นไปยังบริเวณต่างๆ ได้ด้วย

• ป่าไม้บริเวณนี้แม้จะเป็นป่าที่มีต้นไม้ผลัดใบเป็นหลัก 

แต่เมื่อสามารถจ่ายน้ำาจากชลประทานได้ทั่วถึงแล้ว ระยะ

จากผลัดใบก็จะสั้นลง นอกจากนั้นพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบที่ขึ้น

แซมอยู่ ก็จะเริ่มมีสภาพเขียวชอุ่มขึ้น ประการสำาคัญ

ควรพิจารณาปลูกต้นไม้ไม่ผลัดใบซึ่งเป็นไม้ประจำาท้องถิ่นเสริม 

ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประเภทให้ผล ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น นก 

หรือไม้ประเภทดึงดูดความช้ืน เช่น กล้วย และน่าจะเผยแพร่

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำาปายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

บ้านท่าโป่งแดง ตำาบลผาบ่อง อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑-๕. ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาปาย  

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖-๘. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำาปายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักการในการปลูกป่าว่า ต้องปลูกแนวหญ้าแฝกเสียก่อน 

เพื่ออนุรักษ์หน้าดินและเก็บกักใบไม้แห้งไว้บนพื้นดิน

เมื่อถูกฝนชะลงระดับล่าง เพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำารุงดินแบบ

วัฏจักรและถ้าค่อยๆ ปล่อยน้ำาจากระดับบนให้ไหลเอิบอาบ

ในระบบป่าเปียก ในลักษณะที่ทดลองได้ผลมาแล้วที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ตามพระราชดำาริ 

ประกอบกับการปลูกแนวหญ้าแฝกขวางแนวป้องกันไฟป่า

เพื่อเก็บรักษาความชื้นไว้ ก็จะช่วยป้องกันไฟป่าที่จะลาม

เข้ามาทำาลายป่าไม้บริเวณนี้โดยสิ้นเชิง

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว322



๓

๕

๖

๗ ๘

บริเวณพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยนากระจง บ้านห้วยเดื่อ 

ตำาบลผาป่อง อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

สมควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านนากระจง ณ บริเวณที่

กรมชลประทานได้เลือกท่ีสร้างไว้แล้วโดยเร่งด่วน ซ่ึงเป็นทำาเล

ที่มีความเหมาะสมดี และจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

บ้านห้วยเดื่อให้มีน้ำาใช้เพาะปลูกและเกษตรกรรมต่างๆ ได้

ตลอดทั้งปี

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนากระจงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลผาป่อง อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔
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วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
บริเวณพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลเขาชะงุ้ม อำาเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

๒๕๓๕
ภาคกลาง

• หลักการพัฒนาท่ีดินโดยวิธีส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน

และน้ำา น่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลเร็วที่สุด และจะช่วยบรรเทาปัญหาดินเส่ือม

คุณภาพ เมื่อเราสามารถฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมให้กลับทำาการเกษตรกรรม 

คือ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ดังเดิม ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มที่ทำากินให้สมดุล

กับจำานวนเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนทุกที ตลอดจนจะช่วยชะลอการบุกรุกทำาลาย

ป่าต้นน้ำาลำาธาร เพื่อบุกเบิกเป็นที่ทำากินต่อไป

• พ้ืนท่ีว่างซ่ึงเป็นดินลูกรังหรือหน้าดินต้ืน ต้ังแต่ลาดเชิงเขาชายป่าท่ีมีในเขต

โครงการหรือตามบริเวณทั่วไป ควรปลูกหญ้าแฝกตามแนวชั้นความสูง

ทุกระยะความสูงต่างกัน ๒ เมตร สำาหรับพ้ืนท่ีท่ีค่อนข้างชัน และทุกระยะ

ความสูง ๑-๑.๕ เมตร สำาหรับพื้นที่ไม่ลาดชันมากนัก นอกจากนั้นตาม

ขอบอ่างเก็บน้ำาเหนือระดับน้ำาเก็บกักขึ้นไปด้วย เพื่อป้องกันหรือกรอง

หน้าดินไม่ให้ถูกชะพาลงอ่างเก็บน้ำา นอกจากนั้นการปลูกแฝกตามร่องน้ำาต่างๆ 

ก็จะช่วยลดการกัดเซาะหน้าดินในร่องน้ำาได้ดี ควรปลูกตามแนวชั้นความสูง 

โดยเริ่มจากขอบร่องน้ำามีแนวขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ แล้ววกกลับขึ้นไป

พระราชดำาริ

๑
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๑-๓. ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี
๔. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี

การสนองพระราชดำาริ

ตามชั้นความสูงอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีน้ำาไหลมาตามร่อง ก็จะช่วยกระจายน้ำาแผ่ออกไปทางกว้างของตล่ิงทั้ง

สองฝ่ังได้ อีกทั้งในฤดูแล้งหญ้าคาจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าได้ดี จึงขอให้มีการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

สำาหรับเป็นฉนวนในแนวป้องกันไฟป่าหรือไฟทุ่ง ซึ่งจะสามารถตัดตอนและสกัดกั้นไฟมิให้ลุกลาม

ติดต่อกันได้ เมื่อทดลองได้ผลแล้วก็ควรเผยแพร่ความรู้นี้ให้กว้างขวางออกไป นอกจากนี้ในการปลูกพืชไร่ 

เช่น ข้าวโพด หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ สมควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวระหว่างแถวตามความเหมาะสม ตาม

แนวลาดเอียงของพื้นที่ เพื่อป้องกันหน้าดินถูกน้ำาฝนกัดเซาะและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้วย 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ เป็นต้นมา ผลของการดำาเนินงานของโครงการศึกษาวิธีการ

ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มตามแนวพระราชดำารินี้ ได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นที่น่าพอใจ

๒

๓

๔
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วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕
บริเวณพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชะอำา  

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่บริเวณนี้ ถูกกระแสน้ำากับกระแสลมพัดความอุดมสมบูรณ์

ออกจากผิวดินจนหมดสิ้น จนใช้ทำาการเพาะปลูกไม่ได้ จึงจำาเป็น

ต้องเร่งรัดการปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่ทนน้ำา ในขณะเดียวกัน

ก็ทนแล้งด้วย ตามแนวเส้นระดับความสูงให้ลดหลั่นไปและ

ต้องปลูกขวางร่องน้ำาที่เกิดจากการเซาะของกระแสน้ำา เพื่อ

บังคับให้กระแสน้ำาที่เคยไหลตามร่องดังกล่าวแผ่ซ่านไปทั่ว

อาณาบริเวณ ร่องน้ำาก็จะค่อยตื้นเขินขึ้นจนในที่สุดจะมีระดับ

เสมอกันหมด เมื่อทำาการปลูกแฝกเพื่อชะลอความรุนแรงของ

กระแสน้ำา ก็เท่ากับเป็นการบังคับให้น้ำา ซึมซาบไปทั่วพื้นที่

พระราชดำาริ

ระหว่างแนวแฝกแต่ละแนวอย่างเสมอกัน และส่วนหนึ่งจะซึม

ลงไปในดิน เป็นผลให้โครงสร้างดินเริ่มมีความนุ่ม สามารถ

เก็บรักษาปุ๋ยธรรมชาติไว้บนผิวดิน และความชุ่มชื้นไว้ใต้ดิน 

และสามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือหญ้าได้ผล ส่วนราก

หญ้าแฝกซ่ึงมีลักษณะเหยียดตรงและเจาะลงลึกไปในดิน จะทำา

หน้าที่เป็นปราการหรือเขื่อนใต้ดิน ซึ่งสามารถเก็บกักปริมาณ

น้ำาและแร่ธาตุที่มีคุณค่าไว้ได้บางส่วน นอกจากนั้นหญ้าแฝก

ยังมีคุณสมบัติที่ดียิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถรับพิษจากแร่ธาตุ

บางชนิดในใต้ดินเก็บไว้ในลำาต้น ไม่ให้แพร่กระจายไปสู่พื้นที่

ในระดับต่ำาลงไป โดยเฉพาะมิให้ลงไปในแหล่งน้ำาธรรมชาติ 

นอกจากนี้เมื่อหญ้าแฝกที่รับพิษจากแร่ธาตุนั้นสลายตัวไป 

ก็จะกลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติให้แก่ต้นไม้ต่อไป เมื่อราษฎร

ในพื้นที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อยังชีพได้แล้ว ต่อไปก็

จะเริ่มเข้าใจประโยชน์ของการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำา 

ซึ่งทางราชการเป็นฝ่ายริเริ่มส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน ก็จะช่วย
๑-๒. ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี ๒

๑
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๒
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ขยายการปลูกแฝกออกไปเรื่อยๆ จะเป็นผลให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ฟื้นฟูสภาพที่ดินอย่างรวดเร็ว อันจะทำาให้ฝนตกโดยเฉลี่ยในพื้นที่

เพิ่มขึ้น และทำาให้ปริมาณน้ำาสำารองในอ่างเก็บน้ำาเพิ่มขึ้นกว่า

ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถผันน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด

มาเสริม อันทำาให้ทำาเกษตรกรรมได้อย่างครบวงจร

การสนองพระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลชะอำา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

๑-๓. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ พ้ืนท่ีปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

๔-๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี 

(หญ้าแฝก)๑

๒

๕ ๔

๖

๓
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๑. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดภายใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๓. ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕

บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี
เขตจังหวัดเพชรบุรีให้กรมชลประทานจัดหาน้ำาจากอ่างเก็บน้ำา

ที่มีศักยภาพดีกว่ามาลงอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด

พระราชดำาริ

๓

๒

การสนองพระราชดำาริ
โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเพชรบุรี

๑
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วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่ปากคลองระบายน้ำาพรุแฆแฆ อำาเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

๒๕๓๕
ภาคใต้

ให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการระบายน้ำาและ

เก็บกักน้ำาในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำาของพรุแฆแฆ โดยการ

ขุดลอกระบายน้ำา พร้อมกับสร้างอาคารเพื่อระบายน้ำาออก

จากพรุในฤดูฝน ซึ่งจะระบายน้ำาท่วมขังออกจากบริเวณพร ุ

ทำาให้ราษฎรมีโอกาสใช้พื้นที่ทำาการเกษตรได้ ส่วนในฤดูแล้ง

สามารถรับน้ำาจากคลองน้ำาจืดเข้าคลองระบาย เพื่อจ่ายให้

ราษฎรมีน้ำาทำาการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างบริบูรณ ์

นอกจากน้ันการที่มีน้ำาในคลองระบายตลอดปีจะช่วยให้น้ำา

ใต้ดินมีระดับสูงขึ้น ทำาให้พื้นดินเกิดความชุ่มชื้น และยัง

สามารถใช้คลองระบายน้ำาเป็นแหล่งทำาการประมงได้อีกด้วย

พระราชดำาริ

โครงการระบายน้ำาพรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จังหวัดปัตตานี

การสนองพระราชดำาริ

๑
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๑-๒, ๔. ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ปากคลองระบายน้ำาพรุแฆแฆ จังหวัดปัตตานี

๓, ๕-๖. โครงการพรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๓

๕

๔

๒

๖

๑
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๑
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บริเวณพื้นที่บ้านบางเก่าทะเล ตำาบลบางเก่า อำาเภอสายบุร ี

จังหวัดปัตตานี

ให้กรมชลประทานประสานกับกรมประมง คอยดูแลรักษา

คลองอย่างใกล้ชิด ตลอดทุกฤดูกาล และให้ทำาการพิจารณา

สร้างอาคารระบายน้ำา-รับน้ำาเดิม เพื่อให้น้ำาทะเลเชื่อมกับ

คลองบางเก่าโดยตรง ทำาห่างกันเป็นระยะ เพื่อปรับสภาพน้ำา

ในคลองบางเก่า ให้เหมาะสมโดยเร็ว

พระราชดำาริ

โครงการขุดลอกคลองบางเก่าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดปัตตานี

การสนองพระราชดำาริ

๒

๓

๑-๒. ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีบ้านบางเก่าทะเล จังหวัดปัตตานี

๓. ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีปากคลองระบายน้ำาพรุแฆแฆ 

 อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำาบ้านโคกกูแว ตำาบลพร่อน   

อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

น้ำาที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงลงมาตามคลองต่างๆ จะไหลลง

แม่น้ำาบางนรา และคลองมูโนะ ซึ่งในต้นฤดูฝนและฤดูแล้ง 

น้ำาที่ไหลจากพรุเป็นน้ำาเปรี้ยว ทำาให้น้ำาในคลองมูโนะและใน

แม่น้ำาบางนรามีคุณภาพไม่ดี เมื่อได้ก่อสร้างระบบควบคุมและ

ระบายน้ำาเปรี้ยวประกอบด้วยคลองต่างๆ อาคารบังคับน้ำา

ตั้งแต่บริเวณบ้านปลักปลาถึงบ้านโคกกูแว คลองโคกกระท่อม 

คลองโคกอิฐ คลองโคกไผ่ และคลองลาน เพื่อป้องกันและ

ระบายน้ำาเปรี้ยวนำาไปลงคลองปูยูที่ท้ายประตูระบายปลาย

คลองมูโนะแล้ว โครงการดังกล่าว จะทำาหน้าที่นำาน้ำาทั้งหมด

ไปลงคลองปูยูทางด้านท้ายประตูระบายน้ำา ซ่ึงปัจจุบันสามารถ

ป้องกันน้ำาเปรี้ยวมิให้ไหลลงคลองมูโนะได้เป็นอย่างดี ทำาให้

น้ำามีคุณภาพดีใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี และควรพิจารณา

ก่อสร้างระบบส่งน้ำาไปช่วยพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้าน

ต่างๆ ในเขตตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ต่อจากโครงการบ้านโคกกูแวเพิ่มเติมที่สร้างไว้แล้ว

พระราชดำาริ

๑. ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำาบ้านโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส

๒-๓. โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ โคกในอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒ ๓

๑

๑. โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกโน อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการคลองส่งน้ำามูโนะและคลองระบายน้ำาบ้านโคกกูแว 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
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๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ ประตูระบายน้ำาบางนรา (ตอนบน) ตำาบลตะลุวอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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๑
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วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาบางนราอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

• ควรทำาการวิจัยโครงการสูบน้ำาด้วยพลังงานลมท่ีสถานีสูบน้ำา

ตอหลัง เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า น้ำาในคลองน้ำาแบ่ง

ยังมคีวามเป็นกรดค่อนข้างสูง 

• ควรพิจารณาใช้หินฝุ่นผสมในน้ำาเพื่อเจือจางสภาพความ

เป็นกรดให้ลดลงจนถึงระดับท่ีสามารถนำาน้ำาไปใช้ในการ

เพาะปลูกก่อนส่งเข้าระบบส่งน้ำาของโครงการโคกกูแว 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในฤดูแล้งได้ 

• ควรก่อสร้างและปรับปรุงระบบรับน้ำาเปรี้ยวที่ไหลออก

จากพรุให้ไปลงระบบระบายน้ำาของโครงการมูโนะ เพื่อ

ระบายน้ำาเปร้ียวทั้งหมดไปลงคลองปูยูทางด้านท้ายประตู

ระบายน้ำาปูยู 

• วางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาเปร้ียวจากพรุกาบแดง

ไปลงทะเล และส่งเสริมการปลูกป่าในบริเวณพรุ เพื่อรักษา

พื้นที่ขอบพรุไม่ให้ถูกทำาลาย

พระราชดำาริ

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนทดน้ำาใน

แม่น้ำาปากพนัง เพื่อป้องกันน้ำาเค็มบุกรุกและเก็บกักน้ำาจืด

ไว้ให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร รวมทั้ง

เป็นแหล่งน้ำาดิบสำาหรับทำาการผลิตน้ำาประปาของอำาเภอ

ปากพนัง พร้อมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำาเพื่อระบายน้ำา

ออกจากพื้นทีน่้ำาท่วมให้ลงทะเลโดยเร็วที่สุด

๓

๑. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ ทางเรือทอดพระเนตรลำาน้ำาบางนรา 
 จังหวัดนราธิวาส
๒. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเน่ืองมาจากพระ

ราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๔-๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒

๔ ๕

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาบางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำาบางนรา (ตอนบน) ภายในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนรา

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส   

จังหวัดนราธิวาส

ควรผันน้ำาเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดงออกทางคลองลาน ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส ให้ไหลลงสู่ทะเล เพื่อไม่ให้น้ำาเสียไหลลงคลองบางเตย และแม่น้ำา

บางนรา

พระราชดำาริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๒

๑

๓

๑, ๔. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีประตูระบายน้ำาบางนรา (ตอนบน) ภายในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนรา

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒, ๓. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
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๔
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วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๕
บริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

๒๕๓๕
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำาฯ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งของลำาน้ำาก่ำาที่มัก

จะประสบปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่ทำาการเกษตรในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำา

ใช้สำาหรับทำาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

พระราชดำาริ

๑. ๓ มิถุนายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

๒. ภาพร่างฝีพระหัตถ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาก่ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๓-๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาก่ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร และนครพนม

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาก่ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครพนม

การสนองพระราชดำาริ

๑
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วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยเดียกอันเนื่องมาจาก    

พระราชดำาริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำาบลห้วยยาง 

อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ให้พิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำา จังหวัด

สกลนคร และจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยระบายน้ำาออก

จากบริเวณพื้นที่น้ำาท่วมริมสองฝั่งลำาน้ำาก่ำาในช่วงฤดูฝน

และเก็บกักน้ำาไว้ในลำาน้ำาก่ำาเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อุปโภค

บริโภคและทำาการเกษตรได้

พระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาก่ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร และนครพนม

การสนองพระราชดำาริ

๔

๕

๒

๓
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วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
บริเวณพื้นที่ริมฝั่งขวาห้วยน้ำาพุง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแข้ 

ตำาบลตองโขบ อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

บริเวณพื้นที่ด้านฝั่งทิศตะวันออก (ฝั่งขวา) ของห้วยน้ำาพุง 

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแข้ ตำาบลตองโขบ อำาเภอศรีสุพรรณ 

จังหวัดสกลนคร

ให้พิจารณาปรับปรุงหนองน้ำาธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม

หนองน้ำาขนาดเล็กต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำาได้มากยิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งขุดคลองเชื่อมต่อถึงกัน

พระราชดำาริ

โครงการปรับปรุงหนองน้ำาธรรมชาติ อำาเภอโคกสีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

ให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาในลำาห้วย

น้ำาพุง เพื่อยกระดับน้ำาในห้วยน้ำาพุงให้สูงขึ้นจนสามารถ

อัดน้ำาให้ระบบส่งน้ำาได้ และให้พิจารณาใช้คลองส่งน้ำาของ

สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนครจำากัด

พระราชดำาริ

โครงการเขื่อนน้ำาพุง จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑ ๒

๑-๕. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ริมฝั่งขวาห้วยน้ำาพุง 

จังหวัดสกลนคร

๖-๘. โครงการเขื่อนน้ำาพุง จังหวัดสกลนคร
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๓ ๔

๕

๖

๗ ๘
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วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำาลุ่มน้ำาก่ำา บ้านบึงศาลา  

ตำาบลนาตงวัฒนา อำาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

• ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนา

ลุ่มน้ำาก่ำาจังหวัดสกลนคร-จังหวัดนครพนม เพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

สองฝั่งลำาน้ำาก่ำา เกี่ยวกับเรื่องน้ำาท่วมพื้นที่เพาะปลูกใน

ช่วงฤดูฝนและขาดแคลนน้ำาทำาการเกษตร

• ให้กรมประมง กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องของจังหวัด ร่วมมือและประสานงานกันพิจารณา

ดำาเนินการวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาก่ำา พร้อมการก่อสร้าง

พระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาก่ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริอาคารบังคับน้ำาในลำาน้ำาก่ำา รวมท้ังพิจารณาก่อสร้างระบบ

ระบายน้ำาทั้งสองฝั่งลำาน้ำาก่ำาตามความเหมาะสม เพื่อ

ระบายน้ำาออกจากพื้นที่ที่เคยถูกน้ำาท่วมในฤดูฝน และ

เก็บกักน้ำาไว้ในลำาน้ำาเพื่อใช้ทำาการเกษตรในฤดูแล้ง
๓๒

๑
๔

๑-๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาก่ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร
๔-๕. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำาลุ่มน้ำาก่ำา
 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร
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๕
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วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่บ้านกุดสิม ตำาบลคุ้มเก่า อำาเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ์  

• ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาลำาพะยัง และขยายระบบส่งน้ำา

ของอ่างเก็บน้ำาลำาพะยังพร้อมทั้งให้พิจารณาขุดสระน้ำา

ประจำาไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่

• ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาลำาพะยัง

ตอนบน (ห้วยวังคำา) อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาในลำาพะยัง ที่บ้านกุด

ตอแก่น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำาช่วยเหลือราษฎรให้มี

น้ำาใช้สำาหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี 

นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ลำาพะยัง

ตอนล่างอีกด้วย 

• ให้พิจารณาจัดหาน้ำาเพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร 

โดยการดำาเนินงานขุดสระเก็บกักน้ำาตามทฤษฎีใหม่ ใน

บริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายจำานวน ๑๓ ไร่ 

๓ งาน อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

พระราชดำาริ

๑. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (น้ำาฝน) อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาพะยังตอนบนอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์

การสนองพระราชดำาริ
• ให้กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด

กาฬสินธุ์ พิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาใน

ทำาเลที่เหมาะสม สำาหรับจ่ายน้ำาให้พื้นที่ทำานาข้าวในยาม

ที่ฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้ง

๑

๒
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๑-๔. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีบ้านกุดสิม 
 จังหวัดกาฬสินธุิ์
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดกาฬสินธุิ์
๕-๖. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (น้ำาฝน) อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุิ์

๕

๖ ๗

๓

๔
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วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม กิ่งอำาเภอเจริญศิลป์ ตำาบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริในโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง (พื้นทรงงาน) 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

๑ ๒

• ให้ส่งรายงานผลเบื้องต้นการศึกษาเปรียบเทียบกับสาย

พันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อทรงพิจารณา 

เนื่องจากปัจจุบันทรงส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ

อนุรักษ์ดินและน้ำาในบริเวณดอยตุง ตลอดจนดอยใกล้เคียง

อยู่แล้ว

• ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาในลำาห้วยวังกอไผ่ พร้อม

ระบบผันน้ำาลงอ่างเก็บน้ำาหนองทุ่งมนและพิจารณา

ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำาบ้านทุ่งแกและขุดคลองลำาห้วย

วังกอไผ่
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บริเวณพื้นที่ลำาห้วยวังก่อไผ่ และอ่างเก็บน้ำาหนองทุ่งมน ตำาบลทุ่งแก กิ่งอำาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยวังกอไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในโครงการ

พัฒนาพื้นที่ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๒-๔. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 

จังหวัดสกลนคร

๕. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยวังกอไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๓

๔

๕

• ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างทำานบดินเก็บกักน้ำา

ในลำาห้วยวังไผ่ และผันน้ำาต่อลงไปยังอ่างเก็บน้ำาหนองทุ่งมน

ที่กรมชลประทานได้ทำาการปรับปรุงไว้

• ให้สำารวจหาแนวระบบผันน้ำาที่เหมาะสม รวมทั้งระดับ

ความแตกต่างของอ่างเก็บน้ำาวังอ้อยหนูและอ่างเก็บน้ำา

หนองทุ่งมนด้วย 

• ให้พิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำาบ้านทุ่งแก และขุดลอก

ลำาห้วยวังกอไผ่ เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรบ้านทุ่งแกให้ทำา 

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค

• ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดทำาระบบประปาหมู่บ้าน 

โดยวิธีให้น้ำาไหลผ่านระบบกรองน้ำา เพื่อให้ราษฎรได้ใช้

ประโยชน์ในการอุปโภคน้ำาประปาได้ตลอดทั้งปีด้วย
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บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดหนองคาย

สำาหรับแหล่งน้ำาธรรมชาติ ได้แก่ลำาห้วยสายต่างๆ ในบริเวณ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอน ต้องรีบพัฒนาให้เป็นอ่างเก็บน้ำา

ขนาดเล็กหรือฝาย ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์

ในการจัดหาน้ำาเพื่อการเกษตรกรรมให้แก่ราษฎร จนสามารถ

ทำากินได้เพียงพอ โดยกรมพัฒนาที่ดินกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

จะได้เข้ามาช่วยเรื่องดินและพันธุ์พืช ราษฎรจะได้ไม่คิดบุกรุก

ขึ้นเขาและเข้าป่าเพื่อแผ้วถางที่เพาะปลูก ทำาให้สามารถอนุรักษ์

พื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แต่เหลืออยู่น้อยให้คง

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดหนองคาย

การสนองพระราชดำาริ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
บริเวณพื้นที่วัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ    

ตำาบลพระพุทธบาท อำาเภอศรีเชียงใหม่   

จังหวัดหนองคาย

ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ 

อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดหาแหล่งน้ำาช่วยเหลือ

ราษฎร และผันน้ำาไปช่วยเหลืออ่างเก็บน้ำาลำาพะยังตอนบน

และหมู่บ้านใกล้เคียง

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

จังหวัดมุกดาหาร

การสนองพระราชดำาริ

อยู่ต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีพิพาท

ระหว่างหน่วยราชการกับประชาชนโดยไม่จำาเป็น ส่วนกรมป่าไม้

ก็ควรพิจารณาจัดรูปหมู่บ้านในเขตพัฒนาดังกล่าว ให้เป็นลักษณะ

หมู่บ้านป่าไม้ กล่าวคือ สมาชิกทำาการเพาะปลูกกับช่วยงาน

ปลูกสวนป่า ตลอดจนป้องกันรักษาป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะ

ทำาหน้าที่บำารุงป่าโดยการหาทำาเลสร้างฝายต้นน้ำาลำาธารตาม

ร่องน้ำา เพื่อเก็บกักน้ำาสำารองไว้ใช้ในการเร่งรัดงานปลูกป่า กับ

สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ให้ค่อยๆ ฟื้นฟูสภาพดีดังเดิม 

การที่เจ้าหน้าที่หน่วยราชการต่างๆ เช่น กรมชลประทาน 

กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่

ร่วมมือกัน ช่วยหารือให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อมีปัญหา

ก็ปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ ก็จะทำาให้มีความเป็น

มิตรกัน การทำาโครงการพัฒนาท้องถิ่น บางกรณีจำาเป็นต้อง

ทำาโดยเร่งด่วนและทางราชการเห็นชอบแล้ว ภาคเอกชนเช่น

มูลนิธิชัยพัฒนา ก็สามารถสนับสนุนด้านเงินทุนทดรองไป

ก่อนได้ ต่อเมื่อได้งบประมาณจึงนำามาใช้คืนภายหลัง เมื่อช่วยกัน

ในลักษณะงานพัฒนาชนบทก็จะลุล่วงได้อย่างราบรื่น

๑-๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดหนองคาย

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร

๕. ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ เสด็จฯ วัดหินหมากเป้ง

๓

๒

๑

๔
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วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๔
บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

๒๕๓๔
ภาคเหนือ

ให้พิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ    

ช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านน้ำาพร้า ตำาบลนางพญา อำาเภอท่าปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเรื่องเส้นทาง

คมนาคมเพ่ือติดต่อกับอำาเภอท่าปลาเป็นการเร่งด่วน รวมท้ัง

ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การประกอบอาชีพ และ

ชลประทานตามความเหมาะสม

พระร�ชดำ�ริ

๑. ๘ มีน�คม ๒๕๓๔ เสด็จฯ บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ 

 จังหวัดเชียงใหม่

๒. ๑๙ มีน�คม ๒๕๓๔ เสด็จฯ ศูนย์บริก�รก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ป�ย

 บ้�นท่�โป่งแดง อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์บริก�รก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ป�ย บ้�นท่�โป่งแดง ตำ�บลผ่�บ่อง 

อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ให้พิจารณาก่อสร้างฝายกั้นลำาน้ำาปาย และทำา turbine pump เพื่อสูบน้ำาขึ้นยังพื้นที่ของ

ศูนย์บริการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปาย และช่วยเหลือพื้นที่ทำากินของราษฎรบริเวณ

บ้านท่าโป่งแดง ตำาบลผาบ่อง อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และใกล้เคียง รวมทั้งช่วย

ในการปลูกป่าด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสความว่า “บริเวณที่

กำาหนดนี้เป็นทำาเลดีมาก อย่างไรก็ตามให้สำารวจดูว่ามีพื้นที่ของราษฎรถูกน้ำาท่วมบ้างหรือไม่ 

จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทัน โดยอาจจะสร้างเป็นผนังกั้นน้ำาเพื่อป้องกันน้ำาท่วมพื้นที่ของ

ราษฎร และให้เร่งรัดการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งนี้ให้แข็งแรงก่อนที่น้ำาจะท่วม”

พระร�ชดำ�ริ

๒

๑
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เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านแก่นฟ้า บ้านป่าลาน และ

หมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาที่สาขาของห้วยนากระจง 

อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทำา

กินของราษฎรบ้านห้วยเดื่อ และศูนย์ศิลปาชีพห้วยเดื่อ 

ตำาบลผาบ่อง อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้

พิจารณาจุดที่จะก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของราษฎรต่อไป

 ให้พิจารณาสำารวจและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาที่ลำาห้วยแก่นฟ้า  

แม่จ๋าตามความเหมาะสม เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

ศูนย์บริการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปาย อำาเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�ป�ย จังหวัดเชียงใหม่

๑

๓

๒

๑-๒, ๔. ๑๙ มีน�คม ๒๕๓๔ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์บริก�รก�รพัฒน�พื้นที่  

ลุ่มน้ำ�ป�ย อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. โครงก�รฝ�ยทดน้ำ�ในลำ�น้ำ�ป�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำาใน

ลำาน้ำาปาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทดน้ำาขึ้นระดับสูง โดยติดตั้ง

เครื่องสูบไฟฟ้าพลังน้ำา ทั้งทางด้านฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของลำาน้ำา 

เพ่ือสูบน้ำาข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการเร่งรัดการปลูกป่าทดแทนบน

ภูเขาบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำา

พระร�ชดำ�ริ

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
โครงการฝายทดน้ำาในลำาน้ำาปายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�ป�ย จังหวัดเชียงใหม่

๔
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วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔ 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงก�รฝ�ยเก็บกักน้ำ�ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รและดักตะกอนจ�กอ่�งเก็บน้ำ�ดอยโตน ตำ�บลออนใต้ อำ�เภอสันกำ�แพง 
จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาต้นน้ำาโดยเฉพาะบนที่สูง จะต้องพยายามขยายความชุ่มชื้นออกจากร่องน้ำาทุกร่อง โดยการก่อสร้าง

ฝายกั้นน้ำาร่องดังกล่าว เพื่อกักเก็บน้ำาไว้สำาหรับหล่อพื้นที่สูงในแนวร่องน้ำาเป็นระยะๆ ตลอดจนต่อท่อจ่ายน้ำากระจาย

ออกไปทั้งสองข้าง ทำาให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ แผ่ขยายออก

พระร�ชดำ�ริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาดอยโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่
ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๒๒ มีน�คม ๒๕๓๔ เสด็จฯ พื้นที่โครงก�รฝ�ยเก็บกักน้ำ�ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รและดักตะกอนจ�กอ่�งเก็บน้ำ�ดอยโตน อำ�เภอสันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่ ๑

๒
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๑-๒. ๒๓ มีน�คม ๒๕๓๔ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้�งโครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๔
บริเวณพื้นที่ก่อสร้�งโครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่หอพระ อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ควรวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาที่ลำาห้วยต่างๆ เพื่อหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกหลายหมู่บ้านในเขตตำาบล

แม่หอพระ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ได้รับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยประจุ๋ม ได้แก่ 

อ่างเก็บน้ำาแม่ปอน อ่างเก็บน้ำาห้วยเฮือ อ่างเก็บน้ำาห้วยแม่นาป๊อก และอ่างเก็บน้ำาห้วยส้ม เป็นต้น

พระร�ชดำ�ริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลแม่หอพระ อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒
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๓
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วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาห้วยทรายฯ ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา  

จังหวัดเพชรบุรี

พระราชดำาริ
•	การพัฒนาภูเขาป่า	เป้าหมายของโครงการฯ	นี้	ประการหนึ่ง	

ก็คือ	ฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บริเวณนี้	โดยการพัฒนา

เร่งรัดป่าไม้โดยเฉพาะบนภูเขาบริเวณใกล้เคียงให้ค่อยๆ	

กลับมีสภาพเขียวชอุ่มดังเดิม	ต่อจากนั้น	จึงค่อยๆ	ขยาย

การส่งเสริมการปลูกป่าโดยใช้ระบบชลประทานสนับสนุน

บริเวณภูเขาลูกอื่นๆ	ต่อไป

๑-๒. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี
๓. เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำาชัยพัฒนา

การสนองพระราชดำาริ
๑.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 จังหวัดเพชรบุรี
๒.	เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำาชัยพัฒนา

•	ต้องพิจารณาหาวิธีพัฒนาเครื่องกลดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

ดีขึ้น	 โดยให้สามารถกระจายฟองอากาศในน้ำาให้มากขึ้น	

อันจะช่วยบรรเทาสภาพน้ำาเน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑

๒

๓

๒๕๓๓
ภาคกลาง
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วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓
บริเวณอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

พระราชดำาริ
•	ให้ดำาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวกับการกำาจัดขยะมูลฝอย	การบำาบัดน้ำาเสีย	และการรักษา

สภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ	โดยทดลองดำาเนินงาน

ที่บริเวณหาดเจ้าสำาราญ	อำาเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

•	 ให้สำารวจหาสถานที่ที่เหมาะสม	สำาหรับดำาเนินการทดลองตอก

แนวเข็มพืดตามแนวริมคลองที่มีความลึกพอสมควร	 ทั้งนี้

เพื่อตรวจสอบการเลื่อนไหลของดินริมตลิ่ง

•	 ให้ดำาเนินการปลูกป่าไม้ประเภทโตเร็ว	ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	

กับไม้ผลที่สัตว์ป่าและนกกินได้	 ในบริเวณที่ดินที่ราษฎรผู้มี

จิตศรัทธาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	จำานวน	๕๐๐	ไร่	ตลอดจนในปริมณฑลรอบนอก

พื้นที่ดังกล่าว

๑-๕. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ จังหวัดเพชรบุรี

๖. โครงการปลูกป่าวัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี

การสนองพระราชดำาริ
๑.	 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิจังหวัดเพชรบุรี

๒.	โครงการสำารวจการเคลื่อนตัวของชั้นดินตามแนวราบในเขต

	 กรุงเทพมหานคร

๓.	 โครงการปลูกป่าวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมา

	 จากพระราชดำาริ	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

๑

๓

๕

๒

๔

๖
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วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๓
บริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำาบางนราตอนบนโครงการพัฒนา

ลุ่มน้ำาบางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกะลุวอเหนือ 

อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒๕๓๓
ภาคใต้

เน่ืองด้วยพ้ืนท่ีเพาะปลูกสองฝ่ังแม่น้ำาบางนรา	 ในเขตโครงการ

พัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 ที่มีระดับ

พื้นดินต่ำากว่า	+๑.๐๐	เมตร(รทก.)	มีโอกาสที่จะได้รับน้ำาซ่ึง

ถูกทดอัดโดยประตูระบายน้ำาบางนราตอนบนและตอนล่าง	

ให้สูงจากระดับเก็บกักปกติ	 ระดับ	 +๐.๔๐	 เมตร(รทก.)	

จนขึ้นไปท่วมพื้นที่แล้วลดระดับลงสลับกันเป็นคร้ังคราวได้	

ควรที่กรมชลประทาน	จะได้ศึกษาการอัดน้ำาเข้าไปเก็บขังใน

แปลงนาต่าง	ๆ	ด้วยวิธีการนี้	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำา	

หรือแนะนำาเกษตรกรขุดสระเก็บน้ำาไว้ในที่ดินของตน	 เพื่อ

เก็บน้ำาไว้ใช้เมื่อคราวที่ระดับน้ำาในแม่น้ำาบางนรามีระดับต่ำา

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดนราธิวาส
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๑-๒. ๒๘ กันยายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ เปิดเขื่อนบางนราบริเวณพื้นที่ประตูระบายน้ำาบางนราตอนบน 

 จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส๑

๒

๓
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วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ 
บริเวณพื้นที่บ้านกะลูแป ตำาบลเตราะบอน อำาเภอสายบุรี 

จังหวัดปัตตานี

	 ให้กรมชลประทานดำาเนินการสำารวจภูมิประเทศ	เหมืองแร	่

ดีบุกร้าง	ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นสระขังน้ำาฝนขนาดใหญ	่มี

ความลึกมาก	และมีน้ำาขังตลอดทั้งปี	จำานวน	๔	สระ	โดยใช้

ภาพถ่ายทางอากาศประกอบ	 เพื่อพิจารณาวางโครงการ

ปรับปรุงสระน้ำาดังกล่าวให้เป็นอ่างเก็บน้ำาจำานวน	 ๒-๓	 แห่ง

เรียงกัน	 ให้สามารถส่งน้ำาให้กับที่นาของราษฎรเป็นเนื้อที่

ประมาณ	 ๒,๐๐๐	 ไร่	 แต่จะต้องไม่ให้ระดับน้ำาในอ่างเก็บน้ำา

ท่วมถึงสวนยางของราษฎรตามลาดเชิงเขาได้	 สิ่งสำาคัญ

ที่ต้องรีบดำาเนินการเป็นลำาดับแรกก็คือ	นำาตัวอย่างน้ำาจาก

สระแต่ละแห่งในระดับความลึกที่ต่างกันไปทดสอบคุณภาพ

ในห้องทดลองเพื่อความแน่ใจว่าปลอดสารพิษต่าง	ๆ

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการอ่างเก็บน้ำากะลาพออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดปัตตานี

๑-๓. ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีบ้านกะลูแป อำาเภอสายบุรี 

จังหวัดปัตตานี

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำากะลาพออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 จังหวัดปัตตานี

๑

๒

๔

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว280



๓
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วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ 

บริเวณพื้นที่โครงการโคกกูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลพร่อน และตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ  

จังหวัดนราธิวาส

•	 เนื่องจากโครงการโคกกูแวมีวัตถุประสงค์เพื่อชะล้างความ

เปรี้ยวของดิน	ในเขตโครงการเป็นหลัก	จึงควรส่งน้ำาคุณภาพดี

จากคลองมูโนะเข้าไปตามคลองสายต่างๆ	ในเขตโครงการ

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งปี	เพื่อส่งน้ำาให้กับพื้นที่ที่

ต้องการน้ำาชะล้างดินเปรี้ยวและใช้ทำานา	 ตลอดจนส่งน้ำา

จากคลองระบายน้ำาต่างๆ	สำาหรับรักษาระดับน้ำาในคลอง

ระบายมิให้มีระดับต่ำาเกินไป	 และเพื่อลดความเปรี้ยวของ

น้ำาให้เจือจางลงด้วย

•	ระหว่างแนวหมู่บ้านโคกอิฐ	บ้านโคกใน	กับขอบพรุโต๊ะแดง	

มีพ้ืนท่ีนาร้าง	 ซ่ึงในปัจจุบันทำาการเพาะปลูกไม่ได้เน่ืองจาก

ดินเปรี้ยว	ควรขุดคลองส่งน้ำาในเขตชายหมู่บ้านโคกอิฐ	บ้าน

โคกใน	ขึ้นอีกสายหนึ่ง	แยกจากคลองส่งน้ำาสายหลัก	เพื่อ

นำาน้ำาไปชะล้างดินเปรี้ยว	ซึ่งคาดว่าราษฎรจะสามารถใช้พื้นที่

บริเวณนี้เลี้ยงสัตว	์เลี้ยงปลา	และทำาการเพาะปลูกต่อไปได้

•	 น้ำาในคลองมูโนะที่ไหลมา	บางเดือนมีระดับต่ำา	ประตูระบายน้ำา

ปูยู	บางครั้งไม่สามารถทดอัดน้ำาให้สูงส่งเข้าคลองส่งน้ำาโครงการ

พระราชดำาริ

๑ ๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว282



การสนองพระราชดำาริ
โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ

จังหวัดนราธิวาส

โคกกูแวได้	ควรพิจารณาสร้างอาคารอัดน้ำาที่คลองมูโนะ	เพื่อ

ช่วยทดน้ำาให้เข้าคลองส่งน้ำาโครงการโคกกูแวหรือติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำา	 สำาหรับสูบน้ำาจากคลองมูโนะเข้าคลองดังกล่าว

โดยตรงตามความเหมาะสม

•	ริมคลองเก็บน้ำาบางเตย	(ส่วนที่สร้างรับน้ำาจากปลายคลอง

ส่งน้ำาโครงการโคกกูแว)	มีคันกั้นน้ำาไปเชื่อมกับคันกั้นน้ำาเปรี้ยว

ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

สามารถเก็บขังน้ำาท่ีบริเวณขอบพรุโต๊ะแดงน้ีได้จำานวนหน่ึง	

ควรพิจารณาผันน้ำาคุณภาพดีจากคลองสุไหงปาดีเข้ามาเก็บกัก

ในคลองบางเตย	 และบริเวณขอบพรุหลังคันก้ันน้ำาเปร้ียวน้ี

ตามความเหมาะสม	ซึ่งน้ำาคุณภาพดีนี้เมื่อมีมากจะสามารถ	

ส่งลงคลองบางเตยย้อนเข้าไปในเขตโครงการโคกกูแวได้

๑. ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการโคกกูแวอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๓-๔. ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ เสด็จฯ โครงการโคกคูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๓

๔
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วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ 
บริเวณพื้นที่โครงการฝายทดน้ำาบ้านทุ่งคาและฝายทดน้ำา

บ้านโคกกามา ตำาบลสุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาด ี

จังหวัดนราธิวาส

	 ตามที่กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำาที่บ้านเจาะวา	

ตำาบลสุไหงปาด	ีอำาเภอสุไหงปาดี	จังหวัดนราธิวาส	ความจุ

อ่างเก็บน้ำาประมาณ	๐.๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	โดยสร้างเสร็จ

เมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๕๓๓	และกำาลังรอเก็บน้ำาอยู่

ในขณะนี้	นั้น	เนื่องจากอ่างเก็บน้ำาแห่งนี้มีขนาดพื้นที่รับน้ำา

ฝนเล็ก	ปริมาณน้ำาต่อปีโดยเฉลี่ยที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำามีมากกว่า	

๐.๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	 ไม่มากนักสมควรผันน้ำาจากลำาน้ำา

ข้างเคียง	ได้แก่	คลองเจาะตงมาลงอ่างเก็บน้ำาดังกล่าวแล้ว

ขุดลอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำาเหนืออ่าง	เสริมระดับสันเขื่อนดิน

ให้สูงเพื่อเก็บกักน้ำาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	ซึ่ง

จะเกิดประโยชน์กับพื้นที่เพาะปลูก	และมีน้ำาใช้อุปโภคบริโภค	

สำาหรับราษฎรหมู่บ้านต่าง	ๆ	อย่างกว้างขวางมากขึ้น	

พระราชดำาริ

๑
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	 ตามแนวพื้นที่ขอบพรุโต๊ะแดงซึ่งเชื่อมกับพื้นที่นา	ควรขุดสระ

เก็บน้ำาตามแนวขอบพรุสำาหรับใช้เลี้ยงปลา	โดยสภาตำาบล

และกลุ่มเกษตรกรควรร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาขึ้น	ซึ่งคาดว่า

เกษตรกรจะมีรายได้ดีจากอาชีพนี	้สำาหรับสระเก็บน้ำาต่างๆ	

ที่ขุดไว้เป็นแนวสามารถใช้แบ่งเขตพื้นที่ออกจากพื้นที่พรุ

ได้เป็นอย่างดีด้วย

	 เนื่องด้วยราษฎรบ้านตลิ่งสูงและบ้านไอกูบ	ูตลอดจนหมู่บ้าน

ใกล้เคียง	ในเขตตำาบลสุไหงปาดี	อำาเภอสุไหงปาด	ีขาดแคลน

น้ำาใช้ทำานาในฤดูฝนทิ้งช่วง	และฤดูแล้ง	ควรพิจารณาวาง

โครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำาและอ่างเก็บน้ำาที่ลำาน้ำาต่างๆ	

ตามแนวเชิงเขาปีแนมูดอ	ด้านทิศตะวันออกตามความเหมาะสม

๑-๔. ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการฝายทดน้ำาบ้านทุ่งคา และ 

ฝายทดน้ำาบ้านโคกกามา จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส๒

๓

๕

๖

๔
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การสนองพระราชดำาริ
๑.	 โครงการปีแนมูดออันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดนราธิวาส

๒.	โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

	 จังหวัดนราธิวาส

๓.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ

	 จังหวัดนราธิวาส

๔.	 โครงการพรุโต๊ะแดงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดนราธิวาส

๕.	 โครงการฝายทดน้ำาบ้านโคกกามาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ		

	 จังหวัดนราธิวาส

	 ให้สำารวจเพื่อขุดลอกและขยายคลองสุไหงปาดีก่อนระบายน้ำา		

ลงพรุโต๊ะแดง	เพื่อระบายน้ำาคลองสุไหงปาดีให้ลงสู่พรุโต๊ะแดง

โดยเร็ว	 ไม่ให้ท่วมพื้นที่นา	 นอกจากนี้	 คลองสุไหงปาดีที่

ผ่านพรุโต๊ะแดงก็ควรสำารวจว่าจะสมควรขยายความกว้างของ

คลองและขุดให้ลึกลงอีกหรือไม่	เพื่อนำาน้ำาจากคลองสุไหงปาดี

ไปช่วยพื้นที่บ้านบางเตย	และอัดน้ำาย้อนไปทางบ้านโคกชุมบก

ต่อไป

๑-๓. ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ เสด็จฯ โครงการฝายทดน้ำาบ้านทุ่งคาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

	 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการสร้างฝายทดน้ำาและ

อ่างเก็บน้ำาช่วยเหลือพื้นที่ทำานาบริเวณหมู่บ้านตลิ่งสูง	

บ้านไอกูบู	บ้านเจาะวา	ในเขตตำาบลสุไหงปาดี	อำาเภอสุไหงปาด	ี

โดยสร้างฝายปิดกั้นคลองเจาะตง	ผันน้ำามาลงอ่างเก็บน้ำาที่

บ้านเจาะวา	ให้อ่างเก็บน้ำามีน้ำาเพิ่มมากขึ้น

๒ ๓
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วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
บริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

๒๕๓๓

	 ควรพิจารณาดำาเนินการขุดลอกห้วยบ่อแดง	ห้วยซาง	ในพื้นที่อำาเภอบ้านม่วง	

อำาเภอวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร	เพื่อช่วยให้น้ำาในลำาน้ำาไหลได้สะดวก	สำาหรับ

ระบายน้ำาเค็มท่ีปล่อยลงมาจากการทำานาเกลือทางต้นน้ำาให้ไหลลงสู่แม่น้ำาสงคราม

ได้โดยเร็ว	 ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้น้ำาเค็ม	 เอ่อล้นตลิ่งเข้าไปท่วมนาข้าวของ

ชาวบ้านด้วย

	 ควรขุดลอกหนองทุ่งมน	ตำาบลเจริญศิลป์	กิ่งอำาเภอเจริญศิลป	์จังหวัดสกลนคร	

ให้ลึกและเสริมคันดินรอบหนองน้ำาให้เก็บน้ำาได้มากขึ้น	พร้อมทั้งพิจารณาขุดลอก

คลองผันน้ำาจากลำาห้วยสาขาของห้วยวังกอไผ่ไปลงหนองทุ่งมน	

	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาที่บริเวณต้นน้ำาห้วยปลวกในเขตท้องที่ตำาบลโคกศิลา	

กิ่งอำาเภอเจริญศิลป์

	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยบูชา	 ในเขตกิ่งอำาเภอบ้านม่วงและอำาเภอวานรนิวาส

เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือชาวบ้านนายม	และบ้านนาดอกไม้

พระราชดำาริ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสนองพระราชดำาริ
๑.	 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยบูชาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	อำาเภอวานรนิวาส

	 จังหวัดสกลนคร

๒.	 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปลวกอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิจังหวัดสกลนคร ๒

๑

๓
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วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยวังแคนอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ และโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยคำาผักหนาม

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลม่วง อำาเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร

•	ควรพิจารณาขุดบ่อที่บริเวณอ่างเก็บน้ำาห้วยวังแคนสำาหรับ

ราษฎรใช้แช่ปอแทนการแช่ในอ่างเก็บน้ำา

•	สำาหรับท้ายอ่างเก็บน้ำาอ่ืนๆ	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยวังม่วง	 เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณ

บ้านจารให้เพิ่มขึ้น

•	 ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ขนาดเล็กเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 เพื่อสนับสนุนการ

เก็บกักน้ำา	 สำาหรับราษฎรบ้านจาร	นำาไปใช้เพาะปลูกได้อย่าง

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

•	ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่	เพื่อจัดหาน้ำาดิบสำาหรับ

การผลิตน้ำาประปาของสุขาภิบาล	อำาเภอบ้านม่วง	ให้ก่อสร้าง

เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำาอุปโภคบริโภคมีสภาพเค็ม	อันเป็น

ผลมาจากการทำานาเกลือสินเธาว์	 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

แห่งน้ีให้มีความจุของอ่างสูงสุดเท่าท่ีจะทำาได้	 เพ่ือส่งน้ำาจืดไป

สนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้านให้เพียงพอตลอดทั้งปี	สำาหรับ

แหล่งน้ำาธรรมชาต	ิ คือห้วยซาง	 ซึ่งรองรับน้ำาเค็มจากการ

ทำานาเกลือสินเธาว์	เมื่อไม่สามารถใช้สำาหรับอุปโภคบริโภค

ได้ก็สมควรค่อยๆ	ปล่อยไปลงแม่น้ำาสงคราม	ซึ่งเป็นลำาน้ำาใหญ่

และจะไม่มีผลกระทบในกรณีท่ีมีน้ำาเค็มไหลลงไปเจือสำาหรับ

พระราชดำาริ

ปริมาณน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาอีกส่วนหนึ่ง	จะส่งไปช่วยเหลือ

พื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้ง

ในฤดูฝนและฤดูแล้ง	

•	ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยหนองลุมพุก	เพื่อจัดหา

น้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อการอุปโภค-บริโภคของ

ชาวบ้านและควรขุดลอกหนองน้ำาธรรมชาติในหนองลุมพุก	

•	ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา	 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การ

เพาะปลูกต่างๆ	 ในพื้นที่บ้านสามแยกพิทักษ์บ้านลืมบอง	

บ้านดงมะไฟ	บ้านสร้างแก้ว	และบ้านดงยาง	

•	ควรระบายน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยคำาและอ่างเก็บน้ำาห้วยซาง	

เข้ามาช่วยการประปาของสุขาภิบาลอำาเภอบ้านม่วงในฤดูแล้ง

•	 ให้จัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่ทำากินในหมู่บ้านต่างๆ	 ในบริเวณ

ใกล้เคียง	 โดยสำารวจจากทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก

สำาหรับช่วยเหลือพื้นที่ทำากินที่ขาดแคลนน้ำา

การสนองพระราชดำาริ
๑.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยวังแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดสกลนคร	

๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ

จังหวัดสกลนคร

๓.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยวังม่วง,	อ่างเก็บน้ำาห้วยโศกไฮ,	

	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิจังหวัดสกลนคร

๔.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยคำาผักหนามอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดสกลนคร

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาวังม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยคำาผักหนามอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 จังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 
บริเวณพื้นที่ฝายบ้านสร้างฟาก ตำาบลเจริญศิลป์ บริเวณที่

จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยปลวก บ้านหนองโจด ตำาบลโคกศิลา 

และอ่างเก็บน้ำาห้วยพงโพด บ้านสร้างฟาก ตำาบลเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร

	 ควรพิจารณาเสริมสันฝายบ้านสร้างฟากด้วยฝายอ่าง	

เพื่อเพิ่มระดับน้ำาด้านเหนือฝายแห่งนี้ให้สูงขึ้นตอนช่วง

ปลายฤดูฝน

	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านหนองโจด	 ๑	 อ่างเก็บน้ำา

บ้านหนองโจด	๒	หากสร้างอ่างเก็บน้ำาไม่ได้ก็ควรเปลี่ยน

ไปก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำาในลำาห้วยปลวกแทนเป็นระยะๆ	

	 ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยกุดแดงและอ่างเก็บน้ำา

ห้วยน้ำาเต้า	หากที่ดินมีปัญหาก็ให้พิจารณาก่อสร้างฝาย

เก็บกักน้ำาตามลำาห้วยกุดแดง	 พร้อมทั้งขุดขยายลำาน้ำาด้าน

เหนือด้วย

	 ควรปรับปรุงหนองทุ่งมนท่ีบ้านเจริญศิลป์	โดยขุดดินในหนอง

ให้ลึกและพิจารณาเสริมสร้างคันดินกั้นโดยรอบหนองน้ำา

ให้สูงขึ้น	 และควรก่อสร้างฝายทดน้ำาในลำาห้วยสาขาของ

ห้วยวังกอไผ่	

	 ควรขุดลอกลำาห้วยและหนองน้ำาในเขตลุ่มน้ำายาม	พร้อมทั้ง

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาที่บริเวณปากลำาห้วย

พระราชดำาริ

๑
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บริเวณพื้นที่บ้านโคกหลวง ตำาบลธาตุทอง 

อำาเภอสว่างแดนดิน

๒

๑. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีฝายบ้านสร้างฟาก

 ตำาบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

๒. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำา

 ห้วยพงโพด จังหวัดสกลนคร

ให้กรมชลประทานรีบก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำา	

โดยดำาเนินการขุดลอกลำาน้ำากับขุดขยายลำาน้ำา	

ตลอดจนปรับปรุงแต่งตล่ิง	ให้สามารถเก็บสำารอง

น้ำาให้มีปริมาณมากที่สุด

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยคำาผักหนามอันเน่ืองมา

จากพระราชดำาร	ิจังหวัดสกลนคร
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บริเวณพื้นที่หนองหมาคาบปลา บ้านจำาปา ตำาบลหนองลาด 

และอ่างเก็บน้ำาหนองแบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

บ้านวาริชภูมิ ตำาบลวาริชภูมิ อำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

	 ควรทำาการขุดลอกหนองหมาคาบปลาให้ลึกและสร้างเสริม

คันดินกั้นรอบหนองน้ำา	 พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบ	

และควรพิจารณาขุดคลองผันน้ำา	เพื่อรับน้ำาจากห้วยปลา

หางเข้าหนองหมาคาบปลา

	 ให้กรมชลประทานดำาเนินการปรับปรุงหนองแบน	โดยการ

ขุดลอกตลอดจนสร้างอาคารบังคับเก็บกักน้ำา	จนสามารถ

เก็บกักน้ำาได้ประมาณ	๔๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยคำาผักหนามอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 

๑-๒. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่หนองหมาคาบปลา บ้านจำาปา 
และอ่างเก็บน้ำาหนองแบนฯ อำาเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร

๑

๓
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บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนตอนบน  

บ้านลุมพินี ตำาบลพระพุทธบาท อำาเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย

ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทอน

ตอนบนโดยเร่งด่วน	 ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำาไว้ได้ประมาณ	

๑๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	และส่งน้ำาให้ราษฎรในละแวกหมู่

บ้านลุมพินีและใกล้เคียง	และให้เร่งพิจารณาวางโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาตามลำาน้ำาสาขาของลุ่มน้ำาห้วยทอนด้วย

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดหนองคาย

๒. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา
 ห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดหนองคาย

๑

๒
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บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

บริเวณพื้นที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลห้วยยาง 
อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บริเวณพื้นที่โครงการบำาบัดน้ำาเสียหนองสนมอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อำาเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

	 ควรรวบรวมพันธุ์ไผ่และปลูกไผ่ในสภาพพื้นที่ต่างๆ	กัน	

ถ้าเลือกเฉพาะสถานที่ที่เหมาะสมปลูกแล้วที่อื่นๆ	 ไม่ทราบ

ลองปลูกดูว่าจะได้ผลในสภาพใดบ้าง

พระราชดำาริ

พระราชดำาริ

พระราชดำาริ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 

๑

	 ควรส่งเสริมให้เลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง	 เพราะลูกสุกร

ราคาถูกกว่า	เกษตรกรสามารถหาได้ง่าย	อาหารสุกรควร

ใช้ปลาหมอเทศ	เพราะให้โปรตีนสูง

	 เมื่อสภาพดินแข็งควรระเบิดหน้าดินให้ทะลุ	 กระทุ้งให้ดิน

ข้างล่างเป็นร	ูนำากระถินมาปลูกแล้วไถพลิกดินชั้นล่างขึ้นมา	

ต้นกระถินซึ่งถูกกลบลงไปจะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดี	ดีกว่าการ

ใช้ปุ๋ยคอก

	 รูปแบบของระบบบำาบัดน้ำาเสีย	กรมชลประทานควรติดตาม

เก็บข้อมูลรายละเอียดผลการดำาเนินงานต่อไป	เพื่อได้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น	

	 กรมชลประทานกับกรมพัฒนาที่ดินควรร่วมกันศึกษาและ

ทดลองฟื้นฟูดินลูกรังให้พื้นที่โครงการป่ารักน้ำา	บ้านทรายทอง	

ตำาบลปทุมวาป	ีอำาเภอส่องดาว	จังหวัดสกลนคร

	 ผักตบชวาท่ีใช้ประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้

กับน้ำาเสียกับดูดสิ่งโสโครกออกจากน้ำาเสียนั้น	ต้องหมั่น

เปลี่ยนออกจากบ่อน้ำาเสียเป็นระยะๆ	 ก่อนที่จะเน่าและเริ่มลด
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ประสิทธิภาพในการบำาบัดน้ำาเสีย	 ทั้งนี้	 ควรทดลองหาวิธี

สับเปลี่ยนแพผักตบชวาที่ง่ายที่สุด	นอกจากนั้น	ต้องเตรียม	

สถานที่สร้างโรงงานบริเวณขอบหนองเพื่อแปรสภาพ				

ผักตบชวาที่ใช้งานแล้วให้เป็นปุ๋ยหมัก	 เชื้อเพลิง	 และ

เยื่อ	การสร้างโรงงานดังกล่าวในบริเวณบ่อบำาบัดน้ำาเสีย	จะ

มีผลทำาให้นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

ประสานงาน	ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ประจำา

โครงการก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลายภารกิจในโครงการ

ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จ	ตลอดจนช่วยประหยัดค่าขนส่ง

ผักตบชวาอีกด้วย

การสนองพระราชดำาริ
๑.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดสกลนคร

๒.	โครงการบำาบัดน้ำาเสียหนองสนมอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดสกลนคร

๑. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เสด็จฯ 

บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

๒-๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดสกลนคร

๕. โครงการบำาบัดน้ำาเสียหนองสนม

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดสกลนคร๓ ๔ ๕

๒
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บริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

	 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการเก็บกักน้ำา

ตามริมฝั่งแม่น้ำาสงครามตามความเหมาะสม	ลักษณะของ

โครงการเก็บกักน้ำาดังกล่าวน้ีสามารถทำาได้หลายรูปแบบ

ตามที่สภาพภูมิประเทศแต่ละแห่งจะเอื้ออำานวยให้	เช่น

	 สร้างเขื่อนดินปิดกั้นบริเวณที่ลุ่มน้ำาท่วม	 เพื่อเก็บกักน้ำา

จากแม่น้ำาสงครามที่ไหลบ่าเข้าไปท่วมหรือน้ำาที่มีจาก

ลำาน้ำาแต่ละแห่ง	ให้เป็นอ่างเก็บน้ำาขนาดต่างๆ	

	 ขุดลอกหนองน้ำาธรรมชาติแล้วนำาดินมาสร้างเป็นคันเก็บน้ำา

โดยรอบหนองเพื่อเก็บน้ำาจากแม่น้ำาสงคราม

	 ขุดคลองเก็บกักน้ำา	พร้อมกับสร้างอาคารบังคับน้ำาที่ปากคลอง	

เพื่อเก็บกักน้ำาจากแม่น้ำาสงคราม	

	 ขอให้ทางราชการขุดลอกหนองบัวแพ	เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน

และสกปรก	จึงเห็นควรขุดลอกดินในหนองบัวแพให้ลึกลง

มากที่สุด	เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

๑.	 โครงการพัฒนาแม่น้ำาสงครามอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

	 จังหวัดสกลนคร

๒.	โครงการขุดลอกหนองบัวแพอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

	 จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ 

๑

๔๓๒
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บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทางทิศใต้ของอำาเภอเมืองขอนแก่น	สมควรได้รับการพัฒนา

เพื่อราษฎรได้รับประโยชน์

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาชีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ		
จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๓ 

๕

๖

๑, ๓. โครงการขุดลอกหนองบัวแพอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. ป่าสมบูรณ์บนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร

๔. โครงการพัฒนาแม่น้ำาสงครามอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 จังหวัดสกลนคร

๕. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๓ เสด็จฯ บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น

๖. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาชีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดขอนแก่น
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วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ 
บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

๒๕๓๒
ภาคเหนือ

•	 ให้กรมชลประทานดำาเนินการสำารวจเพ่ือพิจารณาวางโครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำาขนาดเล็กตลอดแนวลำาน้ำาน่านตอนบน

กับลำาน้ำาสาขาในเขตพื้นที่อำาเภอทุ่งช้าง	อำาเภอเชียงกลาง	

อำาเภอปัว	กิ่งอำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	เป็นจำานวนหลาย

โครงการโดยทั่วถึง	เพื่อสนับสนุนน้ำาสำาหรับการเพาะปลูกได้

ตลอดทั้งปี	รวมทั้งน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย

	 นอกจากนั้น	สมควรพิจารณาจัดหาน้ำาให้พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำา	

ในเขตพื้นที่อำาเภอป่าซาง	อำาเภอแม่ทา	จังหวัดลำาพูน	ซึ่งได้แก่

การพัฒนาลำาน้ำาแม่ขนาด	ลำาน้ำาแม่กัม	เป็นต้น

•	 สำาหรับบริเวณที่มีสภาพค่อนข้างแห้งแล้งในเขตพื้นที่

อำาเภอเมืองพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง	 ให้พิจารณาก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน้ำาขนาดต่างๆ	ตามความเหมาะสม	เพื่อ

ช่วยเหลือน้ำาสำาหรับการชลประทานกับการอุปโภคบริโภค

ของราษฎรในบริเวณดังกล่าว

พระร�ชดำ�ริ

๑. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดลำ�พูน

๒. ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพระตำ�หนักภูพิงค์ร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑.	โครงการจัดหาน้ำาให้แก่หมู่บ้านชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนา

ชาติไทย	จังหวัดน่าน

๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ

อำาเภอป่าซาง	จังหวัดลำาพูน

๓.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยบงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

อำาเภอแม่ทา	จังหวัดลำาพูน

๔.	โครงการอ่างเก็บน้ำาโฮ่งฮางอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ

จังหวัดลำาพูน

•	 ควรจัดหาน้ำาให้แก่หมู่บ้านชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	

จังหวัดน่าน	เน่ืองด้วยจังหวัดน่าน	มีชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนา

ชาติไทย	จัดตั้งหมู่บ้านอยู่บนเขตภูเขาสูงกระจายอยู่ทั่วไป

ในเขตท้องที่	กิ่งอำาเภอบ่อเกลือ	อำาเภอปัว	อำาเภอทุ่งช้าง	

อำาเภอเชียงกลาง	กิ่งอำาเภอสันติสุข	และอำาเภอแม่จริม	เป็นต้น	

ซ่ึงชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเหล่าน้ีประสบปัญหาเร่ือง

การขาดแคลนน้ำาในการเพาะปลูก	และอุปโภคบริโภค	ทำาให้

ไม่สามารถอยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอนได้	จนต้องแยกย้าย

ถ่ินฐานหรือทำาลายป่าไม้	ต้นน้ำาลำาธาร	เพ่ือหาท่ีดินอุดมสมบูรณ์

ทำาการเพาะปลูกต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ซึ่งกองทัพภาคที่	๓	

ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ตั้งหมู่บ้าน	จำานวนประชากร	

สภาพความเป็นอยู่ของราษฎร	และสภาพหมู่บ้าน	ตลอดจน

ความต้องการด้านต่างๆ	ที่ต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ

ไว้แล้ว	จึงขอให้กรมชลประทานให้ความช่วยเหลือโดย

การสำารวจและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดเล็กให้กับ

หมู่บ้านชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยดังกล่าว	หมู่บ้าน

ในเขตเหล่าน้ีอาจจะหาน้ำาค่อนข้างยากเน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่

เป็นภูเขาสูง	ก็ขอให้กรมชลประทานพิจารณาวิธีจัดหาน้ำา

ที่เหมาะสมแก่หมู่บ้านเหล่านี้ต่อไป	เนื่องจากจำานวนหมู่บ้าน

ท่ีกองทัพภาคท่ี	๓	เสนอเข้ามามีจำานวนมาก	และข้อมูลต่างๆ	

ยังไม่ชัดเจน	 จึงขอให้กรมชลประทานประสานกับกองทัพ

ภาคที่	 ๓	 จัดลำาดับหมู่บ้านที่ควรจะดำาเนินการช่วยเหลือ

เป็นการเร่งด่วนในระยะแรก	ตรวจสอบข้อมูลและพิกัดหมู่บ้าน

ให้ถูกต้องก่อนพิจารณาโครงการต่อไป

	 นอกจากเรื่องการจัดหาน้ำาให้แก่หมู่บ้านชาวเขาและผู้ร่วม	

พัฒนาชาติไทยดังกล่าวแล้ว	 สมควรที่หน่วยราชการที่

เก่ียวข้องต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ	ท่ีจำาเป็น	

เช่น	 การจัดที่ดินทำากินให้เป็นหลักแหล่ง	 รวมทั้งก่อสร้าง

สิ่งจำาเป็นขั้นพื้นฐานให้แก่หมู่บ้าน	 เช่น	 ถนน	 โรงเรียน	

สถานพยาบาล	และวัด	เป็นต้น	ให้สอดคล้องกัน

	 จากการประสานระหว่างกองทัพภาคที่	๓	กรมชลประทาน	

และมีหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในท้องที่อำาเภอต่างๆ	

ของจังหวัดน่านที่ทางราชการสมควรให้ความช่วยเหลือ

ในระยะต้นจำานวน	๒๐	หมู่บ้าน	ซึ่งทางกรมชลประทาน	

และกองทัพภาคที่	๓	ได้สำารวจพื้นที่เพื่อวางแนวทางให้

ความช่วยเหลือ

๑
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๒

249ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



บริเวณพื้นที่พระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

•	 ควรศึกษาพิจารณาวางโครงการ	และก่อสร้างเข่ือนกักเก็บ

น้ำาปิดกั้นแม่น้ำาป่าสักที่บริเวณเขาถ้ำาพระ	บ้านท่าสะบก	

ตำาบลท่าคล้อ	อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	โดยเร่งด่วน

•	 โครงการลุ่มน้ำาป่าสัก	 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้อง

พิจารณาดำาเนินการ	เพราะจะเป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์

อย่างกว้างขวางต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตภาคกลาง	 คือ

พื้นที่เพาะปลูกของลุ่มน้ำาป่าสักและลุ่มน้ำาเจ้าพระยา

ตอนล่าง	นอกจากนั้น	ยังช่วยบรรเทาน้ำาท่วมและน้ำาเสีย

ให้แก่กรุงเทพมหานครได้อีกส่วนหนึ่งด้วย	โดยการศึกษา

ความเหมาะสมและพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บน้ำา

แม่น้ำาป่าสัก	โดยการสร้างเขื่อนเก็บน้ำาปิดกั้นแม่น้ำาป่าสัก	

ที่บริเวณเขาถ้ำาพระ	 บ้านท่าสะบก	 ตำาบลคล้อใหญ่	

อำาเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุร	ี ซึ่งจะได้ความจุประมาณ	

๒,๖๐๐	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 และสามารถส่งน้ำาไปช่วย

พื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ	 ๑.๒	 ล้านไร่	 โครงการ

ลุ่มน้ำาป่าสัก	นอกจากจะให้ประโยชน์ดังกล่าวแล้ว	ยังเป็น

โครงการอเนกประสงค์ที่จะให้ประโยชน์ในด้านการผลิต

กระแสไฟฟ้าอีกด้วย	ซึ่งขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไป

คำานวณดูว่าจะให้พลังงานไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน

พระร�ชดำ�ริ

๑
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•	 การดำาเนินงานของโครงการนี้	สิ่งสำาคัญที่จะต้องพิจารณาคือ	เรื่องการโยกย้าย

ชาวบ้าน	สถานที่ราชการ	วัด	ถนน	ทางรถไฟ	ตลอดจนการจัดสรรที่ดินในเขต

น้ำาท่วม	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	เพราะจะเก่ียวข้องกับงานของหลายๆ	หน่วยงาน	

รวมท้ังจะต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากภาครัฐบาลด้วย	 จึงจะทำาให้

โครงการนี้ได้รับผลสำาเร็จและเป็นประโยชน์ตามที่คาดหมายไว	้พื้นที่ที่ควรจะ

ศึกษาอาจจะเป็นบริเวณลำานารายณ์

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	อำาเภอพัฒนานิคม	

จังหวัดลพบุรี	และอำาเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๕. โครงก�รพัฒน�พื้นที่ลุ่มน้ำ�ป่�สักอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดลพบุรี

๔ ๕

๒ ๓
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วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
บริเวณพื้นที่อ�่งเก็บน้ำ�ห้วยป�่ไร่ จังหวัดเชียงใหม่

ให้พิจารณาดำาเนินการสร้างฝายราคาประหยัด	โดยใช้วัสดุราคาถูก

และหาได้ง่ายในท้องถิ่น	เช่น	แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำา	

กับลำาธารขนาดเล็กเป็นระยะ	ๆ 	เพื่อใช้เก็บกักน้ำาและตะกอนดิน

ไว้บางส่วน	โดยน้ำาท่ีเก็บกักไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน	ทำาให้ความ

ชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปสองข้าง	ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้

ท้องถิ่น	 พันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ	 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำา

ลำาธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำาดับ

พระร�ชดำ�ริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดเชียงใหม	่(ฝายชะลอความชุ่มชื้น)

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ :

๑. ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่

 (ฝ�ยชะลอคว�มชุ่มช้ืน)

๒. ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยป่�ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

๑
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วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่อ�วใหญ่ บ�้นผ�เงิบ ตำ�บลนครเจดีย์ อำ�เภอป�่ซ�ง จังหวัดลำ�พูน

โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่ตอนบนซึ่งกรมชลประทาน

กำาลังดำาเนินการก่อสร้างอยู่ขณะน้ี	จะสามารถช่วยพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ซึ่งส่วนใหญ่จะทำาสวนผลไม้และน้ำากินน้ำาใช้ของชาวบ้านได้

มากกว่า	๑๐๐	ครัวเรือน	ดังน้ัน	ถ้าราษฎรเจ้าของท่ีดินสามารถ

พระร�ชดำ�ริ
โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่อง	

มาจากพระราชดำาริ	ตำาบลนครเจดีย์	อำาเภอป่าซาง	จังหวัด

ลำาพูน

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๒ มีน�คม ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่อ�วใหญ่ 
 อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน
๓. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่อ�วใหญ่ตอนบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
 จังหวัดลำ�พูน

๑ ๓

๒

รักษาพื้นที่ดินให้เป็นของตัวเองไว้ได้	 ประโยชน์จะตกแก่

ราษฎรเอง	นอกจากนี้ในลำาน้ำาแม่ห้วยบง	เพื่อแจกจ่ายให้กับ

ระบบส่งน้ำาไปสู่พื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ	ต่อไป	สำาหรับในลำาน้ำา

แม่อาวใหญ่นั้น	ขอให้พิจารณาจัดทำาฝายเล็กๆ	กักน้ำาเป็นช่วงๆ	

เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่รอบๆ	ด้วย	ถ้าสามารถ

ดำาเนินการตามนี้ได้ทั้งหมดแล้ว	 พื้นที่ลุ่มน้ำาแม่อาวใหญ่ก็

จะได้น้ำาอย่างสมบูรณ์
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วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๒
บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

๑.	โครงการจัดหาน้ำาให้หมู่บ้านป่ากลาง	ตำาบลศิลาแลง	อำาเภอปัว	

จังหวัดน่าน

๒.	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่น้ำาป่าสักอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ	จังหวัดลพบุร	ี(เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปัจจุบัน)

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

•	 หมู่บ้านป่ากลาง	ตำาบลศิลาแลง	อำาเภอปัว	จังหวัดน่าน	และ

หมู่บ้านใกล้เคียง	 ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการแบ่งปันน้ำา

และราษฎรมีน้ำาไม่พอใช	้ จึงขอให้กรมชลประทานทำาการ

ปรับปรุงและวางโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าวโดยเร่งด่วน	 โดยขอให้ไปศึกษาวิธีการนำาน้ำาจาก

ห้วยบงมาเติมห้วยบัว	และแบ่งมาให้บ้านป่ากลางอีกชั้นหนึ่ง	

นอกจากนั้นขอให้ประสานรายละเอียดกับกองทัพภาคที่	 ๓	

เก่ียวกับการจัดหาน้ำาช่วยเหลือหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	

และหมู่บ้านชาวไทยภูเขาในเขตจังหวัดน่านท่ีขาดแคลนน้ำา	

และเร่งพิจารณาวางโครงการและดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ

ต่อไปตามความเหมาะสม	 โดยเฉพาะหมู่บ้านป่ากลางและ

หมู่บ้านใกล้เคียง

•	 โครงการเขื่อนกักเก็บน้ำาแม่น้ำาป่าสัก	 เป็นโครงการพัฒนา

แหล่งน้ำาขนาดใหญ่ที่ควรพิจารณาดำาเนินการก่อสร้างหาก

ศึกษาแล้วว่ามีความเหมาะสม	เพราะนอกจากจะให้ประโยชน์

ต่อพ้ืนท่ีเพาะปลูกหมู่บ้านป่าสักและลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง

อย่างกว้างขวางแล้ว	ยังสามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมและ

น้ำาเสียให้กับกรุงเทพฯ	อีกส่วนหนึ่งด้วย	เป็นโครงการที่อยู่ใน

ความนึกคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก	เป็นโครงการใหญ่

ท่ีต้องอาศัยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมดำาเนินการให้ลุล่วง

ด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมต่อไปด้วย	มูลนิธิชัยพัฒนาก็อาจ

เข้าไปสนับสนุนในช่วงแรกของโครงการเพื่อความรวดเร็ว	

เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจใช้งบปกติไม่ได้	 มูลนิธิชัยพัฒนา

ก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมที่เร่งด่วนสามารถ

ดำาเนินการได้ในช่วงแรก	 หลังจากน้ันหน่วยงานต่างๆ	 ก็จะ

สามารถเข้ามาร่วมดำาเนินการต่อไปได้

๑. ๙ มีน�คม ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ 
 จังหวัดเชียงใหม่
๓. โครงก�รเข่ือนกักเก็บน้ำ�แม่น้ำ�ป่�สักอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดลพบุรี

๒

๑
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วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๒
บริเวณพื้นที่โครงก�รหลวงดอยอ�่งข�ง อำ�เภอฝ�ง จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ
•	 ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาโครงการจัดหาน้ำา

สนับสนุนกิจการเกษตรกรรมกับน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภค

ของราษฎร	นอกจากนั้น	ควรสร้างฝายต้นน้ำาลำาธารตาม

ร่องน้ำา	เพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำาและเก็บกักน้ำา	สำาหรับสร้าง

ความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำา

•	 ควรพิจารณาโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยบง	

อ่างเก็บน้ำาแม่ข่าหลวง	อ่างเก็บน้ำาแม่ข่าน้อย	และอ่างเก็บน้ำา

แม่งอน	ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาสาขาน้ำาฝาง	เพ่ือจัดหาน้ำา

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้กับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ	ในเขต ๑-๓. ๑๑ มีน�คม ๒๕๓๒ เสด็จฯ พื้นที่โครงก�รหลวงดอยอ่�งข�ง อำ�เภอฝ�ง 
จังหวัดเชียงใหม่

ก่ิงอำาเภอไชยปราการและอำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ตามท่ี

ราษฎรตำาบลแม่งอน	อำาเภอฝาง	และราษฎรตำาบลปงคำา	

ก่ิงอำาเภอไชยปราการ	 ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายฎีกาขอพระราชทาน	

ทั้งนี้	 ให้พิจารณาดำาเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปตามความ

เหมาะสม

โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ข่าน้อย	๒	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

บ้านสินผักหวาน	ตำาบลแม่งอน	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒ ๓
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วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๒
บริเวณพื้นที่บ้�นสมเริม ตำ�บลบ้�นเป้ก ในโครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�
แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

•	 ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานคิดประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำา	

โดยพลังงานน้ำาไหล	ราคาประหยัด	แต่มีประสิทธิภาพสูง	

เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่น	ๆ	ต่อไป

•	 ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างงานจัดหาน้ำาช่วยเหลือ

ราษฎรบ้านภูดิน	ตามที่ราษฎรหมู่บ้านดังกล่าวได้ทูลเกล้าฯ	

ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

•	 บริเวณด้านซ้ายและขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เริม	 มี

ทำาเลเหมาะสำาหรับสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กได้อีกสองแห่ง	

เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บสำารองน้ำา	 จากอ่างเก็บน้ำาแม่เริม

ซึ่งมีปริมาณน้ำาเหลือใช้ค่อนข้างมาก	ทั้งนี้	เพื่อจะได้สามารถ

จ่ายน้ำาสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร

๑.	โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่งัดสมบูรณ์ชล	(งานติดตั้งไฟฟ้า)	

บ้านภูดิน	ตำาบลแม่พระ	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่

๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ		

ตำาบลแม่หอพระ	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่

๓.	โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

ตำาบลบ้าน	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๓. ๑๔ มีน�คม ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้�นสมเริม ตำ�บลบ้�นเป้ก 
 ในโครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
๔, ๖-๗. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
๕. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่เริมอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่
๘. ๑๔ มีน�คม ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ก�รทำ�ง�น Sping-pump
 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒ ๓

๔

๖

๕

๗
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๘
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วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๒
บริเวณพื้นที่อ�่งเก็บน้ำ�ห้วยตะแปด อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

พระร�ชดำ�ริ
ในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	เขาเสวยกะปินับว่าเป็นภูเขาท่ีมี

ระดับค่อนข้างสูง	จึงสมควรพัฒนาให้ทำาหน้าท่ีเป็น	“แหล่งกำาเนิดน้ำา”	

กล่าวคือ	สามารถดึงดูดลมฝนท่ีพัดผ่านมาให้กล่ันตัวเป็นฝนตกลงในบริเวณ

เขาเสวยกะป	ิซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มเติมปริมาณน้ำาลงในอ่างเก็บน้ำา

ห้วยตะแปดท่ีต้ังอยู่เชิงเขาเสวยกะปิ	ส่วนเป้าหมายการดำาเนินการน้ัน	

จะต้องพยายามสูบน้ำาข้ึนไปทีละช้ันจนถึงระดับสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้	

โดยพิจารณาใช้เคร่ืองสูบน้ำาพลังงานธรรมชาติ	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์

กับพลังงานลม	ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว	ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงเมื่อนำาน้ำาขึ้นไปพัก	ณ	ระดับสูงสุดได้แล้ว	จะสามารถปล่อย

น้ำาให้ค่อยๆไหลซึมลงมา	เพื่อช่วยเร่งรัดการปลูกป่าที่มีทั้งพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

กับพันธ์ุไม้โตเร็ว	 นอกจากน้ันยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่าให้เป็น

ป่าเปียก	ซ่ึงสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย

โครงการภูเขาป่าบริเวณเขาเสวยกะปิในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิจังหวัดเพชรบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒๕๓๒
ภาคกลาง
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๑-๒. ๒๖ มิถุน�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี

๓. โครงก�รภูเข�ป่�บริเวณเข�เสวยกะปิ (อดีต)

๔-๘. ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเพชรบุรี
๙-๑๐. โครงก�รเครือข่�ยอ่�งเก็บน้ำ� (อ่�งพวง) ๑ อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
 จังหวัดเพชรบุรี

๒

๖

๗

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒
บริเวณพ้ืนท่ีพระร�ชวังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระร�ชดำ�ริ

การจัดหาน้ำาช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขต	อำาเภอหัวหิน	ซ่ึงในปัจจุบัน

ราษฎรต้องประสบปัญหาความแห้งแล้ง	 และขาดแคลนน้ำาอยู่โดยทั่วไป	

อ่างเก็บน้ำาจำานวนมากท่ีสร้างไว้มีขนาดเล็กสำาหรับอ่างเก็บน้ำาท่ีมีขนาด

ความจุพอสมควรก็มีเพียงอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดและอ่างเก็บน้ำา

บ้านทุ่งขามเท่าน้ัน	จึงเห็นสมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดความจุมากๆ	

ตามท้องที่ต่างๆ	ที่เหมาะสม	อาทิ	ในเขตตำาบลหนองหลับ	ซึ่งมี

โครงการพัฒนาท่ีดินหนองพลับอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 ท่ีขาดแคลน

น้ำามากในเวลาฝนแล้ง

โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำา	(อ่างพวง)	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

(ระบบผันน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปด-อ่างเก็บน้ำาห้วยทราย)	

จังหวัดเพชรบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๓

๙ ๑๐

๔

๕

๘

259ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยย�งอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดสกลนคร

๒. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยโทอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒
บริเวณพื้นที่โครงก�รฝ�ยทดน้ำ�บ�้นโพนดู่ ตำ�บลหนองบ่อ 
อำ�เภอน�แก จังหวัดนครพนม บริเวณอ�่งเก็บน้ำ�ห้วยโท   
อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยย�งอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลโพนค้อ 
กิ่งอำ�เภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
•	 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจังหวัดและกรมชลประทานสำารวจหาพ้ืนท่ี

ว่างเปล่าท่ียังไม่มีผู้ถือสิทธิครอบครอง	เพ่ือวางแผนการชลประทาน	

ให้สามารถสนับสนุนน้ำาสำาหรับปลูกข้าวได้ทั้งปี	แล้วจัดสรรให้

เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ทำากินเข้าอยู่อาศัย	ทั้งนี้จะต้องจัดระเบียบ

ท่ีดินให้ดี	กล่าวคือ	บริเวณท่ีเป็นโคกหรือเนินซ่ึงทำาการเพาะปลูก	

ไม่ได้	ต้องสงวนไว้ส่งเสริมป่าไม	้โดยในระยะแรกอาจจะจำาเป็น

ต้องใช้เครื่องสูบน้ำา	หรือระบบกาลักน้ำา	เพื่อนำาน้ำาขึ้นไปหล่อเลี้ยง	

ป่าที่ปลูกเสริมบนพื้นที่สูงดังกล่าว	 ตลอดจนอาจพิจารณา

ความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นลักษณะหมู่บ้านป่าไม้	 ซึ่งม	ี

นโยบายให้ราษฎรที่เป็นสมาชิกเป็นผู้ปลูกป่า	รักษาป่า	และหา

ประโยชน์จากป่า	นอกจากเหนือจากการทำาอาชีพเกษตรกรหลัก

•	 ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยโทและอ่างเก็บน้ำาห้วยยางอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ	 มีราษฎรหลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำาและถูกน้ำาท่วม	

๑.	 โครงการฝายทดน้ำาบ้านโพนดู่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดสกลนคร

๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒๕๓๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒

กรมชลประทานจะได้พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม

สำาหรับพื้นที่บริเวณปากลำาน้ำาก่ำาในเขตอำาเภอธาตุพนม	

จังหวัดนครพนม	

•	 สมควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยนางออ	 เพื่อจัดหาน้ำา

สนับสนุนฝายทดน้ำาบ้านโพนดู่และช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูก

สองฝ่ังห้วยนางออ	พ้ืนท่ีท้ายอ่างเก็บน้ำาบางแห่งท่ีอยู่ในเขตท่ีดิน

ป่าสงวนแห่งชาติ
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๑

๒ ๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่โครงก�รชลประท�นสกลนครห้วยเดียก 

ตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	 โครงการชลประทานต่างๆ	ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว	ควรจัดการ

ให้ราษฎรมีการใช้น้ำาอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ควรศึกษาและพิจารณาวางโครงการเขื่อนทดน้ำาน้ำาพุง

ตอนล่าง	 โดยสร้างเขื่อนทดน้ำาที่บริเวณบ้านน้อยนาโศก	

กิ่งอำาเภอเต่างอย	 จังหวัดสกลนคร	 เพื่อใช้น้ำาที่ระบาย

จากเขื่อนเก็บกักน้ำาน้ำาพุงไปช่วยเหลือการเพาะปลูกใน

ท้องที่ตำาบลต่างๆ

	 ควรศึกษาและพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยหินขาวและอ่างเก็บน้ำาบ้านหนองโอ่ง	ในเขตตำาบล

เขาดินพัฒนา	อำาเภอเมืองสระบุรี	จังหวัดสระบุรี	

	 ควรพิจารณาสูบน้ำาจากแม่น้ำาป่าสักลงห้วยแห	้ แล้ว

ขุดลอกและขยายความกว้างห้วยแห้สำาหรับใช้เป็น

คลองเก็บขังน้ำาก็จะได้ประโยชน์แก่พื้นที่ทำานาทั้งเขต

อำาเภอแก่งคอย	 อำาเภอเมืองสระบุรี	 และอำาเภอเสาไห้	

ต่อเมื่อมีการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาป่าสักขึ้นใน

อนาคต

พระร�ชดำ�ริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
อำาเภอเมืองสระบุรี	จังหวัดสระบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. ๑๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ บริเวณพื้นที่โครงก�รชลประท�นสกลนคร

 ห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร

๒-๔. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยหินข�วอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดสระบุรี๔
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วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่เพ�ะปลูกจ�กโครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยทร�ย

ตอนบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลพังขว้�ง 

อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

•	 การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์นั้น	 ต้องกำาหนดนโยบายให้ดีแต่ต้น	

ไม่ใช่เพียงแต่เป็นแหล่งเงินกู	้และต่อมาประสบปัญหาหนี้สูญ	

ในท่ีสุดกิจการก็ล้มเหลวไปโดยปริยาย	 ท้ังน้ี	 น่าจะดูตัวอย่าง

จากสหกรณ์ที่ประสบความสำาเร็จ	เช่น	สหกรณ์โคนมหนองโพ	

จังหวัดราชบุรี	 กล่าวคือ	 เมื่อสามารถตั้งตัวได้มั่นคงและ

หมดหนี้สินแล้ว	 ก็จะใช้เงินที่สะสมไว้ตั้งเป็นกองทุนสำาหรับ

การสงเคราะห์สมาชิกกับใช้เป็นทุนการศึกษาสำาหรับบุตร

หลานสมาชิก	 เมื่อผู้ได้รับทุนสำาเร็จการศึกษาโดยเฉพาะ

ในระดับสูง	ก็จะกลับมาทำางานในสหกรณ์	เช่น	ในหน้าที่

บริหาร	ทำาบัญชีและการเงิน	นับว่าเป็นกิจการลักษณะเบ็ดเสร็จ	

ทำาให้ผู้อุปถัมภ์กิจการไม่จำาเป็นต้องอุ้มชูต่อไป	และมีโอกาส

ไปจัดตั้งสหกรณ์แหล่งอื่นต่อไปได้	 เนื่องจากสามารถพึ่ง

ตัวเองได้แล้ว	นอกจากนั้นต้องเปิดร้านสหกรณ์เล็กๆ	เพื่อ

จำาหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำาเป็นแก่ชีวิต	 รวมถึง

อุปกรณ์การเรียนการศึกษา	ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการโคนม	แก่สมาชิก	ตลอดจนราษฎรในท้องถิ่น	ไม่ใช่

มุ่งแสวงหากำาไรเพียงอย่างเดียว

•	 ควรพิจารณาเรื่องการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง	 เนื่องจาก

ปัจจุบันสามารถสนับสนุนน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณนี้

พระร�ชดำ�ริ

๑
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๑-๒. ๑๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพิ้นที่โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยทร�ย

ตอนบนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๓-๕. สหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดร�ชบุรี

๖. โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�ห้วยทร�ย (เกษตรผสมผส�น)

๑.	โครงการศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

ตามแนวพระราชดำาริ	จังหวัดสกลนคร

๒.	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาห้วยทรายตอนบน	๑	และ	๒	อันเนื่อง	

มาจากพระราชดำาริ	จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

ได้ตลอดทั้งปี	และเรายังต้องสั่งถั่วเหลืองเข้าจากต่างประเทศ

ปีละมากๆ	 ทั้งนี้ทางราชการจะต้องเตรียมหาตลาดไว้ให้

เกษตรกรให้พร้อม	 นอกจากนั้นควรพิจารณาส่งเสริมการ

ปลูกพืชอาหารสัตว์อื่นๆ	 เช่น	 ข้าวโพด	 เป็นต้น	 สำาหรับ

หนองน้ำาธรรมชาติต้องวางแผนพัฒนาโดยการขุดลอก

ตักเลนไปเสริมหน้าดินรอบๆ	หนองน้ำา	เพราะหากปล่อย

ให้หนองน้ำามีสภาพตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ	 ราษฎรก็จะรุกเข้าไป

ทำานา	 ทำาให้แหล่งน้ำาค่อยๆ	 หมดไป	 แต่หากปรับปรุงให้มี

ความลึกพอสมควรก็จะสามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งรับน้ำา

ได้บางส่วนเพื่อบรรเทาน้ำาท่วมในฤดูฝน	นอกจากนั้นยังใช้

เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ำาจืด	 กับจัดต้ังกลุ่มประมงหมู่บ้าน	

ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสำารองเพื่อการเกษตรกรรมในระยะ

ฤดูแล้งได้ด้วย	ในการน้ีควรส่งเสริมการปลูกต้นกก	ปลูกต้นผือ	

สำาหรับเป็นวัตถุดิบในการใช้สานเส่ือ	หรือปลูกบัวเพ่ือจำาหน่าย

เป็นรายได้พิเศษ	เน่ืองจากการทำานาอย่างเดียวในพ้ืนท่ีไม่ก่ีไร่

คงไม่เพียงพอสำาหรับแต่ละครอบครัว	จำาเป็นต้องมีอาชีพ

เสริมดังกล่าว

•	 ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาและปรับปรุง

หนองน้ำาตามท้องที่ต่างๆ	 เพิ่มเติม	 เพื่อให้ราษฎรในเขต

ท้องที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงมีน้ำาใช้สำาหรับเพาะปลูก

และใช้อุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง	 ซึ่งมักขาดแคลนน้ำาเป็น

ประจำา	ดังต่อไปนี้

•	 ควรพิจารณาปรับปรุงหนองน้ำาธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต

ตำาบลพังขว้าง	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร	เช่น	

หนองปลาดุก	 หนองเอิงเริงหรือหนองโสน	 หนองหว้าหรือ

หนองสนม	และหนองอ่ืนๆโดยทำาการขุดลอกและเสริมคันดิน

รอบบริเวณหนองตามความเหมาะสม	 เพื่อรับน้ำาฝนและน้ำา

ท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีสูงเก็บกักไว้	ให้ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

•	 ควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายตอนบน	

เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือทุ่งหญ้าเลี้ยงโคนมและการเพาะปลูก

พืชอื่นๆ	สำาหรับราษฎรบ้านโนนสวรรค์	ตำาบลพังขว้าง	อำาเภอ

เมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร

๒

๓

๔

๕

๖
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วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่ฟ�ร์มผสมผส�นศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ บ้�นน�นกเค้� ตำ�บลห้วยย�ง 

อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
•	 การสาธิตวิธีปลูกพืชโดยอาศัยน้ำาฝนจะต้องทำาให้เกษตรกร

ดูแล้วสามารถทำาตามได้	โดยขุดสระหรือบ่อน้ำาใต้ดินเพื่อ

กักเก็บน้ำาฝน	 ใช้เป็นแหล่งน้ำาสนับสนุนการเพาะปลูกการ

สาธิตดังกล่าวควรจะเปรียบเทียบกับการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำา

ชลประทาน	ซึ่งจะได้ผลผลิตมากกว่ากันหลายเท่าในเนื้อที่

เท่ากัน	 ในอนาคตเกษตรกรจะเริ่มสนับสนุนโครงการ

ชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กด้วยความเต็มใจ

สละที่ทำากินบางส่วนในเขตอ่างเก็บน้ำา	เนื่องจากพื้นที่ที่เหลือ

จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับราษฎรเป็นส่วนรวมสูงกว่าเดิม

มาก	ทั้งนี้เกษตรไม่ต้องลงทุนเลย	นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่

ฝ่ายชลประทานควรสำารวจหาหนองน้ำาธรรมชาติ	 เพื่อ

ดำาเนินการปรับปรุงให้สามารถเก็บสำารองน้ำาฝนได้ตลอด

ทั้งปี	จะได้เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับการเพาะปลูก	การอุปโภคบริโภค	

และการประมง	

•	 การปลูกต้นยางพาราแซมเพ่ือสร้างป่าน้ัน	 นับว่าได้ผลเพราะ

เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว	สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้พอ

สมควร	 แต่จะต้องพิจารณาปลูกต้นไม้อื่นแซมให้มีสภาพ

ค่อนข้างทึบในทำานอง	 “ปลูกป่าในยาง	ปลูกยางในป่า”	

นอกจากนั้นนักวิชาการป่าไม้ควรวิจัยว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้าง	

ที่สามารถคายออกซิเจนจากขบวนการสังเคราะห์แสง	เป็น

อัตราสูง	จะได้พิจารณาใช้พันธุ์ไม้ดังกล่าวในกิจการปลูกป่า
๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว264



ทดแทน	ในอนาคตจะมีผลทำาให้คงความสมดุลของปริมาณ

ก๊าชออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ	

เน่ืองจากปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่ทำาให้เกิดปริมาณ

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ใน

บรรยากาศมากเกินไป

•	 ควรสาธิตวิธีการปลูกพืชในเขตเกษตรน้ำาฝน	ในรูปแบบที่

เกษตรกรสามารถทำาตามอย่างได้	 จึงควรหาพื้นที่นอกเขต

ชลประทานใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 เนื้อที่

ประมาณ	๕๐	ไร่	แล้วขุดสระหรือบ่อน้ำาเพื่อเก็บกักน้ำาฝน

สำาหรับใช้เป็นแหล่งน้ำาสนับสนุนการเพาะปลูก	

•	 การเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำาฝนเพียงอย่างเดียวจะประสบ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำาเป็นประจำา	จึงสมควรปรับปรุง

หนองดังกล่าว	ให้สามารถเก็บน้ำาฝนไว้มากๆ	เพื่อใช้เป็น

แหล่งน้ำาสำาหรับการเพาะปลูก	

•	 การปลูกต้นยางพาราแซมเพื่อสร้างป่านับว่าได้ผล	เพราะ

เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว	จึงสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้

พอสมควร	แต่จะต้องพิจารณาปลูกต้นไม้อื่นแซมให้มีสภาพ

ค่อนข้างทึบด้วย	ในทำานอง	ปลูกป่าในยาง	ปลูกยางในป่า

•	 การดำาเนินงานแบบไร่นาสวนผสม	 ในกิจกรรมระบบทำาฟาร์มน้ัน	

จะได้ผลดีมากในเขตท่ีมีน้ำาชลประทาน	ซ่ึงในศูนย์ศึกษาฯ	น้ีการ

เพาะปลูกพืชต่างๆ	ก็ได้ผลดีพอสมควรก็จะเป็นส่วนท่ีน่าสนใจ

สำาหรับแสดงให้ประชาชนทั่วไปมาศึกษาดูงานได	้ จะต้อง

พิจารณาหาพ้ืนที่ที่แสดงให้เห็นว่าจะสามารถปลูกพืชให้

ได้ผลดีในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำาชลประทานด้วย	 ทั้งนี้	 เพราะพื้นที่

ทำาการเกษตรโดยอาศัยน้ำาฝนเพียงอย่างเดียว	ซึ่งเรียกว่า

เกษตรน้ำาฝนนั้น	 เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ	จะมีพื้นที่

ที่มีน้ำาชลประทานสนับสนุนได้อย่างสมบูรณ	์เพียงประมาณ

ร้อยละ	๑๐	ของพ้ืนท่ีท่ีเกษตรใช้ทำากินท้ังหมด	ปัญหาส่งผล

ให้เกษตรกรที่ทำาการเพาะปลูกขาดแคลนน้ำาอยู่เสมอมา	

ถ้าฝนท้ิงช่วงเกิน	๗	วัน	ก็จะทำาให้ผลผลิตเสียหาย	เกษตรกร	

จึงมีรายได้น้อยและยากไร้ในท่ีสุด	จึงมีพระราชดำาริให้แก้ไข

เพ่ือบรรเทาปัญหาให้เบาบางลง	 โดยอาศัยหนองบึงตามธรรมชาติ

ที่มีอยู่เดิม	 และดำาเนินการขุดลอกปรับปรุงและยกคันดิน

ให้สูงขึ้น	ก็จะสามารถเก็บกักน้ำาให้มากขึ้น	หลังจากนั้นก็จะ

แนะนำาและส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน	

ถ้าเกษตรกรขยันก็จะทำา	 การเกษตรบริเวณรอบๆหนองน้ำาได้	

รวมถึงการรวมกลุ่มการเล้ียงปลาอย่างเป็นระบบด้วย	นอกจากน้ี	

ควรปลูก	ตามริมหนองน้ำาสำาหรับจักสานและปลูกบัวไว้เก็บดอก

และเม็ดจำาหน่ายได้อีกทางหนึ่งในบริเวณศูนย์ศึกษาฯนี้	

ก็ควรพิจารณาปรับปรุงหนองเต่า	และหนองแฝกให้สามารถ

เก็บกักน้ำาได้มากข้ึน	และหาพ้ืนท่ีท่ีไม่มีน้ำาชลประทาน	แสดง

ให้ราษฎรเห็นว่า	สามารถดำาเนินการเพาะปลูกอย่างได้ผลดีโดย

อาศัยน้ำาฝนและน้ำาจากหนองนี้

๒

๑-๒. ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีผสมผส�นศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
 ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร
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•	 การดำาเนินงานในพื้นที่มีน้ำาชลประทานสมบูรณ์ดีแล้วนั้น	

จะต้องแสดงให้เกษตรกรเห็นว่าเมื่อมีน้ำาชลประทาน

สมบูรณ์แล้ว	 เกษตรกรจะสามารถได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น	

มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	การปลูกพืชเพียง	๒	 ไร	่ ก็จะ

สามารถได้ผลผลิตเท่ากับการปลูกพืชจำานวน	๑๐	ไร	่เกษตรกร

ก็จะเห็นประโยชน์และร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ	ราษฎร

ที่มีที่ดินอยู่เดิม	๒๐	ไร่	 เมื่อมีโครงการชลประทานมาถึง

มีการปรับปรุงพื้นที่ดีแล้วก็จะสามารถแบ่งพื้นที่จำานวน	

๑๐	ไร่	ให้คนอ่ืนคนละ	๓-๔	ไร่	ก็จะทำาให้มีจำานวนเกษตรกร	

มีพื้นที่ทำากินเพิ่มขึ้นอีก	๓-๔	ราย	โดยตนเองจะมีเก็บไว้เพียง	

๑๐	 ไร่	 แต่สามารถทำาการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์	 ก็จะได้

ผลผลิตเหมือนกับทำาในท่ีดิน	๕๐	ไร่	ตามแบบเดิม	การทำา

เช่นน้ีก็จะทำาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากข้ึน	 และกระจาย

ได้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย	 โดยทดลองพิจารณาดำาเนินการจัดหา

ที่ดิน	ประมาณ	๕๐	ไร่	อาจจะจัดซื้อที่ดิน	โดยใช้เงินจาก

มูลนิธิชัยพัฒนา	แล้วนำาพื้นที่มาพัฒนาเป็นตัวอย่างให้ราษฎร	

เห็นว่าสามารถดำาเนินการเพาะปลูกอย่างได้ผลดีในพื้นที่

ไม่มากนักและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด

๓

๔
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

•	 การท่ีได้มีพระราชดำาริให้ปลูกยางพาราในศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานฯ	 น้ัน	 มีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้เป็นการปลูกเสริมป่า	

ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้	 สภาพป่าไม้ถูกทำาลายไปมาก	

จึงต้องการให้มีการปลูกยางแซมในป่ามากกว่าที่จะปลูก

เป็นแถว	เป็นแนว	เพื่อกรีดยางเป็นอาชีพเหมือนอย่างภาคใต	้

ส่วนการกรีดยางเป็นผลพลอยได้	 เน่ืองจากยางที่ปลูกในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	อาจกรีดน้ำายางได้ไม่มาก	เนื่องจากสภาพ

ความชื้นไม่เหมาะสม	และระยะเวลาที่กรีดยางได้ก็อาจจะ

น้อยกว่าทางภาคใต้	ดังนั้นจึงควรนำาต้นยางเข้าไปปลูกแซม

ในพ้ืนท่ีป่าท่ัวไป	ก็จะช่วยสร้างความชุ่มช้ืน	และถนอมป่าเก่าไว้

รวมท้ังการสร้างป่าเพ่ิมมากข้ึน	 ส่วนการส่งเสริมการปลูกยาง

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น	ควรจะดำาเนินการในบริเวณ

ท่ีมีความช้ืนสูง	มีปริมาณน้ำาฝนมาก	เช่น	ท่ีจังหวัดนครพนม	

และจังหวัดสกลนคร	ส่วนในบริเวณอีสานตอนใต้นั้น	เนื่องจาก

ปริมาณน้ำาฝนน้อยบางแห่งไม่เกิน	๑,๐๐๐	มิลลิเมตรต่อปี	

ถ้าส่งเสริมการปลูกยางจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

•	 ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นหินหรือลานหิน	 ที่เป็นหินล้วนๆ	

และมีดินปนอยู่บ้างสภาพเช่นนี้	จะมีรอยแตกอยู่ทั่วไป	ก็

ควรพิจารณาหาต้นไม้ที่มีความทนต่อสภาพเช่นนี	้ มาปลูก

ตามรอยแตกของหินนั้นๆ	 เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตได้ด	ีก็จะ

ทำาให้บริเวณน้ันมีปุ๋ยอินทรียวัตถุท่ีเกิดจากซากใบไม้ท่ีร่วงหล่น

มาทับถมกัน	 ในไม่ช้าสภาพลานหินก็จะค่อยๆ	 ปรับสภาพ

กลายเป็นดินได้ต่อไป	 รวมทั้งป้องกันการกัดเซาะของน้ำา

ตามซอกหิน	และชะลอการไหลของน้ำาจากภูเขาได้เป็นอย่างดี

•	 เนื่องจากปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ	

กำาลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก	ซึ่งเรื่องหนึ่งได้แก่การเผา

ผลาญอินทรีย์สารมากเกินไป	ทำาให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เกิดขึ้นจำานวนมาก	และไปห่อหุ้มโลกในชั้นบรรยากาศ	อัน

เป็นการปิดก้ันไม่ให้มีการระบายความร้อนเป็นไปตามธรรมชาติ	

ซ่ึงมีผลทำาให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนเกิดความแปรปรวนของ

ดินฟ้าอากาศ	และเป็นภัยอย่างร้ายแรง	ดังที่นักอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยในปัญหานี้	ซึ่งเรียกกันว่า	กรีนเฮาส์

เอฟเฟ็ค	(Green	House	Effect)	แนวพระราชดำาริในการ

แก้ไขปัญหานี้	 ทรงมีแนวทางที่จะใช้วิธีทางธรรมชาติด้วย

กันเอง	 โดยมีพระราชดำาริให้นักวิชาการ	 หรือศูนย์ศึกษาฯ	

ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัยหาปริมาณของออกซิเจนท่ีต้นไม้ผลิต

ออกมาและศึกษาว่าพืชชนิดใด	 จะสามารถผลิตออกซิเจน

ได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์	หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ	การศึกษา

ปริมาณคาร์บอนในพืชต่างๆ	 เนื่องจากพืชที่เก็บคาร์บอนไว้นั้น

ส่วนใหญ่จะมาจากคาร์บอนไดออกไซด์	 เมื่อเป็นดังนี้ก็จะ

สามารถกำาหนดจำานวนคาร์บอนไดออกไซด์	 ที่พืชดูดซับ

เข้าไป	และจำานวนออกซิเจนที่พืชคายออกมา	เมื่อนำามา

เปรียบเทียบกันก็จะสามารถทราบได้ว่าพืชชนิดใดสามารถ

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่า	หรือสามารถดูดออกซิเจน

ได้มากท่ีสุด	ก็จะส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ชนิดน้ันให้มากๆ	

เพราะนอกจากจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์บรรยากาศแล้ว	

ยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนอีกด้วย	ซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหา

กรีนเฮาส์เอฟเฟ็ค	ได้วิธีหนึ่ง

๓-๔. ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ผสมผส�นศูนย์ศึกษ�ก�ร

 พัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๕-๖. โครงก�รง�นส�ธิตภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�ก

 พระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๕ ๖
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วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

บริเวณพื้นที่โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยนกเค�้อันเนื่อง  

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ บ�้นกุดน�ย�ม ตำ�บลเจริญศิลป์  

กิ่งอำ�เภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บริเวณพื้นที่โครงก�รปรับปรุงหนองดง บ�้นกุดน�ข�ม 

ตำ�บลเจริญศิลป์ กิ่งอำ�เภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
•	 ตามที่กรมชลประทานได้ดำาเนินการสนองพระราชดำาริ

โดยการขุดลอกหนองดงจนสามารถจุน้ำาได้ถึง	 ๑๑,๐๐๐	

ลูกบาศก์เมตร	ทำาให้ปัจจุบันเก็บสำารองน้ำาสำาหรับสนับสนุน

การเพาะปลูกกับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งป	ี นับว่า

เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก	จึงควร

สำารวจหาท่ีใกล้เคียงเพ่ือขุดสระเก็บกักน้ำาในทำานองเดียวกัน

ตามความเหมาะสม

•	 ขุดลอกและขยายหนองกกโก	ซ่ึงมีเน้ือท่ีถึง	๑๐	ไร่	ตลอดจน

หนองมนสำาหรับเป็นแหล่งน้ำาใช้สอยรวมสำาหรับหมู่บ้านท่ีต้ัง

อยู่รอบหนองดังกล่าว	 ซึ่งกำาลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา	

ส่วนห้วยบางสายเช่นห้วยยาม	ซึ่งกระแสน้ำาเอ่อล้นตลิ่งเป็น

ประจำาทุกปี	ทำาความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน	

ให้หาทางแก้ไข	 โดยสร้างฝายกับคันดินป้องกันน้ำาท่วมท่ี

ทำากินของราษฎร	และจะสามารถสำารองน้ำาไว้ใช้	สอยตลอด

ฤดูแล้ง	

พระร�ชดำ�ริ
	 ให้ผันน้ำาบางส่วนจากระบบส่งน้ำาดังกล่าวมาเก็บไว้ในสระ

ในบริเวณวัดซึ่งต้องขุดต่อไป	ทั้งนี	้เพื่อใช้สำาหรับอุปโภค

บริโภค

•	 เนื่องด้วยการทำานาเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เช่น	 ท่ีหลายหมู่บ้านในเขตอำาเภอวานรนิวาส	 อำาเภอบ้านม่วง	

จังหวัดสกลนคร	อำาเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	และที่

อำาเภอบรบือ	 จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นต้น	 ผู้ทำานาเกลือ

มักปล่อยน้ำาเค็มที่เหลือใช้หรือน้ำาฝนที่ตกชะลานตากเกลือ

ลงไปตามร่องน้ำาและลำาห้วยโดยไม่มีการควบคุมเท่าที่ควร	

ทำาให้น้ำาในลำาห้วยต่างๆ	 มีความเค็มสูงมาก	 ทำาความเสียหาย

ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำานา	 เนื่องจากน้ำาเค็ม

จากลำาห้วยเหล่านั้นได้ไหลเข้าสู่พื้นที่นาเป็นบริเวณกว้าง

จึงไม่สามารถใช้พื้นที่ปลูกข้าวได้เช่นแต่ก่อนสมควรให้

ผู้ประกอบกิจการทำานาเกลือทั้งหลาย	 จัดพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ของตนที่บริเวณลานตากเกลือสร้างเป็นสระเก็บน้ำา

ขนาดใหญ่	 สำาหรับรองรับน้ำาเค็มทั้งหมดที่ปล่อยทิ้งมา

จากลานตากเกลือ	 เก็บไว้ในสระนี้เพื่อรอการระเหยหรือ

ซึมลงในดินโดยวิธีการตามธรรมชาติ	ซึ่งขนาดของสระน้ำา

ดังกล่าวจะมีขนาดและความลึกเท่าใด	 ต้องกำาหนดให้

สัมพันธ์กับอัตราปริมาณน้ำาที่ระบายท้ิงจากลานตากเกลือ

ในแต่ละช่วงเวลา	 ความสามารถในการระเหยและรั่วซึม

ลงไปใต้ดิน	ทั้งนี้ให้มีความสมดุลพอดีกันโดยไม่ให้น้ำา

เค็มไหลล้นไปยังลำาห้วยข้างๆ	 อีกต่อไป	 สำาหรับสระเก็บน้ำา

ขนาดใหญ่น้ีในอนาคตอาจมีน้ำาเค็มเข้มข้นเหมือน	Dead	Sea	

หรืออาจศึกษาเก่ียวกับการเล้ียงปลาหรือเล้ียงกุ้งว่าสามารถ

ดำาเนินกิจการด้านนี้ได้หรือไม่เพียงใดด้วย

๑.	 โครงการปรับปรุงและขุดลอกหนองกกโกอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ	จังหวัดสกลนคร

๒.	 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้าอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
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๑

๑. ๒๓ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงก�รปรับปรุงหนองดง 
บ้�นกุดน�ข�ม จังหวัดสกลนคร

๒. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยนกเค้�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๒
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วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำ�ทิ้งน้ำ�เสียหนองสนม ข�้งโรงผลิตน้ำ�ประป�และบริเวณ 

ริมหนองห�นข�้งโรงพย�บ�ลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
•	 ควรวางโครงการและก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติผสมผสานกับ

เทคโนโลยีแบบประหยัด	กล่าวคือ	จัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย	ใช้กกอียิปต์ดับกลิ่น	

ผักตบชวาดูดซับสิ่งโสโครกและโลหะหนัก	 ใช้กังหันน้ำาชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศ

ให้กับน้ำาเสียตามความเหมาะสม	

•	 ควรรวบรวมน้ำาเสียที่ระบายน้ำาลงหนองหานที่ข้างโรงผลิตน้ำาประปา	บริเวณข้าง

โรงพยาบาล	 โดยหาทางผันน้ำาด้วยท่อและคูน้ำาจากจุดทั้งสองดังกล่าวมารวมกับที่

จุดระบายน้ำาทิ้ง	ณ	บริเวณใกล้กับฌาปนสถานภูหมากเสื่อ

•	 ผักตบชวาที่ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำาเสียกับดูดสิ่งโสโครก

ออกจากน้ำาเสียนั้น	ต้องหมั่นเปลี่ยนออกจากบ่อน้ำาเสียเป็นระยะ	ๆ	ก่อนที่จะเน่าและ

เริ่มลดประสิทธิภาพในการบำาบัดน้ำาเสีย

•	 ควรพิจารณาหาทางผันน้ำาเสียโดยใช้ท่อน้ำากับคูน้ำาจากจุดระบายน้ำาทิ้งข้างสำานักงาน

ประปาสกลนครและจากบริเวณข้างโรงพยาบาลประจำาจังหวัดสกลนครมารวมกับจุด

ระบายน้ำาทิ้ง	ณ	บริเวณใกล้กับฌาปนสถานภูหมากเสื่อ	เพื่อทำาเป็นโครงการบำาบัดน้ำาเสีย

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาเสีย	(หนองสนม)	 	

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงก�รแก้ไขปัญห�น้ำ�เสีย (หนองสนม) อันเนื่องม�จ�ก

 พระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๒. ๒๖ พฤสจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่แหล่งน้ำ�ทิ้ง

น้ำ�เสียหนองสนมข�้งโรงผลิตน้ำ�ปะป� จังหวัดสกลนคร

๓. ๒๖ พฤสจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่หนองสนม 

ข้�งโรงพย�บ�ลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ ๒
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๓
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วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่อ�่งเก็บน้ำ�ห้วยอ�่งอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ

และอ�่งเก็บน้ำ�ห้วยเคลิ้มอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

ตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

	 หลังจากได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาภูไม้รวกอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ	และระบบท่อส่งน้ำาเสร็จแล้ว	แม้ว่าพื้นที่ในเขต

ส่งน้ำาจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ตาม	แต่ราษฎรจำานวน

มากได้บุกเบิกเข้าไปทำากินในท่ีดินดังกล่าวเน่ืองจากพวกเขา

ขาดแคลนที่ดินทำากินราษฎรกลุ่มหนึ่ง	 จึงขอพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณเก่ียวกับที่ดินทำากินในบริเวณดังกล่าว	

สมควรสำารวจการเข้ามาอยู่อาศัยและจำานวนที่ดินถือครอง

ของราษฎรแต่ละราย	พร้อมกับแยกแยะสภาพพื้นที่ว่าบริเวณ

ใดเป็นพื้นท่ีราบเหมาะแก่การเพาะปลูกและราษฎรทำาการ

เพาะปลูกอยู่แล้วก็สมควรจัดสรรท่ีดินดังกล่าวให้ตามกฎเกณฑ์

ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะกำาหนดให้เหมาะสมต่อไป	

ส่วนพื้นที่ดอนเป็นเนินให้จัดเป็นพื้นที่ปลูกป่า

	 ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยเคลิ้ม	มีราษฎรหมู่ที	่๒	ตำาบล

บึงทราย	กิ่งอำาเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร	จำานวน	๑	ราย		

ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับที่ดินใน

อ่างเก็บน้ำาซึ่งถูกน้ำาท่วม	(บริเวณอ่างเก็บน้ำาทั้งหมดเป็น

ป่าสงวนแห่งชาติ)	สมควรจัดหาที่ดินซึ่งยังไม่มีใครบุกเบิก

ตามขอบอ่างเก็บน้ำาห้วยเคลิ้มพร้อมกับจัดหาน้ำาจาก

ลำาห้วยข้างเคียงสนับสนุนต่อไป

๑

	 สมควรขุดลอกหนองแวงและหนองสิมที่บ้านดงมะไฟ	

ตำาบลดงมะไฟ	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร	

เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรบ้านดงมะไฟใช้อุปโภค-บริโภค

ในฤดูแล้ง	 สำาหรับเลี้ยงสัตว์	 และใช้ทำาการเกษตรสำาหรับ

หมู่บ้านอีกด้วย	และนอกจากนั้นในเขตตำาบลนี้และตำาบล

ข้างเคียงหากมีหนองน้ำาธรรมชาติซึ่งสมควรขุดลอกแล้ว	

ให้พิจารณาดำาเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

	 สมควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการฝาย

ทดน้ำาห้วยหมากพริก	ที่บริเวณบ้านดงมะไฟ	ตำาบลดงมะไฟ	

อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร

๑.	 โครงการอ่างเก็บน้ำาภูไม้รวกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดสกลนคร

๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดสกลนคร

๓.	โครงการฝายทดน้ำาห้วยหมากพริกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเคลิ้มอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร
๒. ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยอ่�ง
 อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ และอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเคลิ้มอันเนื่องม�จ�ก
 พระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร ๒
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วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่วัดหินหม�กเป้ง บ้�นไทยเจริญ ตำ�บลพระพุทธบ�ท 

อำ�เภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองค�ย

พระร�ชดำ�ริ

	 ควรพิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก	

ให้ราษฎรบ้านเดื่อ	และหมู่บ้านข้างเคียง	ในเขตตำาบลวัดธาตุ	

อำาเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	 โดยการก่อสร้าง

ประตูบังคับน้ำาท่ีปากน้ำาห้วยสวยหรือท่ีลำาห้วยสาขาของห้วยสวย

	 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาและเขื่อน

ทดน้ำาที่ลำาห้วยทอน	และห้วยสาขาของห้วยทอนเพื่อจัดหาน้ำา

ช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกจำานวนหลายหมู่บ้านในเขตตำาบลต่างๆ	

ของอำาเภอศรีเชียงใหม่และอำาเภอสังคม	จังหวัดหนองคาย	และ

อำาเภอน้ำาโสม	อำาเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

	 ควรพิจารณาสร้างเสริมระบบส่งน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยหินสิ่ว

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในบริเวณท่ีราษฎรหมู่บ้านไทยเจริญ	

ตำาบลพระพุทธบาท	อำาเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
๑.	 โครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้ราษฎรบ้านเดื่อ	

จังหวัดหนองคาย

๒.	โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

จังหวัดอุดรธานี	

๓.	โครงการฝายทดน้ำาห้วยหินสิ่วอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ

จังหวัดหนองคาย

๑

๓

๒ ๔
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วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
บริเวณพื้นที่วัดศรีบุญเรือง บ้�นโพนง�ม ฝ�ยทดน้ำ�

บ้�นโพนดู่ ตำ�บลหนองบ่อ อำ�เภอน�แก จังหวัดนครพนม

และอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยโท ห้วยย�งอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ตำ�บลห้วยโพนค้อ กิ่งอำ�เภอโคกศรีสุพรรณ จังกัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
•	 ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยโทและอ่างเก็บน้ำาห้วยยาง	

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	มีราษฎรหลายครอบครัวได้รับ

ความเดือดร้อนเน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำา

และถูกน้ำาท่วม	 กรมชลประทานจะได้พิจารณาช่วยเหลือ

ตามความเหมาะสมสำาหรับพื้นที่บริเวณปากลำาน้ำาก่ำาใน

เขตอำาเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม

•	 สมควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยนางออ	 เพื่อจัดหาน้ำา

สนับสนุนฝายทดน้ำาบ้านโพนดู่และช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูก

สองฝั่งห้วยนางออพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำาบางแห่งอยู่ในเขต

ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

•	 ให้กรมชลประทานสำารวจหาพื้นที่ว่างเปล่า	 เพื่อวางแผน

การชลประทานให้สามารถสนับสนุนน้ำาสำาหรับปลูกข้าวได้ท้ังปี

๑.	 โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโท	และห้วยยางอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาร	ิจังหวัดสกลนคร

๒.	 โครงการฝายทดน้ำาบ้านโพนดู่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

	 จังหวัดนครพนม

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ลำ�ห้วยทอนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

 จังหวัดอุดรธ�นี

๓. ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๒ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ฝ�ยทดน้ำ� บ�้นโพนดู่ 

 ตำ�บลหนองบ่อ อำ�เภอน�แก จังหวัดนครพนม

๔. โครงก�รอ�่งเก็บน้ำ�ห้วยโท และห้วยย�งอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ  

 จังหวัดสกลนคร

๕. โครงก�รฝ�ยทดน้ำ�บ�้นโพนดู่อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดนครพนม๕
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วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๑
บริเวณพื้นที่คลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕๓๑
ภาคกลาง

วิธีหลักในการแก้ไขปัญหาน้ำาเสีย ได้แก่ การใช้น้ำาที่มีคุณภาพดีช่วย

ผลักดันน้ำาเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ำาเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง 

ทั้งนี้โดยรับน้ำาจากแม่น้ำาเจ้าพระยาและจากแหล่งภายนอก ส่งเข้าไป

ตามสายคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองลาดพร้าว 

คลองสามเสน คลองแสนแสบ และคลองเทเวศร์ เป็นต้น กระแสน้ำา

จะไหลจากคลองดังกล่าวแยกเข้าไปตามคลองซอยต่างๆ แล้วไปไหล

ออกแม่น้ำาเจ้าพระยาปลายคลองอีกด้านหนึ่ง ด้วยวิธีการที่ทำาให้น้ำา

ไหลเวียนไปตามลำาคลองใหญ่และคลองซอยได้ตลอดนี้ย่อมสามารถ

ระบายน้ำาเน่าเสียกับทั้งทำาหน้าที่ชะพาสิ่งโสโครกออกไปจากชุมชนได้ 

อันจะช่วยบรรเทาสภาพเน่าเสียในคลองในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี

พระราชดำาริ

บริเวณพ้ืนท่ีประตูบังคับน้ำาปากคลองเปรมประชากร และประตูบังคับน้ำา
เชียงรากน้อย

พระราชดำาริ

ให้หาวิธีรับน้ำาเข้าคลองเปรมประชากรตอนบนเป็นปริมาณมากภายใน

เวลาอันรวดเร็วเพื่ออัดเพิ่มระดับน้ำาให้สูงขึ้น จะได้สามารถกระจายน้ำา

เข้าสู่ทุ่งบางไทร-บางปะอิน สำาหรับใช้ในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ ๑
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โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาเสียอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

กรุงเทพมหานคร

การสนองพระราชดำาริ

บริเวณพื้นที่คลองวัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ให้ใช้น้ำาจากคลองเปรมประชากรผลักดันน้ำาเน่าเสียหรือทำาให้ 

น้ำาเน่าเสียในบริเวณกรุงเทพมหานครบางพ้ืนท่ีมีสภาพเจือจางลง 

ทั้งนี้จะต้องดำาเนินการขุดลอกเส้นทางน้ำาที่เชื่อมกับแม่น้ำา

เจ้าพระยาท่ีตื้นเขินจะได้สามารถรับปริมาณน้ำาเสริมเข้ามา

โดยสะดวก 

พระราชดำาริ

๑-๔. ๕ มิถุนายน ๒๕๓๑ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่คลองเปรมประชากรในเขต 
 กรุงเทพมหานคร  จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตามจะต้องดำาเนินการขุดลอกหนองน้ำาธรรมชาติไป

ด้วยพร้อมกันจะได้สามารถเก็บสำารองน้ำาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มท่ี สำาหรับเส้นทางน้ำาท่ีเช่ือมกับแม่น้ำาเจ้าพระยาเส้นอ่ืนๆ เช่น 

คลองเชียงรากน้อยนั้น ต้องรีบรับน้ำาเข้ามาเมื่อน้ำาขึ้น และ

ปิดประตูบังคับน้ำาไม่ให้น้ำาไหลย้อนกลับเมื่อน้ำาลง ทั้งนี้ เพื่อ

เก็บกักน้ำาไว้คลองเปรมประชากรตอนบนในลักษณะ “อ่างเก็บน้ำา” 

เพ่ือใช้ผลักดันน้ำาเน่าเสียในคลองเปรมประชากรตอนล่างต่อไป

๒

๓ ๔
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วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ 
บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำามูโนะ จังหวัดนราธิวาส

๒๕๓๑
ภาคใต้

พระราชดำาริ

๒

โครงการชลประทานมูโนะอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ :

๑. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๒. ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำามูโนะ
 จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดนราธิวาส

๑

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการขุดคลองส่งน้ำาที่มี

คุณภาพดี ซึ่งเดิมมีความยาวทั้งสิ้น ๑๓ กิโลเมตร จนเชื่อมกับ

ลุ่มน้ำาคลองบางเตย จะได้สามารถส่งน้ำาไปชะล้างดินเปรี้ยวใน

พื้นที่เกษตรกรรม ในเขตบ้านโคกชุมบกและบริเวณใกล้เคียง
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พระราชดำาริ
• จากปลายคลองส่งน้ำาสายซอย ๑ ซ้ายที่ก่อสร้างข้าม

คลองโคกไผ่ไปแล้วนั้น ควรระบายน้ำาจากท่อระบายน้ำา

ปลายคลองไปให้พื้นที่ทำานา (พื้นที่ดินเปรี้ยว) บริเวณ

บ้านโคกชุมบก ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ถ้าหากระดับน้ำาที่บริเวณปลายคลองสายนี้มีระดับไม่สูง

พอที่จะขุดคลองส่งไปในแนวพื้นที่สูงตามที่ต้องการ ก็ควร

ระบายน้ำาลงคลองบางเตย โดยขุดลอกคลองบางเตยมี

ระยะทางยาวไปตามความเหมาะสม เพื่อจะได้เก็บขังน้ำาจืด

ที่ส่งมาจากคลองมูโนะไว้ใช้ชะล้างความเปรี้ยวของดิน 

และใช้เพื่อการทำานาในบริเวณดังกล่าว

• เนื่องด้วยพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำาบางนราในเขต

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดนราธิวาส มีโอกาสจะได้รับน้ำาซึ่งถูกทดอัดให้ท่วม

พื้นที่เป็นครั้งคราวได้ หรือจากการสูบน้ำาขึ้นไปใช้โดยตรง 

ควรที่ทางราชการจะได้พิจารณาขุดสระเก็บน้ำากระจายไป

ตามบริเวณต่างๆ ท่ีเหมาะสม หรือแนะนำาให้เกษตรกรขุดสระ

ไว้ในเขตที่ดินของแต่ละคน เพื่อเก็บน้ำาไว้ใช้เมื่อคราวที่

ระดับน้ำาเก็บกักในแม่น้ำาบางนรามีระดับลดลง

๓

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนราอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำามูโนะ จังหวัดนราธิวาส
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พระราชดำาริ

ในเขตพื้นที่โครงการบ้านโคกกูแว ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ 

ควรสำารวจอาณาเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์แต่ละหมู่บ้าน 

รวมทั้งแปลงกรรมสิทธิ์ท่ีดินของราษฎรเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการจะพัฒนาต่อไป และการนำาน้ำาคุณภาพดีจาก

คลองส่งน้ำาโครงการบ้านโคกกูแวไปชะล้างความเปร้ียว

ของดินนั้น ทุกฝ่ายควรจะประสานและร่วมมือกันแนะนำา

ราษฎรอย่างใกล้ชิดให้ทราบถึงวิธีการนำาน้ำาไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ และถ้าหากมีความจำาเป็นต้องสร้างระบบระบาย

น้ำาเสียออกจากพื้นที่เพิ่มเติมแล้วก็ให้พิจารณาดำาเนิน

การในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านต่อไปตามความเหมาะสม

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๒

๓

๑

๑-๒, ๔-๕. ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีคลองระบายน้ำามูโนะ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำามูโนะ จังหวัดนราธิวาส
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๔

๕

๖

พระราชดำาริ
เน่ืองจากปรากฏว่าผลการทดลองเล้ียงปลาได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

ฉะนั้นหากราษฎรที่มีที่ทำากินตามขอบพรุโต๊ะแดง มีความ

น่าสนใจในการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาในลักษณะดังกล่าวก็ให้

พิจารณาวางแผนขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติมเรียงเป็นแถวขนาน

กับคลองส่งน้ำาคุณภาพดี โดยให้สามารถใช้ประโยชน์จากขอบ

บ่อเลี้ยงปลาเป็นคันกั้นน้ำาจากพรุได้ด้วย

โครงการทดลองเลี้ยงปลาขอบพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
การสนองพระราชดำาริ

บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำามูโนะ จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ 
บริเวณพื้นที่คลองโต๊ะแดง และคลองสาขา ตำาบลปูโยะ 
อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
ควรพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำากั้นคลองสุไหงปาดี เพื่อจัดหาน้ำา

ช่วยเหลือพื้นที่ทำานาของหมู่บ้านโคกกามา บ้านทุ่งคา และ

หมู่บ้านใกล้เคียง ในเขตตำาบลสุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาดี 

จังหวัดนราธิวาส ตามท่ีกำานันตำาบลสุไหงปาดี และผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๔ ตำาบลสุไหงปาดี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณ 

โครงการฝายทดน้ำากั้นคลองสุไหงปาดีอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑

๒

๑. ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่คลองโต๊ะแดง และคลองสาขา 

 ตำาบลปูโยะ อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายทดน้ำากั้นคลองสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 จังหวัดนราธิวาส

๓-๕. ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ พื้นที่ฝายทดน้ำากั้นคลองสุไหงปาดี 

 และพื้นที่บ้านวังไทร-บ้านตาเซะใต้ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
ควรศึกษาและหาทางจัดหาน้ำาเสริมให้กับคลองมูโนะเพ่ิมจาก

การรับน้ำาแม่น้ำาโก–ลกเพียงแห่งเดียว ตามพระราชดำาริที่

พระราชทานไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ด้วยเหตุที่

คลองโต๊ะแดงเป็นลำาน้ำาท่ีไหล (ผ่านพรุ) ลงคลองมูโนะโดยตรง 

สมควรจะได้ทำาการตรวจสภาพน้ำาและพ้ืนท่ีบริเวณคลองโต๊ะแดง 

และคลองสาขา เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการไหลของน้ำา 

ปริมาณน้ำาไหล และระดับน้ำา ตลอดจนคุณภาพน้ำาในคลองต่าง ๆ  

เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะสามารถนำาน้ำาจากคลองโต๊ะแดง

มาใช้งานได้หรือไม่เพียงไร 

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
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บริเวณพื้นที่บ้านวังไทร-บ้านตาเซะใต้ ตำาบลปะลุรู  
อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

บริเวณพื้นที่ฝายทดน้ำากั้นคลองสุไหงปาดี บ้านโคกกามา 

ตำาบลสุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
• บริเวณจะสร้างฝายทดน้ำาบ้านโคกกามาปิดกั้นคลอง

สุไหงปาดี ที่กรมชลประทานเลือกไว้มีความเหมาะสม 

แต่ควรสำารวจสภาพคลองสุไหงปาดีบริเวณนั้นให้ละเอียด 

เพื่อกำาหนดจุดที่สร้างฝายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

และที่สำาคัญฝายแห่งนี้ควรมีการก่อสร้างระบบส่งน้ำาให้

ครอบคลุมพื้นที่ทำานาที่มีอยู่ทั้งหมด และบริเวณสวนยาง

บางแห่ง ซึ่งในอนาคตอาจเปลี่ยนมาปลูกข้าวด้วย

• เน่ืองด้วยฝายทดน้ำาปิดก้ันคลองสุไหงปาดี ท่ีหมู่บ้านทุ่งคา 

ตำาบลสุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาดี ซึ่งได้ก่อสร้างตาม

พระราชดำาริ
ให้กรมชลประทานดำาเนินการสำารวจพ้ืนท่ีพรุโต๊ะแดงตอนบน แล้ว

ศึกษาถึงความเหมาะสมในการปิดก้ันพรุบางตอนให้เป็นลักษณะ

อ่างเก็บน้ำา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บสำารองน้ำาคุณภาพดี 

สำาหรับส่งไปเสริมให้กับคลองมูโนะ ซ่ึงต้องการน้ำาเป็นปริมาณมาก 

เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

โครงการ กสช. เม่ือ ๒๕๑๙ ในปัจจุบันฝายมีสภาพทรุดโทรม 

ตลอดจนคลองส่งน้ำาที่ขุดไว้ยังไม่สามารถกระจายน้ำาไป

ให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้อย่างทั่วถึง สมควร

ซ่อมปรับปรุงฝายทดน้ำาแห่งนี้ ให้มีสภาพดีและก่อสร้าง

ระบบส่งน้ำาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ทั่วทั้งโครงการ

• เนื่องด้วยพื้นที่ทำานาจำานวนมากในเขตลุ่มน้ำาคลองตาเซะ 

อำาเภอสไุหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ขาดแคลนน้ำาในระยะ

ตน้ฤดฝูนและในฤดแูลง้ ซึง่ราษฎรหลายหมูบ่า้นในทอ้งท่ี

ดังกล่าวต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือ จึงสมควรพิจารณา

กอ่สร้างฝายทดน้ำาพร้อมดว้ยระบบส่งน้ำาทีค่ลองตาเซะ 

และคลองสาขา เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เหล่านั้น

๓ ๔

๕
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วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
บริเวณพื้นที่บ้านบากง ตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
• ให้กรมชลประทาน หาทางแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมในการขยายคลองส่งน้ำาซึ่งมีอยู่เดิม กับ

ก่อสร้างอาคารควบคุมบังคับน้ำา ให้สามารถระบายน้ำา

ส่วนเกินลงแม่น้ำาสายบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

เตรียมต่อท่อจำาหน่ายน้ำา เพื่อกระจายน้ำาไปยังพื้นที่นา

ของบ้านบากงและหมู่บ้านใกล้เคียงเม่ือประสบภาวะแห้งแล้ง

นอกจากนั้น ควรพิจารณาหาน้ำา ทำาเลขุดสระเก็บน้ำาขนาดใหญ่

บนพื้นที่เนินใกล้กับหนองน้ำาบ้านบากง แล้วต่อระบบท่อชักน้ำา

จากฝายตามุง มาพักสำารองไว้สำาหรับสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก

ของราษฎรในยามฉุกเฉิน ตลอดจนเสริมปริมาณน้ำาให้กับ

หนองน้ำาบ้านบากงในฤดูแล้ง

• ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำา

โครงการฝายทดน้ำาบ้านตามุงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเพิ่มเติมโดยต่อ

โครงการท่อระบายน้ำาหนองบัวบากงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

บ้านบางกง หมู่ ๖ ตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

ท่อส่งน้ำาไปเสริมให้อ่างเก็บน้ำาหนองบัว ส่วนอีกทางหนึ่ง

ควรพิจารณาสร้างสระเก็บน้ำา ณ บริเวณที่สูงของพื้นที่จัดสรร

ป่าอุแตแค แล้วต่อท่อส่งน้ำาจากโครงการฝายทดน้ำาบ้านตามุง

ไปเก็บไว้ เพื่อใช้ในเขตพื้นที่จัดสรรดังกล่าวและอาจส่งไปเสริม

ให้อ่างเก็บน้ำาหนองบัวได้อีกด้วย 

๑-๒. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ พื้นที่บ้านบากง ตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ
 จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๑

๒

๓
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บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านยะลูตง ๒   
ตำาบลกาเยาะมาตี อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
ตามท่ีกรมชลประทานกำาลังดำาเนินการจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

บ้านยะลูตง ๑ ใกล้กับอ่างเก็บน้ำา บ้านยะลูตง ๒ อีก และ

กำาลังติดต่อเก่ียวกับท่ีดินในอ่างเก็บน้ำาท่ีจะถูกน้ำาท่วม สมควร

ประสานกับหลายฝ่าย เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเจรจา

กับผู้ครอบครองที่ดินเป็นการด่วน (ที่ดินถูกน้ำาท่วมส่วนใหญ่

เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งราษฎรจับจองปลูกยางพาราและ

มะพร้าวเกือบทั่วบริเวณ) เมื่อตกลงได้เรียบร้อยจึงค่อยเริ่ม

งานก่อสร้างโดยด่วนต่อไป

โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านยะลูตง ๑ อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

พระราชดำาริ

ประตูบังคับน้ำากลางคลองปาเระ และประตูบังคับน้ำาต้นคลอง

บาเจาะเสร็จจนสามารถทดอัดน้ำาได้แล้วนั้น ราษฎรหมู่บ้าน

ต่างๆ มีความพอใจท่ีสามารถบังคับควบคุมน้ำาในพรุได้หลาย

ระดับตามท่ีต้องการ จึงควรตรวจสอบการเก็บกักน้ำาว่าท่ีระดับใด

น้ำาจะไม่เข้าไปทำาความเสียหายในบริเวณพ้ืนท่ีขอบพรุและเป็น

ผลดีต่อพรุโดยส่วนรวม และพิจารณาส่งน้ำาไปใช้เพาะปลูกด้วย 

นอกจากนั้น พรุทางด้านทิศเหนือและพรุด้านทิศใต้ของถนน

สายอำาเภอบาเจาะ-บ้านทอน ควรตรวจสอบว่าควรเก็บกักน้ำาอยู่ท่ี

ระดับเท่าใดจึงจะเหมาะสม รวมท้ังสำารวจสภาพน้ำาของพรุสองข้าง

ถนนดังกล่าวว่ามีการไหลถ่ายเทในแต่ละฤดูกาลอย่างไรบ้าง 

เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลไว้ประกอบการพัฒนาในระยะต่อไป 

โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
๔-๕. ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านยะลูตง ๒ 

 ตำาบลกาเยาะมาตี อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 จังหวัดนราธิวาส

๕

๔

๖
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บริเวณพื้นที่โครงการประตูบังคับน้ำากลางคลองปาเระ และประตูบังคับน้ำาต้นคลองบาเจาะ 

ตำาบลบาเระใต้ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ให้ก่อสร้างเพื่อทำาหน้าที่รักษาระดับน้ำาในพื้นที่พรุบาเจาะไม่ให้ลดต่ำาจนเกินไปและยังช่วย

บรรเทาการเกิดสภาพดินเปรี้ยวบริเวณขอบพรุได้ นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำาใน

คลองบาเจาะ สำาหรับนำาไปใช้ในกิจการประปาของกรมทหารราบที่ ๓ กรมนาวิกโยธิน 

ค่ายจุฬาภรณ์ ได้อีกด้วย

โครงการประตูบังคับน้ำากลางคลองปาเระอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
การสนองพระราชดำาริ

๑

๒๑-๒. ๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ พ้ืนท่ีโครงการประตูบังคับน้ำากลางคลองปาเระ และประตูบังคับน้ำาต้นคลองบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

การหีบน้ำามันปาล์จากแปลงวิจัยในศูนย์พิกุลทองฯ ให้ใช้

เครื่องหีบแบบง่ายๆ โดยใช้แรงงานคน และให้ขุดลอกดิน

จากอ่างเก็บน้ำาใกล้บ้านมาถมพื้นที่ขอบอ่างเพื่อใช้ในการ

เพาะปลูก

โรงงานปาล์มน้ำามันขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒. โรงงานปาล์มน้ำามันขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒

๑
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วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ 
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ธิ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน

๒๕๓๐
ภาคเหนือ

พระราชดำาริ

•	 อ่างเก็บน้ำาแม่ธิ	 เม่ือดำาเนินการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรบริเวณน้ี

อย่างมาก	 เพราะจะสามารถส่งน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างฯ	

บริเวณ	๒	ฝั่งลำาห้วยแม่ธิได้เป็นอย่างมาก	ประกอบกับฝายต่างๆ	ของ

ราษฎร	ซึ่งได้สร้างปิดกั้นลำาห้วยแม่ธิอยู่เป็นตอนๆ	แล้วนั้น	จะทำาหน้าที่ส่งน้ำา

จากอ่างฯ	ที่ระบายลงตามลำาห้วยแม่ธิกระจายเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของ

ราษฎรได้เป็นอย่างดี	ดังนั้นขอให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลและจัดสรรน้ำาให้

พื้นที่เพาะปลูกต่างๆ	เหล่านั้นได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงกัน

•	 ในบริเวณพื้นที่นี้ถ้าปีใดฝนตกลงมามากแล้วอ่างเก็บน้ำาซึ่งมีความจุประมาณ	

๔.๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	ไม่สามารถกักเก็บน้ำาฝนที่ไหลลงมาได้ทั้งหมด	

ต้องระบายทิ้งไป	ซึ่งเป็นการสูญเสียน้ำาที่น่าจะนำามาใช้ประโยชน์ได้จึงขอให้

กรมชลประทานดำาเนินการสำารวจและวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยดอยเวียง	 ที่บริเวณบ้านดอยเวียง	 ซึ่งอยู่ห่างทางทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำา

แม่ธิขึ้นอีกแห่งหนึ่ง	เพื่อรับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาแม่ธิ	ในปีที่น้ำามากมาเก็บไว้

สำาหรับใช้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของบ้านดอยเวียงและให้มีน้ำาใช้ใน
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การเพาะปลูกและเก็บน้ำาไว้เสริมให้กับพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ธิ	ไปพร้อมๆ	

กันด้วย	 ส่วนทางทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำาแม่ธิ	 ขึ้นไปนั้น	 ที่บริเวณห้วยยาบมีบริเวณ

พื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำาได้	 จึงควรพิจารณาวางโครงการ	 และก่อสร้าง			

อ่างเก็บน้ำา	 เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจำานวนมากของราษฎรบ้านห้วยยาบ	

และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำาบลบ้านธิ	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดลำาพูน	 การก่อสร้างอ่าง

เก็บน้ำาบริเวณนี	้ เพื่อพยายามกักเก็บน้ำาในลุ่มน้ำาสาขาแม่กวงไว้ให้ได้มากที่สุด	 เพื่อ

ประโยชน์ของชาวบ้านในบริเวณนี้	 ดังนั้น	 ขอให้ชาวบ้านเข้าใจในการที่ทางการจะเข้า

มาดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาเหล่านี	้ และจะต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการ	

เพื่อจะได้สามารถรับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงกัน

๑-๒. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ธิ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน      

๒

๑

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ธิอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านห้วยดอยเวียง อำาเภอเมือง 

จังหวัดลำาพูน
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บริเวณพื้นที่บ้านหนองหอย ตำาบลมะเขือแจ้ 

อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 

พระราชดำาริ

ให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อน

กักเก็บน้ำาและอาคารที่ตั้งเขื่อน	 ให้สามารถ

กักเก็บน้ำาในฤดูฝนปี	๒๕๓๐	นี้ให้ได้	 เพื่อ

ช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆได้โดยเร็ว	โดย

การประสานงานกับสำานักงานเลขานุการ	

กปร.	เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

เพิ่มเติมต่อไป

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ตีบอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ บ้านหนองหอย ตำาบลมะเขือแจ้ 

อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน

๓-๔. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ธิ 
 อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน   
๕. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ธิอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 จังหวัดลำาพูน
๖. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ตีบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 จังหวัดลำาพูน
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๕ ๖

๔

๓
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วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลป่าเมี่ยง   

อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ให้ดำาเนินการสำารวจหาทำาเลสร้างฝายต้นน้ำาลำาธารในระดับสูง

ที่ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นได	้ ลักษณะฝาย

ดังกล่าวจำาเป็นจะต้องออกแบบใหม่	 เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ำา

ไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานานประมาณ	๒	เดือน	

ซ่ึงจะทำาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าฝายต้นน้ำาลำาธารท่ีเคยสร้าง

มาก่อนหน้านี้ทั้งหมด	ที่มักจะเก็บกักน้ำาได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง	

และจะอยู่ในระดับต่ำาจากยอดเขาค่อนข้างมาก	การเก็บกักน้ำา

สำารองไว้ได้นาน	หลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้ว	จะทำาให้มีประมาณ

น้ำาหล่อเล้ียงและประคับประคองกล้าไม้พันธ์ุท่ีแข็งแรงและโตเร็วที่

ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	 โดย

การจ่ายน้ำาออกไปรอบๆ	ตัวฝาย	จนสามารถต้ังตัวได้	เม่ือกล้าไม้

ทั้งหมดสามารถยังชีพได้สำาเร็จ	ในระยะที่ฤดูแล้งเวียนกลับมา	

ก็จะทำาหน้าที่รับช่วงในการสร้างแนวชุ่มชื้นบริเวณใกล้ยอดเขา

จนกระท่ังบรรจบกับฤดูฝน	อันจะทำาให้แนวชุ่มช้ืนมีความหนาแน่น

และขยายตัวออกไปทีละน้อย	 เพื่อต่อต้านกับสภาพแห้งแล้ง

ตลอดจนจะค่อยๆ	 ลุกลามลงสู่พื้นที่ป่าแห้งแล้งเบื้องล่าง

๑ ๒
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การสนองพระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเชียงใหม่ (ฝายต้นน้ำาลำาธาร)

โดยอัตโนมัติ	 รวมถึงเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นานาชนิดที่ใช้ใน

การปลูกป่าทดแทนที่จะปลิวล่วงหล่นและกลิ้งลงตามความ

ลาดของพื้นที่	 ทำาให้ช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ตามวิถีธรรมชาติ

สำาหรับตัวฝายนั้นต้องใช้เทคนิคในการป้องกันน้ำาซึม	 โดย

ทดลองใช้วัสดุกันน้ำาซึมราคาถูกหลายๆ	ชนิด	 เพ่ือให้สามารถ

ใช้เก็บกักน้ำาได้ผลดีที่สุด	นอกจากนั้น	โครงการนี้เมื่อทำาให้

สำาเร็จแม้จะจำาเป็นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก	 แต่ก็จะเป็นตัวอย่าง

ที่ดีสำาหรับการฟื้นฟูสภาพป่าที่แห้งแล้งในพื้นที่อื่นในอนาคต

๓. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

๓

๔
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วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
บริเวณพื้นที่บ้านปง ตำาบลออนใต้ อำาเภอสันกำาแพง   

จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ
	ให้พิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยลาน	เพ่ือจัดหาน้ำา

ให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ	 ในเขต

ตำาบลออนใต	้ตำาบลแช่ช้าง	ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง	ซึ่งมัก

ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาในการทำาเกษตรกรรม	เช่น	การทำานา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะฝนทิ้งช่วง	ตลอดจนมีผลผลิตต่อไร่

ในระดับค่อนข้างต่ำา	โครงการดังกล่าวยังจะสามารถส่งเสริม

การปลูกพืชหมุนเวียน	เช่น	ยาสูบ	กับพืชตระกูลถ่ัวได้อีกด้วย	

สำาหรับอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ลาน	ควรใช้ประโยชน์ในด้านกิจกรรม

ประมงให้เต็มที	่ โดยดำาเนินการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำาจืดชนิดต่างๆ	

แล้วจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง	เพื่อบริหารกิจการให้มีระบบ	

ซ่ึงรวมถึงเตรียมจัดเร่ืองการตลาดด้วย	นอกจากน้ันควรสำารวจ

หาทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กอีกขนาดหน่ึง	บริเวณเหมือน

อ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ลานข้ึนไป	สำาหรับใช้สนับสนุนกิจการปลูกป่า

ทดแทนในพื้นที่ต้นน้ำาลำาธาร	เพื่อเป็นการฟื้นฟูความสมบูรณ์

ของสภาพป่าที่เคยชุ่มชื้น	ตลอดจนดำาเนินการจัดตั้งสถานี

เพาะชำากล้าไม้พันธุ์ไม้โตเร็ว	สำาหรับส่งเสริมให้ราษฎรนำาไป

ช่วยปลูกในบริเวณที่ไม่ได้ใช้เป็นที่ทำากินจะได้มีจิตสำานึก

ในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

	ให้กรมประมงพิจารณาดำาเนินการจัดต้ังสถานีประมงขนาดเล็ก	

และแพร่พันธ์ุปลาในอ่างเก็บน้ำาห้วยลาน	เพ่ือเป็นการขยายพันธ์ุ

ปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในหมู่บ้านบริเวณน้ี	โดยพิจารณาจัดต้ัง

กลุ่มผู้เลี้ยงปลา	เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลา	และ

เลี้ยงปลาเป็นอาชีพ
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การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่

๑-๒. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ บ้านปง ตำาบลออนใต้ อำาเภอสันกำาแพง

 จังหวัดเชียงใหม่

๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ 

	การดำาเนินงานทั้งทางด้านป่าไม้และด้านประมง	ขอให้

นำาผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	

มาดำาเนินการเพ่ือท่ีจะขยายผลการทดลองท่ีเห็นว่าเหมาะสม

แล้วให้เป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นต่อไป

๑

๒

๓
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๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่
๒-๓. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้านโปง อำาเภอสันทราย
 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
บริเวณพ้ืนท่ีบ้านโปง ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

เนื่องจากบริเวณด้านทิศใต้ของบ้านโปงเป็นที่ดอนและมีสภาพ

ค่อนข้างแห้งแล้ง	 จึงควรหาทางช่วยเหลือโดยต่อท่อนำาน้ำา

จากอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้	มาเก็บไว้ในบ่อพักน้ำาหรืออ่างพักน้ำา	

ซึ่งต้องสร้างในระดับสูง	จะได้สามารถสนับสนุนน้ำาให้กับพื้นที่

ดังกล่าว	จนทำาการเพาะปลูกได้

การสนองพระราชดำาริ
โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒

๑
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๓
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วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ 
บริเวณพื้นที่วัดสุวรรณวิหาร บ้านแม่อาว ตำาบลนครเจดีย์ 

อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน 

พระราชดำาริ
ในพ้ืนท่ีตำาบลนครเจดีย์และบริเวณใกล้เคียงของอำาเภอป่าซาง	

ตามสภาพที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปนั้นขาดแคลนน้ำาที่จะใช้ใน

การเพาะปลูก	สมควรท่ีจะพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการ

พัฒนาลุ่มน้ำาแม่อาวใหญ่โดยเร่งด่วน	อ่างเก็บน้ำาที่สมควรจะ

ดำาเนินการเป็นลำาดับแรก	ได้แก	่อ่างเก็บน้ำาแม่วังส้าน	เพื่อจัดหา

น้ำาช่วยเหลือหมู่บ้านโป่งร	ูซึ่งขาดแคลนน้ำามาก	รวมถึงหมู่บ้าน	

อื่นๆ	ในเขตตำาบลนครเจดีย	์ส่วนสถานที่ที่กำาหนดจะสร้างอ่างฯ	

แม่อาวใหญ่	(ตอนล่าง)	 บริเวณบ้านน้ำาย้อยน้ัน	 ตำาบลนครเจดีย์	

อำาเภอป่าซาง	จังหวัดลำาพูน	มีความเหมาะสมและสมควรสร้าง

ให้อ่างเก็บน้ำาสามารถกักเก็บน้ำาได้มากเต็มที่	 แล้วผันน้ำาส่วน

หน่ึงท่ีเหลือผ่านไปให้อ่างเก็บน้ำาแม่อาวและอ่างเก็บน้ำาแม่วังส้าน

ตามความเหมาะสม	 ส่วนพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ำาบริเวณท่ีจะถูกน้ำาท่วมมี

จำานวนหลายร้อยไร่	 ซึ่งมีทั้งสวนลำาไยและผลไม้อื่นๆ	 นั้น	 สำานักงาน

เลขานุการ	กปร.	 รับจะไปหาข้อมูลและดำาเนินการเจรจาและประสาน

กับเจ้าของท่ีดินต่างๆ	ในช้ันต้นด้วย	นอกจากน้ีขอให้กำานันและ

ผู้ใหญ่บ้าน	ซ่ึงตามเสด็จ	มาอยู่	ณ	ท่ีน้ี	และได้เห็นประโยชน์ของ

อ่างเก็บน้ำาท่ีจะสร้างข้ึน	ได้พยายามทำาความเข้าใจกับราษฎร	ให้

เห็นประโยชน์ของโครงการ	และให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วย	

จึงจะทำาให้โครงการต่างๆ	ที่วางไว้สำาเร็จได้	อนึ่งเพื่อให้โครงการ

พัฒนาลุ่มน้ำาแม่อาวใหญ	่ได้รับประโยชน์และช่วยเหลือพื้นที่

เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น	สมควรดำาเนินการพัฒนาในระยะต่อไปด้วย	

ซ่ึงได้แก่	การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่สอง	เพ่ือผันน้ำาท้ังหมดเข้าไปใช้

ในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่อาวใหญ	่และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่

ตอนบน	เพื่อกักเก็บน้ำาที่ผันจากอ่างเก็บน้ำาแม่สอง	แล้วแจกจ่าย

ให้โครงการต่างๆ	 ในเขตลุ่มน้ำาแม่อาวใหญ่ที่อยู่ทางตอนล่าง	

นอกจากนี	้บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่ตอนบน	สมควร

ก่อสร้างโครงการฝายทดน้ำาให้กับพื้นท่ีฝั่งซ้ายแม่อาวใหญ่	

ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่ตอนล่าง	 ตามโครงการที่

๒

๑
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๑-๒. ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ บ้านแม่อาว ตำาบลนครเจดีย์ อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
๓. ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ วัดสุวรรณวิหาร อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่ตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดลำาพูน

จะดำาเนินการในระยะต่อไปที่กล่าวแล้วนี้	จะทำาให้มีน้ำาใช้ใน

พื้นที่ลุ่มน้ำาแม่อาวใหญ่อย่างสมบูรณ	์ สมควรพิจารณาวาง

โครงการฝายห้วยลาดไม้	โดยรับน้ำาที่ผันมาให้จากอ่างเก็บน้ำา		

แม่อาวใหญต่อนล่าง	เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขต

ตำาบลต่างๆ	ของอำาเภอป่าซาง	จังหวัดลำาพูน

๓

๔

การสนองพระราชดำาริ
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่อาวใหญ่ตอนบนอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดำาริ จังหวัดลำาพูน
๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่วังส้านอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
 อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
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วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๐  
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ผาแหน อำาเภอสันกำาแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ
ควรพิจารณาสำารวจและวางโครงการสร้างฝายเก็บกักน้ำา	

เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนน้ำาเพื่อพัฒนาป่าไม้	 ควบคู่

ไปกับการพัฒนากิจการประมงซึ่งน่าจะจัดตั้งสถานีประมง

การสนองพระราชดำาริ
โครงการส่งเสริมอาชีพในโครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ผาแหน

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

ขนาดเล็กบริเวณใกล้กับอ่างเก็บน้ำา	เพื่อดำาเนินการทดลองและ

ขยายพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ	ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

๑-๓. ๕ มีนาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำาแม่ผาแหน อำาเภอสันกำาแพง  
 จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒
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๓
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วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๐
บริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน เขตการรถไฟแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร

๒๕๓๐
ภาคกลาง

พระราชดำาริ

ปรับปรุงบึงมักกะสัน	ซึ่งเปรียบเสมือน	“ไต”	ของกรุงเทพมหานคร	เป็น

แหล่งกรองน้ำาสำาหรับช่วยบรรเทาสภาพน้ำาเน่าเสียในคลองสามเสนอย่าง

ประหยัด	 ด้วยการใช้ผักตบชวาทำาหน้าที่กำาจัดสารพิษและสิ่งโสโครก	 ให้

ทดลองได้ผลมาแล้วในสวนจิตรลดา	สำาหรับวิธีการก็คือ	รับน้ำาเน่าเสียจาก

คลองสามเสน	 มาผ่านบึงแล้วจึงระบายออกอีกด้านหนึ่งของบึงไปลง

คลองสามเสน	กับลงทางคลองแสนแสบอีกทางหนึ่ง	สำาหรับผักตบชวา

ส่วนเกินให้เก็บข้ึนมาเพ่ือนำาไปทำาปุ๋ยหมักหรือทำาเป็นเช้ือเพลิง	 โดยอาจใช้

ผสมกับแกลบบด	ซ่ึงขณะน้ีกำาลังทดลองผล	ณ	โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา

การสนองพระราชดำาริ

โครงการบำาบัดน้ำาเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

กรุงเทพมหานคร

๑-๒. ๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ บริเวณบึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

๓. โครงการบำาบัดน้ำาเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ กรุงเทพมหานคร
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๒
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วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๐ 
บริเวณพื้นที่พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

๒๕๓๐
ภาคใต้

พระราชดำาริ

วัตถุประสงค์สำาคัญในการสร้างโรงงานหีบน้ำามันปาล์มขนาดเล็ก	ในบริเวณ

สวนปาล์มของเกษตรกรรายย่อย	คือการลดความสูญเสียด้านคุณภาพของ

ผลปาล์ม	และลดค่าใช้จ่ายในด้านขนส่ง	เพราะเมื่อหีบน้ำามันปาล์มในขั้นต้น

ได้แล้ว	ก็สามารถส่งน้ำามันดิบที่มีคุณภาพดีขึ้นป้อนโรงงานกลั่นน้ำามันขนาดใหญ่

ของเอกชนได	้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 เนื่องจากอุปกรณ์การหีบน้ำามันปาล์มขนาดเล็ก

บางเครื่องใช้แรงคน	เพื่อเป็นการประหยัดค่าเชื้อเพลิง	สำาหรับการวิจัยเพื่อใช้

กากปาล์มน้ำามันเป็นอาหารสัตว์นั้น	เท่ากับนำาของเสียจากขบวนการผลิต

กลับมาใช้เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นได้	 ส่วนน้ำามันปาล์มคุณภาพต่ำาหรือเศษ

น้ำามันปาล์ม	ก็สามารถนำามาทำาสบู่ซักล้าง	สำาหรับเกษตรกรสวนปาล์ม

ใช้สอยกันเอง	โดยจะช่วยประหยัดรายจ่ายด้านการอุปโภค

การสนองพระราชดำาริ
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มขนาดเล็กตามแนวพระราชดำาริ

จังหวัดนราธิวาส

๑. ๒๓ กันยายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่สวนยางเขาสำานัก จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มขนาดเล็กตามแนวพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๓-๔. ศูนย์ศึกษาการพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส (ปาล์มน้ำามัน)
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บริเวณพื้นที่สวนยางเขาสำานัก จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ให้ดำาเนินการศึกษาวิจัยเรื่องยางพารา	 ทั้งในด้านการผลิต	

การแปรรูป	และผลิตภัณฑ์จากยางตามหลักวิชาการ	ซึ่งราษฎร

สามารถนำาไปปฏิบัติได้	รวมทั้งทดลองการปลูกพืชแซมยาง	

เช่น	ต้นกระทกรกยักษ	์หวาย	รวมทั้งการเลี้ยงสัตว	์เช่น	แพะ	

ในสวนยางเป็นการเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่ง

การสนองพระราชดำาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๒

๓ ๔๑
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๑-๒. ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๑
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๒

227ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
บริเวณพื้นที่แปลงทดลองการปลูกข้าวในพื้นที่พรุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
ให้ทำาการทดลองโดยแก้ไขปรับปรุงวิธีการเพื่อให้เกิด

ผลดีที่สุดแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป	 ซึ่งผลจากการศึกษา

ทดลองนี้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาบางนรา	

ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช	๒๕๓๓	สามารถ

ส่งน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ	๖๐,๐๐๐	ไร่

การสนองพระราชดำาริ
โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว (แกล้งดิน) ณ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๑

๒

๓
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๑-๒. ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ แปลงทดลองปลูกข้าวในพ้ืนท่ีพรุภายในศูนย์ศึกษา
 การพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๓. แปลงทดลองปลูกข้าวในพื้นที่พรุภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง      
 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๔-๕. ๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ บ้านลูโบะปาเระ อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
บริเวณพื้นที่บ้านลุโบะปาเระ ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ำา	เพื่อจัดหาน้ำาสนับสนุนการปลูกข้าวในบริเวณ

ดังกล่าว	 ซึ่งเดิมปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่เพียงพอกับการบริโภค	

กล่าวคือประมาณ	 ๒๐	 ถังต่อไร	่ ทั้งนี้หากราษฎรบางราย

ยินยอมสละที่ดินที่จะถูกน้ำาท่วมในเขตอ่างเก็บน้ำา	 แต่ก็จะ

สามารถจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่รับน้ำาชดเชยให	้ เนื่องจาก

เมื่อมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์แล้ว	จะทำาให้เพิ่มผลผลิต

ต่อไร่เป็นอัตราสูง	 นอกจากน้ันยังจะสามารถทำานาได้ปีละสองคร้ัง

หากราษฎรต้องการ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการอ่างเก็บน้ำาลุโบะปาเระอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๔

๕
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วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ 
บริเวณพื้นที่บ้านโคกกูแว ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

•	 ปลายคลองส่งน้ำาสายหลักควรสร้างคลองส่งน้ำาเพิ่มเติม

ไปตามเขตพื้นที่สูงของบ้านโคกในจนถึงคลองโคกใน

หรือเลยไปถึงบริเวณบ้านโคกชุมบก	ถ้าหากสภาพภูมิประเทศ

มีความเหมาะสม	 เพื่อส่งน้ำาไปช่วยชะล้างดินเปรี้ยวใน

บริเวณดังกล่าว

•	 ควรสร้างสระเก็บน้ำาขนาดเล็กตามบริเวณฝั่งซ้าย	 (ด้าน

ติดกับพรุ)	ของคลองส่งน้ำาสายหลักเป็นระยะ	ๆ 	ตามความ

เหมาะสม	 เพื่อทดสอบการเลี้ยงปลาโดยใช้น้ำาคุณภาพดี

ที่ส่งมาตามคลองดังกล่าว	 ถ้าหากดำาเนินการแล้วได้ผลดี	

ย่อมเป็นแบบอย่างสำาหรับราษฎรในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยว

ซึ่งได้รับน้ำาคุณภาพดีจากคลองต่างๆ	ในเขตโครงการมูโนะ

จะดำาเนินการในพื้นที่ของตนต่อไป

•	 บริเวณปากคลองส่งน้ำาสายหลัก	ปากคลองส่งน้ำาสายซอย

และบริเวณคลองธรรมชาติซึ่งดำาเนินการขุดลอกสำาหรับ

ใช้เป็นคลองระบายน้ำา	ให้พิจารณาขุดคลองขยายออกไป

ถึงบริเวณคลองบางเตย	ตามความเหมาะสม	เพื่อให้

ราษฎรในท้องที่ดังกล่าวได้รับประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น	

นอกจากนั้นควรวางแผนส่งน้ำาไปยังพื้นที่ฝั่งซ้าย	 เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมการเลี้ยงปลากับสัตว์น้ำาจืดในท้องถิ่น

•	 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและขุดคลองส่งน้ำา

สายหลักกับคลองส่งน้ำาสายซอย	พร้อมกับสร้างอาคารใน

คลอง	 สำาหรับรับน้ำาจืดจากคลองมูโนะท่ีบริเวณคลองโคกโก	

ส่งไปช่วยชะล้างดินเปรี้ยว	 ตลอดจนสำาหรับราษฎรใช้เพื่อ

การเพาะปลูก	ในเนื้อที่ประมาณ	๕,๐๐๐	ไร	่ในเขตพื้นที่

ตำาบลพร่อน	ซึ่งประกอบด้วย	บ้านโคกกูแว	บ้านโคกกระท่อม	

บ้านโคกอิฐ	และบ้านโคกใน	โดยคลองขุดดังกล่าวมีแนว

ระหว่างขอบพรุกับพื้นที่เพาะปลูก	ไปตามระดับพื้นดินที่

เหมาะสม	แล้วส่งน้ำาลงคลองธรรมชาติที่ดำาเนินการขุดลอก

เพื่อใช้ประโยชน์เป็นคลองระบายน้ำา	 สำาหรับระบายน้ำา

ส่วนเกินในช่วงฝนตกชุกออกจากพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ	

ได้แก่	คลองโคกกระท่อม	คลองโคกอิฐ	จนถึงคลองโคกไผ่	

๑
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การสนองพระราชดำาริ
โครงการบ้านโคกกูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดนราธิวาส ๑-๒. ๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ โครงการบ้านโคกคูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการบ้านโคกกูแวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งคลองทั้งสามสายน้ีมีอาคารอัดน้ำาท่ีสามารถทดน้ำา

กับบังคับน้ำาจืดให้ไหลเข้าไปชะล้างดินเปร้ียวในบริเวณพื้นที่

โครงการฯ	ได้สะดวก

๓

๒
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บริเวณพื้นที่บ้านบูกิตอาแว ตำาบลมะรือโบตก อำาเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

•	 ให้เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานดำาเนินการสำารวจและพิจารณา

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก	 เพื่อจัดหาน้ำาให้

ราษฎร	ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวนยาง	และสวน

ผลไม	้ให้มีน้ำาสำาหรับใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค

ตลอดทั้งปี	 ทั้งนี้ราษฎรจะต้องตกลงกันให้ด	ี เนื่องจาก

ทุกคนจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากโครงการ	 รวมทั้งการ

ปลูกข้าวนาปีและนาปรังสำาหรับใช้บริโภคอีกด้วย	 ฉะน้ันผู้ท่ี

ต้องสละที่ทำากินซึ่งอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำาก็จะได้รับการ

ชดเชยอย่างยุติธรรม

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านบูกิตอาแวอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ 

๑-๓. ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ บ้านบูกิตอาแว อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

•	 ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านบูกิตอาแวปิดก้ันลำาห้วย

ขนาดเล็ก	เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่ทำานาบริเวณบ้าน	

บูกิตอาแวและหมู่บ้านข้างเคียง	 ในเขตตำาบลมะรือโบตก	

ให้มีน้ำาใช้เพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง	สำาหรับพื้นที่ถูก

น้ำาท่วมบริเวณท่ีก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสวนยาง

โดยมีนาบ้างเล็กน้อยนั้น	 ให้หน่วยราชการและผู้เก่ียวข้อง

๑

๒

ร่วมกันพิจารณาดำาเนินการแก้ไขและช่วยเหลือตามความ

เหมาะสมต่อไป
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๓
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วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๐
บริเวณพ้ืนท่ีฝายทดน้ำาบ้านปาแดกือแย ตำาบลปะลุกาสาเมาะ 

อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
•	 ตามที่กรมชลประทานได้วางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ยะลูตง	 ๒	 ในเขตตำาบลกาเยาะมาตี	 อำาเภอบาเจาะ	

จังหวัดนราธิวาส	เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

จำานวนมากในเขตอำาเภอบาเจาะให้มีน้ำาใช้เพาะปลูกทั้งใน

ฤดูฝนและฤดูแล้ง	ตลอดจนการส่งน้ำาไปช่วยโครงการ

บาเจาะ	 โดยส่งให้กับคลองระบายน้ำาบาเระ	 ซึ่งเป็นคลอง

สายหลักของโครงการเก็บกักไว้ตามความเหมาะสม	 เพื่อ

ช่วยบรรเทาการเกิดสภาพดินเปรี้ยวในเขตพื้นที่ทำานานั้น	

เน่ืองจากโครงการซึ่งกรมชลประทานวางโครงการไว้ไม่

สามารถดำาเนินการได้	 เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่ดินใน

บริเวณท่ีก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาจึงสมควรเปลี่ยนที่สร้าง

อ่างเก็บน้ำาไปสร้างปิดก้ันลำาห้วยสาขาท่ีระดับสูงข้ึนไปตาม

ความเหมาะสม	 แล้วพิจารณาดำาเนินการต่อไปโดยเร่งด่วน	

เมื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาที่ลำาห้วยสาขาดังกล่าว	 ไม่มี

ปัญหาเก่ียวกับท่ีดิน	สามารถดำาเนินการได้	ควรปรับปรุง

ฝายทดน้ำากาเยาะมาตี	 ซึ่งเป็นฝายที่ก่อสร้างโดยราษฎร

แต่ชำารุดทรุดโทรมให้มีสภาพดีข้ึน	พร้อมกับสร้างระบบส่งน้ำาท่ี

มีประสิทธิภาพขึ้นในเขตโครงการตามความเหมาะสม

•	 เนื่องด้วยคลองระบายน้ำาบาเจาะของโครงการบาเจาะ	ซึ่งช่วย

ระบายน้ำาในฤดูฝนลงสู่ทะเลได้เร็วข้ึนน้ัน	 ในช่วงฤดูแล้งน้ำาใน

คลองสายนี้จะแห้งเสมอ	 เนื่องจากน้ำาระบายลงสู่คลองระบายน้ำา

บาเระออกสู่ประตูระบายน้ำาไม้แก่นตลอดเวลา	เป็นเหตุให้น้ำาใน

พรุท่ีเช่ือมต่อกับคลองระบายน้ำาบาเจาะดังกล่าวลดต่ำากว่าปกติ

ตลอดมา	จึงสมควรเร่งหาทางแก้ไขโดยการสร้างอาคารบังคับน้ำา

ท่ีต้นคลองระบายน้ำาบาเจาะใกล้กับจุดบรรจบกับคลองระบายน้ำา

บาเระ	เพื่อป้องกันมิให้น้ำาในคลองบาเจาะระบายลงสู่คลองบาเระ	

มากเกินไปเหมือนแต่ก่อน	ซ่ึงคาดว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพพรุ

ให้ดีข้ึน	และช่วยบรรเทาการเกิดสภาพดินเปร้ียวในเขตพ้ืนท่ี

ขอบพรุได้	โดยให้พิจารณาดำาเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด

๒

๑
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•	 ให้กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้าง	 เพ่ือจัดหาน้ำาให้โรงเรียน

บ้านมะยูง	 และโรงเรียนบ้านอีโยะ	 กับสร้างถังเก็บน้ำาสำาหรับ

อุปโภคบริโภคที่บ้านยามูแรแน	ตลอดจนส่งน้ำาสนับสนุน

การเพาะปลูกของราษฎรบ้านปาแดกือแยเป็นเน้ือท่ีประมาณ	

๓๐๐	ไร่	ได้ตลอดปี
๑-๔. ๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ ฝายทดน้ำาปาแดกือแย อำาเภอบาเจาะ
 จังหวัดนราธิวาส
๕-๖. โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
๑. โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการชลประทานขนาดเล็กฝายทดน้ำาบ้านปาแดกือแย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๓

๔

๕

๖
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๒๕๒๙
ภาคกลาง

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

การสนองพระราชดำาริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๑-๒. ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดของ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๓-๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี (การฟื้นฟูป่า)

ให้พิจารณาส่งน้ำาข้ึนไปยังจุดท่ีสูงเท่าท่ีจะดำาเนินการได้ ท้ังน้ี เพ่ือให้สามารถจ่ายน้ำาลงไป

หล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถ

ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้แล้ว ในอนาคตภูเขาในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิม

เป็น “ภูเขาป่า” ที่จะมีความชุ่มชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

ในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแห้งแล้ง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตรกรรมได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม กรรมวิธีการสูบน้ำาขึ้นที่สูงที่โครงการแห่งนี้ 

เป็นเพียงต้นแบบของการศึกษาการฟื้นฟูสภาพป่าเขาที่เสื่อมโทรม ซึ่งดูเหมือนจะต้อง

ใช้ค่าลงทุนค่อนข้างสูง แต่เมื่อใช้เครื่องสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะทำาให้สามารถ

ตัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ ต่อเมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว จะได้สามารถนำาผลไป

พิจารณาหาทางวิวัฒนาการกรรมวิธีให้ประหยัดขึ้นและได้ผลคุ้มค่าที่สุด 

พระราชดำาริ

๑
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๒

๓

๔
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วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาทรายทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลเขาพระ   

อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

พระราชดำาริ

ควรสำารวจแหล่งน้ำาในภูเขาทางด้านทิศเหนือของโครงการจัดหาน้ำาให้พื้นที่บริเวณ 

เขาชะโงกและปริมณฑล เพ่ือพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดก้ันร่องน้ำาในเขตต้นน้ำาลำาธาร 

ทั้งนี้ เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟื้นสภาพป่าในบริเวณ

ที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลายสภาพเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่ง

หมายความว่า มีไม้นานาชนิดขึ้นปกคลุมผิวดินในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะ

ภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้นจะมีผลช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นในธรรมชาติ

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดผิวดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน้ำา

เซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบอีกด้วย

๑, ๕. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำาทรายทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก

๒-๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาทรายทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครนายก

๑

๓๒ ๔

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาทรายทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลเขาพระ 

 อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๒. โครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี
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วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๙
บริเวณพื้นที่พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

๒๕๒๙
ภาคใต้

 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านปาแดกือแย 

ที่บริเวณหมู่บ้านปาแดกือแย ตำาบลปะลุกาสาเมาะ อำาเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่ทำานาในบริเวณดังกล่าว

ที่มักขาดแคลนน้ำาในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นประจำา ให้ราษฎรมีน้ำาใช้ใน

การเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

 โครงการฝายทดน้ำาแม่น้ำาสายบุรี ตามที่ได้วางโครงการเบื้องต้นไว้ เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ น้ัน เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ สามารถส่งน้ำาไปช่วยพ้ืนท่ี

ของอำาเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 

ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกได้จำานวนมาก สมควรเร่งพิจารณาศึกษา

วางโครงการโดยเร็วแล้วสำารวจออกแบบ และวางแผนก่อสร้างโดยด่วน

ต่อไป

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านปาแดกือแยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑-๒. ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ฝายทดน้ำาแบแกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ 
บริเวณพื้นที่ฝายทดน้ำาแบแก บ้านแบแก ตำาบลบองอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำาบ้านสาเลาะ) 

พร้อมกับสร้างฝายทดน้ำาที่บริเวณบ้านบาโงกูโบ แล้วผันน้ำาลงมาให้กับอ่างเก็บน้ำาดังกล่าว

ตามความเหมาะสม เพ่ือจัดหาน้ำาไปช่วยเหลือพ้ืนท่ีทำานาบริเวณหมู่บ้านสาเลาะ ตำาบลบองอ 

และของหมู่บ้านไอปาแย ตำาบลจวบ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขาดแคลนน้ำา 

ให้มีน้ำาใช้ทำาการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ สำาหรับคลองไอปาแย ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้าน

ไอปาแย ก็มีทำาเลเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา สมควรวางโครงการและก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ำา สำาหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณหมู่บ้านไอปาแยและหมู่บ้านข้างเคียง 

ตามความเหมาะสมต่อไป

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาสาเลาะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านบาโงกูโบ หมู่ที่ ๖  

ตำาบลบองอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑

๒
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วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ 
บริเวณพื้นที่ฝายคลองโต๊ะแก บ้านนากอ ตำาบลจอเบาะ 

และโรงเรียนร่มเกล้า บ้านบูเก๊ะปาลัส ตำาบลจอเบาะ  

อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 บริเวณหุบเนินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากฝาย

ทดน้ำาคลองโต๊ะแกไปประมาณ ๕๐๐ เมตร มีทำาเล

ซึ่งสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก สำาหรับรวบรวม

เก็บกักน้ำาไว้ใช้เพ่ือการเพาะปลูกได้ สมควรสร้างอ่างเก็บน้ำา

ท่ีบริเวณดังกล่าว (ประมาณพิกัด ๔๗ NQH ๙๒๗–๐๖๐ 

ในแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๓๒๑ IV) 

โดยอ่างเก็บน้ำาแห่งนี้ สามารถรับน้ำาที่ผันมาจากฝาย

ทดน้ำาคลองโต๊ะแกลงมาเพ่ิมเติม ซ่ึงจะสามารถช่วยเหลือ

พื้นที่เพาะปลูกในเขตหมู่บ้านนากอ และหมู่บ้านข้างเคียง

ได้จำานวนหลายร้อยไร่ให้ทำาการเพาะปลูกได้ตลอดปี

• จากการก่อสร้างฝายทดน้ำาคลองโต๊ะแกและระบบ

แจกจ่ายน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านต่าง ๆ 

แล้วนั้น สามารถช่วยให้หมู่บ้านและโรงเรียนจำานวน

มากมีน้ำากินน้ำาใช้อย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งปี สำาหรับที่

หมู่บ้านนากอ สมควรสร้างถังน้ำาอุปโภคบริโภคเพ่ิมเติม 

ให้กับโรงเรียนบ้านนากอโดยเฉพาะเช่นเดียวกับของ

โรงเรียนอื่น ๆ

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองโต๊ะแกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

บ้านนากอ หมู่ท่ี ๖ ตำาบลจอเบาะ อำาเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองโต๊ะแก

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

๒. ๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส
๑
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๒
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๑-๒. ๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ ฝายคลองโต๊ะแกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๑
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วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๙ 
บริเวณพื้นที่บ้านโคกกูแว บ้านโคกทุเรียน ตำาบลพร่อน 

อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

บริเวณพื้นที่บ้านโคกยาง ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

ให้กรมชลประทานวางโครงการและก่อสร้างคลองสำาหรับ

รับน้ำาจืดที่มีคุณภาพดีจากคลองมูโนะ ส่งไปใช้เพื่อการชะล้าง

ดินเปรี้ยว และสำาหรับราษฎรใช้เพื่อการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ของ

หมู่บ้านโคกกูแว บ้านโคกกระท่อม บ้านโคกอิฐ และบ้านโคกใน 

ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยคลองท่ีขุด

นั้นควรรับน้ำาคลองมูโนะจากคลองโคกโก มีแนวระหว่างขอบพรุ

กับพื้นที่เพาะปลูกไปตามระดับพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสม 

แล้วส่งน้ำาลงคลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ จนถึงคลองโคกไผ่ 

ซึ่งที่คลองทั้งสามนี้ให้สร้างอาคารอัดน้ำาตามความเหมาะสม 

เพื่อทดน้ำาให้มีระดับสูงและช่วยบังคับน้ำาจืดให้ไหลเข้าไป

ชะล้างผิวดินบริเวณต่าง ๆ ในเขตโครงการได้สะดวก

เนื่องจากพื้นที่ดินบริเวณบ้านโคกกูแวกับหมู่บ้านใกล้เคียง

มีสภาพเป็นดินเปร้ียวไม่สามารถทำาการเพาะปลูกได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปลูกข้าวเพื่อบริโภค จึงต้องพิจารณาวางแนว

ขุดคลองน้ำาจืดจากคลองมูโนะ ไปเติมลงในคลองโคกกระท่อน

พร้อมกับสร้างอาคารบังคับน้ำา เพื่อเก็บกักน้ำาไว้และทดน้ำา

ให้มีระดับสูง เพื่อให้น้ำาไหลเข้าไปชะล้างหน้าดินที่มีสภาพ

เป็นดินเปร้ียวจนสามารถเพาะปลูกได้ นอกจากน้ัน ควรพิจารณา

ขุดคลองซอย เพ่ือนำาน้ำาจืดแผ่เข้าไปในทุ่งท่ีเป็นท่ีลุ่ม สำาหรับ

สนับสนุนการเกษตรกรรมของราษฎร ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่าย

จังหวัดควรแนะนำาให้ราษฎรทำารางน้ำารองน้ำาฝนไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภคให้ถูกวิธี เน่ืองจากน้ำาในบ่อบาดาลมีสภาพเปร้ียว

ไม่สามารถนำามาบริโภคได้

พระราชดำาริ พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ
โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
โครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อการปลูกข้าวบ้านโคกอิฐ- 

โคกในอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๑. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒. ๒๘ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ บ้านโคกกูแว อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส๑ ๒
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วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่ตำ�บลมะเขือแจ้ อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน 

๒๕๒๘
ภาคเหนือ

พระร�ชดำ�ริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ตีบอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลมะเขือแจ้ 

อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

ให้เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ตีบ 

บริเวณบ้านหนองหอย ตำาบลมะเขือแจ้ อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน 

เพื่อส่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำาบล

มะเขือแจ้และหมู่บ้านใกล้เคียงท่ีมีสภาพแห้งแล้งมากและอยู่นอกเขตส่งน้ำา 

ของโครงการชลประทานแม่กวง ซึ่งต่อไปจะสามารถเปิดพื้นที่นาได้อีกปริมาณ 

๘,๐๐๐ ไร่ ราษฎรจะได้มีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

นอกจากนั้น ยังจะสามารถส่งเสริมการปลูกยาสูบ พืชตระกูลถั่วและพืชไร่

อื่นๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน

สำารวจพื้นท่ีโครงการสำาหรับหาข้อมูลประกอบการวางโครงการให้สมบูรณ์

และปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง
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๑. ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีตำ�บลมะเขือแจ้ อำ�เภอเมืองลำ�พูน 

 จังหวัดลำ�พูน      

๒-๓. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่ตีบอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดลำ�พูน๑

๒

๓
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วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ 

บริเวณพื้นที่บ�้นดอยเวียง ตำ�บลบ้�นธิ อำ�เภอเมืองลำ�พูน 

จังหวัดลำ�พูน

พระร�ชดำ�ริ

• ให้รีบดำาเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

• ให้พิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยต้นผึ้ง 

ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโดยมีความจุอ่างเก็บน้ำาประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถสร้างเสร็จภายใน

ปีเดียว เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำาให้พื้นที่เกษตรกรรมได้

ทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรบ้านธิได้ประสบภาวะ

แห้งแล้งมาเป็นเวลาประมาณ ๓ ปีติดต่อกันแล้ว หาก

สามารถดำาเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำาและระบบส่งน้ำา ตลอดจน

ซ่อมแซมฝายเดิมของราษฎรให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วแล้ว 

ก็จะทำาให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวจนเพียงพอกับการบริโภค

ตลอดทั้งปี ส่วนผลไม้ก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้น นอกจากนั้น 

ยังจะสามารถส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ยาสูบ และ

พืชไร่อื่นๆ ตลอดจนมีน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคสำาหรับ

เกษตรกรและปศุสัตว์อีกด้วย
๑. ๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ พ้ืนท่ีบ้�นดอยเวียง ตำ�บลบ้�นธิ     

 อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน

๒. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่ธิอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดลำ�พูน

๓-๔. ๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นห้วยเดื่อ อำ�เภอแม่ท�

 จังหวัดลำ�พูน

๕-๖. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่เมยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 จังหวัดลำ�พูน

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ธิอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลบ้านธิ บ้านดอยเวียง อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒
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๓

๔

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ 
บริเวณพ้ืนท่ีบ้�นห้วยเด่ือ ตำ�บลท�ขุมเงิน อำ�เภอแม่ท� จำ�หวัดลำ�พูน

พระร�ชดำ�ริ
ให้กรมชลประทานสำารวจและพิจารณาวางโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำาห้วยแม่เมย เพื่อเก็บกักน้ำาให้ได้ปริมาณ ๑๑ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในอ่างเก็บน้ำา อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้น นอกจากนั้น ยังจะสามารถใช้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาและกุ้งน้ำาจืดขนาดใหญ่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อจัด
สร้างระบบส่งน้ำาเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะสามารถส่งน้ำาสนับสนุน

พ้ืนท่ีเพาะปลูกของราษฎรในเขตพ้ืนท่ีตำาบลทาขุมเงินและ

ตำาบลทากาด อำาเภอแม่ทา ตลอดจนพ้ืนท่ีบางส่วนในอำาเภอป่าซาง 

เป็นเน้ือท่ีประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ ซ่ึงประสบภาวะแห้งแล้งติดต่อกัน

เป็นเวลานานแล้ว สำาหรับผู้ที่มีที่ทำากินอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำา ให้

จังหวัดลำาพูนดำาเนินการช่วยเหลือร่วมกับป่าไม้จังหวัดลำาพูน 

ที่ดินจังหวัดลำาพูน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยชดเชยค่าเสียหายให้ก่อน จากน้ัน จึงจัดสรรท่ีทำากินให้ใหม่ 

บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำาซึ่งจะมีน้ำาสำาหรับเพาะปลูก และน้ำา

สำาหรับการอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดท้ังปี อันจะทำาให้

ราษฎรสามารถปลูกข้าวจนมีปริมาณเพียงพอกับการบริโภคทุกปี 

นอกจากน้ันราษฎรจะได้รับการสนับสนุนพันธ์ุไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น 

มะม่วงพันธุ์ดี ตลอดจนพืชไร่ และพืชผักสวนครัวตามที่ต้องการ 

และยังสามารถทำากิจการประมงน้ำาจืดในอ่างเก็บน้ำาโดยเสรี 

ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง อาจพิจารณา

ทดลองจัดเป็นลักษณะหมู่บ้านป่าไม้สำาหรับจัดสรรให้ราษฎร

เข้าทำากินได้อีกด้วย

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่เมยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
ตำาบลทาขุมเงิน อำาเภอแม่ทา จำาหวัดลำาพูน

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๕

๖
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วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพ้ืนท่ีโครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยม่วงตอนบน และโครงก�ร

อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยปุ๊ตอนบน ตำ�บลแม่สอย อำ�เภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

พระร�ชดำ�ริ

การพัฒนาพ้ืนท่ีในบริเวณลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิงน้ัน จะต้องคำานึงถึง

การอนุรักษ์สัตว์ป่าและบริเวณต้นน้ำาลำาธารเป็นสำาคัญ เน่ืองจาก

สัตว์ป่าทุกชนิดกับมนุษย์ล้วนเป็นสัตว์โลกท่ีต้องอาศัยพึ่งพา

ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ สำาหรับมนุษย์

ซ่ึงเป็นสัตว์ประเสริฐกว่า ต้องช่วยส่งเสริมและเก้ือกูลบรรดาสัตว์ป่า

ในด้านปัจจัยต่างๆ กล่าวคือ การเร่งฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม

จากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง ที่เคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ท่ีหลบภัย 

แหล่งอาหาร และยารักษาโรคของสัตว์ป่า ให้คืนสภาพเดิมมาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ โดยจำาแนกเป็นเขต ดังน้ี เขตป่าต้นน้ำาลำาธาร 

ที่ยังสมบูรณ์ให้กันเป็นเขตสงวนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จะต้อง

พยายามปลูกไม้ผลและพืชท่ีเป็นอาหารสัตว์ป่าทุกชนิดเสริมให้

เพียงพอ ส่วนแนวป่าที่มีระดับต่ำาลงมา ก็ต้องปลูกป่าทดแทน 

โดยพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินและสภาพ

แวดล้อม ท้ังสองเขตน้ีอาจอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปเก็บของป่าได้บ้าง 

แต่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการหาประโยชน์จาก

ป่าโดยการทำาลาย เช่น การเผาป่า หรือการตัดฟันไม้มีค่า เช่นท่ี

เคยปฏิบัติในบางท้องท่ี สำาหรับเขตพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะค่อนข้างเป็น

ท่ีราบ ซ่ึงบางแห่งเป็นบริเวณป่าเส่ือมโทรมแล้ว จึงจะจัดสรรเพ่ือ

พัฒนาให้เป็นท่ีทำากินของราษฎร เพราะหากไปปลูกสวนป่าในพ้ืนท่ี

ดังกล่าวเสียแล้ว ราษฎรจะหวนกลับไปบุกรุกทำาลายป่าตอนบนอีก 

อันจะทำาให้โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาลำาธารล้มเหลวโดยส้ินเชิง 
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อย่างไรก็ตาม หน่วยราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายาม

ปฏิบัติงานทันเหตุการณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกัน 

อนึ่ง การจ้างคนงานของราชการในหน่วยโครงการฯ นี้ ไม่ว่าจะ

เป็นงานชลประทาน งานพัฒนา งานป่าไม้ งานส่งเสริมการเกษตร 

หรืองานด้านอื่นๆควรจะพิจารณาจัดจ้างราษฎรในท้องถิ่นเป็น

อันดับแรก เพื่อจะได้เป็นการอุดหนุนให้เขามีรายได้พอประทังชีวิต 

ระหว่างที่ยังรอโครงการช่วยเหลือเร่งด่วนของทางราชการ เมื่อ

โครงการฯเสร็จสมบูรณ์ ราษฎรเหล่านั้นจะได้สามารถทำากินหา

เลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง และมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ซึ่งราษฎร

ในท้องถิ่นนี้ก็นับว่ามีวัฒนธรรมค่อนข้างสูงประกอบกับมีระบบ

โครงสร้างทางสังคม ตลอดจนการประกันสังคมที่ประเสริฐ สมควร

จะอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ ่มน้ ำาสาขาแม่ปิงอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒

๑. ๑๓ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยม่วงตอนบน และ

 โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยปุ๊ตอนบน ตำ�บลแม่สอย อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

๒. โครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ�ส�ข�แม่ปิงอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

 จังหวัดเชียงใหม่

๓. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�แม่เต๊ียะอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๔. ๑๓ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีโครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ�ส�ข�

 แม่น้ำ�ปิงอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณพ้ืนท่ีโครงก�รพัฒน�เบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ�ส�ข�แม่น้ำ�ปิง 

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยแม่เตี๊ยะ ในเขตตำาบลดอยแก้ว อำาเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เตี๊ยะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๔

๓
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วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่หน่วยพัฒน�และสงเคร�ะห์ช�วเข�ขุนว�ง 

อำ�เภอสันป่�ตอง จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

การริเริ่มกิจการสหกรณ์ให้ราษฎรชาวเขารู้จักดำาเนินชีวิต

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีระบบ นับเป็นสิ่งที่

น่าสนับสนุน ทั้งจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับหน่วยพัฒนาและ

สงเคราะห์ชาวเขาหน่วยอ่ืนๆ นอกจากน้ัน เม่ือราษฎรชาวเขา

เข้าใจและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ดีแล้ว ก็จะขยายกิจการ

ออกไปเป็นสหกรณ์การเกษตรแผนกต่างๆ เช่น สหกรณ์

ปลูกกาแฟ สหกรณ์ปลูกไม้ผลเมืองหนาว หรือสหกรณ์ปลูกผัก 

เป็นต้น

๑. ๑๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ หน่วยพัฒน�และสงเคร�ะห์ช�วเข�ขุนว�ง
 จังหวัดเชียงใหม่
๒. สถ�นีทดลองเกษตรหลวงขุนว�ง จังหวัดเชียงใหม่
๓. ๑๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่สถ�นีทดลองเกษตรหลวง
 ขุนว�ง จังหวัดเชียงใหม่
๔-๖. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนว�ง จังหวัดเชียงใหม่๑

๒
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บริเวณพื้นที่สถ�นีทดลองเกษตรหลวงขุนว�ง ตำ�บลแม่วิน
อำ�เภอสันป่�ตอง จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

• ให้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่สามารถเจริญเติบโตในระดับ

ความสูงประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ เมตร และต้องการน้ำา

เป็นปริมาณค่อนข้างน้อย ตลอดจนพืชตระกูลถั่วที่

สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลาประมาณ ๓ เดือน 

มาทดลองปลูกในบริเวณสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง

• ให้พิจารณาสร้างฝายขนาดเล็ก เพ่ือส่งน้ำามาเติมบ่อจ่ายน้ำา

ดังกล่าว ตลอดจนให้พิจารณาขุดบ่อจ่ายน้ำาอีกหนึ่งบ่อ

ในพ้ืนท่ีสันเขา แล้วหาทำาเลสร้างบ่อจ่ายน้ำาขนาดเล็กเป็น

ระยะๆ ลดหล่ันลงไปตามระดับความสูง ท้ังน้ี จะได้สามารถ

เก็บน้ำาสำารองจ่ายไปในแปลงเกษตรกรรมท้ังสองด้านตาม

ความต้องการได้

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่วาง  

จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๓

๔ ๕ ๖

123ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่ ตำ�บลแม่แรม อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

• ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก 

บริเวณทิศเหนือของบ้านหนองหอย (เก่า) เพื่อรับน้ำาจาก

ฝายแม่รวกนำามาเก็บกักไว้สำาหรับส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ของราษฎรเป็นเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ไร่ 

• ให้ดำาเนินการก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นห้วยหก กับการสร้างฝาย

บริเวณบ้านหนองหอย (ใหม่) เพื่อจัดหาน้ำาสนับสนุนพื้นที่

เกษตรกรรมของราษฎรเป็นเน้ือท่ีประมาณ ๓๐๐ ไร่ สำาหรับที่

นาของราษฎรบ้านแม่ขิ ประมาณ ๒๐๐ ไร่

• ให้พิจาณาสร้างอ่างเก็บห้วยน้ำาหกตอนล่างช่วยเหลือ

• ส่วนโครงการพัฒนาลำาน้ำาแม่แรม ให้รีบสำารวจทำาเลสร้าง

อ่างเก็บน้ำาแม่แรม เพื่อส่งน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร

บ้านปางไฮ

• ตลอดจนพื้นที่ที่มีโครงการจะจัดสรรให้ราษฎรบ้านแม่ขิ 

บ้านหนองหอย (เก่า) และบ้านหนองหอย (ใหม่) เข้าทำากิน

อย่างเป็นหลักแหล่ง เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ 

โดยทางราชการจะออกเอกสารสิทธิทำากินให้ ซึ่งราษฎรจะ

สามารถเข้าทำากินในพ้ืนท่ีดังกล่าวตลอดชั่วลูกชั่วหลาน  

แต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำาหน่าย

ท่ีดิน อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง ท่ีจะส่งเสริม

ให้ชาวเขาทำากินในท่ีท่ีจัดสรรให้ ซ่ึงมีระบบชลประทานท่ีสมบูรณ์ 

จะได้ไม่ข้ึนไปบุกรุกบริเวณท่ีสมควรอนุรักษ์ไว้ คือ เขตต้นน้ำา

ลำาธาร สำาหรับบริเวณพื้นที่ที่ค่อนข้างลาดชันไม่สามารถ

๑

๒
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ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

• นอกจากน้ันควรส่งเสริมให้ราษฎรชาวเขาเตรียมโครงการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองชาวเขา แก่นักท่องเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นรายได้พิเศษ

พัฒนาทางเกษตรกรรมได้ และมีแหล่งน้ำาตกในบริเวณดังกล่าว 

น่าจะพิจารณาพัฒนาให้เป็นอุทยาน เนื่องจากลุ่มน้ำาแม่สา

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของจังหวัดอยู่แล้ว โดยกรมป่าไม้

อาจจัดต้ังหน่วยพิทักษ์อุทยานเฉพาะกิจ เพ่ือทำาหน้าท่ีดูแลรักษา 

กับอำานวยความสะดวก ตลอดจนจ้างราษฎรชาวเขาท่ีสมัครใจ

เป็นเจ้าหน้าที่รักษาอุทยานและเป็นมัคคุเทศก์

๑-๓. ๑๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นหนองหอยเก่�-ใหม่ บ้�นธิ อำ�เภอแม่ริม 

 จังหวัดเชียงใหม่

๔-๗. โครงก�รหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

๓

๔

๕ ๖

๗
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วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่ป�่เต็งรังในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

ให้ดำาเนินการสำารวจบริเวณพื้นที่รับน้ำาอย่างละเอียด

ถี่ถ้วน เพื่อคำานวณปริมาณน้ำาที่จะรับได้ในแต่ละปี ทั้งนี้ 

จะได้สามารถวางแผนการสนับสนุนน้ำาให้เกษตรกรใน

เขตพ้ืนท่ีส่งน้ำาได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากในลุ่มน้ำาบริเวณน้ี 

ปรากฎว่ามีอัตราการระเหยและการซึมของน้ำาสูงกว่าปกติ

สำาหรับการปลูกสวนป่าจะต้องพยายามเร่ิมปลูกในร่องห้วย

เสียก่อน แล้วจึงขยายแนวปลูกขึ้นไปยังบริเวณสันเขา เพื่อ

ค่อยๆ ดึงดูดความชุ่มชื้นขึ้นไปในพื้นที่ที่ขาดน้ำามากที่สุด

โครงการอ่างเก็บน้ำาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๓. ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีป่�เต็งรังในเขตพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษ�

 ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว126



๓

127ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑-๒. ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว128



๒

129ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่โครงก�รแม่งัดอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
ตำ�บลช่อแล อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พระร�ชดำ�ริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการสร้างเป็นเขื่อน

เก็บกักน้ำาขนาดใหญ่ และอาคารประกอบ ได้แก่ ท่อส่งน้ำา 

ระบายน้ำา ซ่ึงเป็นอาคารควบคุมการท้ิงน้ำาลงลำาน้ำาเดิม กับเป็น

ที่ตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าพลังน้ำา ดำาเนินการโดยการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนระบบส่งน้ำา รวมความยาว

ประมาณ ๕๒ กิโลเมตร และอาคารระบายน้ำาล้นปรกติกับ

อาคารระบายน้ำาล้นฉุกเฉิน สามารถอำานวยประโยชน์

อเนกประสงค์ให้กับราษฎรในการเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรกรรม 

ท้ังในเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูกของอำาเภอแม่แตง โครงการแม่แฝก 

โครงการแม่ปิงเก่า ตลอดจนฝ่ายต่างๆ ของราษฎร รวมเป็น

เน้ือท่ีประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ ไร่ สำาหรับผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีจะ

ได้รับจากโครงการฯ มีดังนี้คือ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังน้ำาได้ประมาณ ๒๘.๗๕ กิโลวัตต์/ช่ัวโมง ต่อปี อันจะ

ช่วยประหยัดการเผาน้ำามันเตา เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงปีละ 

๗.๕ ล้านลิตร สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

สามารถพัฒนาอ่างเก็บน้ำาซึ่งมีความจุประมาณ ๒๖๕ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลา-กุ้งน้ำาจืดขนาดใหญ่ 

ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกับเป็นเส้นทาง

คมนาคมทางน้ำาของราษฎรในละแวกดังกล่าว

โครงการเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑ ๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว130



๑-๓. ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงก�รชลประท�นแม่งัด อำ�เภอแม่แตง 
 จังหวัดเชียงใหม่
๔-๕. โครงก�รเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

๔

๕

๓

131ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว132



วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่สถ�บันเกษตรที่สูง ของสถ�บันวิจัยพืชสวน

กรมวิช�ก�รเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์

พระร�ชดำ�ริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาเข็กตามพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบูรณ์

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

ให้ดำาเนินการปลูกป่า ๓ ชนิด ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้สำาหรับทำาฟืน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง บ๊วย สำาหรับพ้ืนท่ีใกล้

หมู่บ้านต่างๆ ในโครงการฯ เพ่ือให้ราษฎรมีผลไม้บริโภค ท้ังน้ี 

หากมีผลผลิตเหลือบริโภค จึงจะนำาไปจำาหน่ายเป็นรายได้พิเศษ

๑-๒. ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ สถ�บันเกษตรท่ีสูง ของสถ�บันวิจัยพืชสวน 

 กรมวิช�ก�รเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. โครงก�รพัฒน�ลุ่มน้ำ�เข็กต�มพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒

๓

133ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



พระร�ชดำ�ริ

- ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา ควรพิจารณาจัดวางระบบการส่งน้ำา

จากอ่างเก็บน้ำาท่ีมีอยู่แล้ว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พ้ืนท่ีเพาะปลูกและพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของราษฎร เพ่ือให้มีน้ำา

ใช้ในการเพาะปลูกและบริโภคได้อย่างไม่ขาดแคลนต่อไป

- ด้านการพัฒนาอาชีพ ให้พิจารณาจัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎร

ทำากิน ตามความเหมาะสมท่ีราษฎรจะสามารถเล้ียงตนเอง

และครอบครัวได้ โดยการปลูกข้าวไว้บริโภคและปลูกพืชไร่

หมุนเวียนไปในแต่ละปี รวมทั้งให้มีการปลูกป่าไม้โตเร็ว 

เพ่ือการอุตสาหกรรมเผาถ่านเป็นอาชีพท่ีจะเป็นรายได้ให้

ราษฎรอีกประการหนึ่งด้วย

- ด้านการพัฒนาป่าไม้ ให้พิจารณาปลูกป่าเป็นแนวสลับกับ

การปลูกพืชไร่ เพื่อการศึกษาทดลองที่จะใช้แนวพืชไร่

เป็นแนวป้องกันไฟป่า แบบที่เรียกว่า “ระบบเปียก” 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่กรมร�ชองครักษ์ สวนจิตรลด�รโหฐ�น 

พระร�ชวังดุสิต กรุงเทพมห�นคร

๒๕๒๘
ภาคกลาง

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว134



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

- ด้านการจัดที่อยู่อาศัย ควรพิจารณาจัดราษฎรที่อยู่

กระจัดกระจายในพื้นที่ ให้เป็นระเบียบชุมชนที่ดี

โดยมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกตาม

ความเหมาะสม พร้อมท้ังควรพิจารณาวางแผนล่วงหน้าไว้

รองรับการขยายตัวของชุมชนด้วย

 ให้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่สามารถเจริญเติบโตในระดับ

ความสูงประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ เมตร และต้องการน้ำา

เป็นปริมาณค่อนข้างน้อย ตลอดจนพืชตระกูลถั่วที่

สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลาประมาณ ๓ เดือน มา 

ทดลองปลูกในบริเวณสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง

 ให้พิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อส่งน้ำามาเติมบ่อ

จ่ายน้ำาดังกล่าว ตลอดจนให้พิจารณาขุดบ่อจ่ายน้ำาอีกหน่ึง

บ่อในพื้นที่สันเขา แล้วหาทำาเลสร้างบ่อจ่ายน้ำาขนาดเล็ก

เป็นระยะๆ ลดหลั่นลงไปตามระดับความสูง ทั้งนี้ จะได้

สามารถเก็บน้ำาสำารองจ่ายไปในแปลงเกษตรกรรม

ทั้งสองด้านตามความต้องการได้

๑-๔. ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

 จังหวัดเพชรบุรี

๒

๓

๔

135ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



พระร�ชดำ�ริ

ให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน นำาไป

พิจารณาประกอบการวางแผนควบคุมระดับในคลองสายต่างๆ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องแบ่งเป็นสองแผน กล่าวคือ 

แผนสำาหรับฤดูแล้ง ได้แก่ การทดลองเปิดประตูระบายน้ำาตาม

ปากคลองสายต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรับน้ำาสะอาด

จากแม่น้ำาให้ไหลเข้าภายในตัวเมืองตามคลอง เพ่ือช่วยเจือจาง

สภาพน้ำาเน่าเสีย จากนั้นจึงระบายน้ำาที่เจือจางดังกล่าวลงสู่

แม่น้ำาหมุนเวียนตลอดไป ทั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะ

มลพิษในแม่น้ำา แต่จะช่วยให้สภาพน้ำาในคลองค่อยๆ สะอาดข้ึน

เป็นลำาดับ และจะต้องควบคุมระดับน้ำาในคลองไม่ให้ล้นเข้าไป

ท่วมขังในบริเวณท่ีลุ่ม สำาหรับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจะต้องหม่ัน

ตรวจสอบวงจรการไหลของน้ำาให้เป็นไปตามแผน แล้วติดตาม

ประเมินผล เพ่ือหาวิธีปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๘
บริเวณประตูระบ�ยน้ำ�เทเวศน์ คลองส�มเสน   
คลองแสนแสบ คลองล�ดพร�้ว ทำ�นบคลองบ�งกะปิ  
และบริเวณด้�นหลังโรงพย�บ�ลพระมงกุฏเกล้�

๑

๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว136



เป้าหมายให้จงได้ ส่วนแผนสำาหรับฤดูฝนน้ัน จะต้องเตรียมรับ

สภาพน้ำาท่วมขังต้ังแต่ระยะปลายฤดูแล้ง โดยเตรียมระบายน้ำาใน

คลองสายหลักให้มีระดับต่ำา เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ำาออกให้

รวดเร็วท่ีสุด ในกรณีเกิดสภาพน้ำาท่วมขัง ในกรณีท่ีคลองมีสภาพ

ต้ืนเขิน จะต้องรีบดำาเนินการปรับปรุงและขุดลอกให้สามารถใช้

ประโยชน์เป็นทางระบายน้ำาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่ควร

ปฏิบัติเป็นประจำาก็คือ จะต้องรวบรวมและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

ระดับน้ำาข้ึนลงของแม่น้ำาเจ้าพระยาประจำาวัน เพ่ือจะได้สามารถ

ใช้ประโยชน์จากอาคารบังคับน้ำา โดยการเปิด-ปิดน้ำาให้เกิดการ

ไหลเวียนได้ตลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้กระแสน้ำาชะพาส่ิงโสโครก

ออกจากคลอง ทำาให้น้ำามีสภาพสะอาดข้ึน นอกจากน้ัน ยังเป็น 

การช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำาได้อีกมาก

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำาเสียตามแนวพระราชดำาริ 
กรุงเทพมหานคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒, ๔. ๔ เมษ�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณประตูระบ�ยน้ำ�เทเวศน์ คลองส�มเสน 
 คลองแสนแสบ คลองล�ดพร้�ว ทำ�นบคลองบ�งกะปิ และบริเวณด้�นหลัง
 โรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้� กรุงเทพมห�นคร
๓. บริเวณด้�นหลังโรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้� กรุงเทพมห�นคร

๓

๔
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วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘
บริเวณพ้ืนท่ีอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยตะแปดอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
ตำ�บลห้วยทร�ยเหนือ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

พระร�ชดำ�ริ

ให้รีบดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาเขากระปุกควบคู่กันไปกับ

การก่อสร้างคลองส่งน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยตะแปดไปยังอ่างเก็บน้ำา

เขากระปุกโดยเร่งด่วน และให้ดำาเนินการปลูกป่ารอบขอบอ่างเก็บน้ำา

ต่างๆ ตลอดจนบนพ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ำาข้ึนไป รวมท้ังในเขตพ้ืนท่ี

ซ่ึงจะได้รับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาตามความเหมาะสมอีกด้วย เพ่ือท่ี

ต้นไม้จะได้ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของพ้ืนดินเอาไว้ สำาหรับการ

ปลูกป่าน้ัน ควรพิจารณาปลูกป่าประเภทท่ีจะสามารถนำามาใช้เป็น

ฟืนและเผาถ่าน กับไม้ผล ประเภทที่สามารถทำารายได้ให้แก่

ราษฎรได้ อาทิ มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

โครงการอ่างเก็บน้ำาเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเพชรบุรี

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. ๑๗ พฤษภ�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย
 อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเพชรบุรี
๒-๓. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�เข�กระปุกภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย
 อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเพชรบุรี
๔. ๑๗ พฤษภ�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยตะแปด   
 อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเพชรบุรี๑

๒ ๓
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๔
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วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมืองนร�ธิว�ส 

จังหวัดนร�ธิว�ส

ภาคใต้

พระร�ชดำ�ริ

• สำาหรับกิจกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นงาน

สาขาหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนา และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงอำานวยการนั้น 

ควรเร่ิมดำาเนินการในลักษณะวิจัยกรรมวิธีดัดแปลงและ

การถนอมผลผลิตการเกษตรชนิดต่างๆ ให้ได้ประโยชน์

สูงสุด ท้ังยังเป็นการส่งเสริมด้านโภชนาการและสาธารณสุข

อีกด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องควบคุมให้มี

คุณค่าทางอาหารสูงกับถูกหลักอนามัย

• ควรทำาการศึกษาและพิจารณาวางโครงการก่อสร้าง

อาคารควบคุมน้ำา ปิดกั้นคลองและทางน้ำาสายต่างๆ 

ตามขอบพรุโต๊ะแดงโดยเร่งด่วน เพื่อควบคุมและรักษา

๒๕๒๘
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ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

น้ำาในพรุโต๊ะแดงไม่ให้ถูกระบายออกจากพรุไปตามคลองและทางน้ำาเหล่านั้น 

เป็นจำานวนมากเกินไปตอนระยะฤดูแล้ง ซึ่งการรักษาสภาพของพรุโต๊ะแดงให้มีน้ำา

อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอดช่วงฤดูแล้งน้ี จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นไม้ในพรุถูกไฟไหม้

มากเกินไปได้ และยังสามารถลดปริมาณน้ำาที่ระบายออกจากพรุตอนช่วงฤดูแล้ง 

ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรดไม่ให้เข้าไปในเขตพื้นที่พัฒนาของโครงการมูโนะ

๑-๒. ๖ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๓. โครงก�รชลประท�นมูโนะอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๔. โครงก�รโภชน�ก�รของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส (โภชน�ก�ร)๑

๒

๓

๔
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๑-๒. ๖ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๑
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๒
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วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่อ�ค�รบังคับน้ำ�ปล�ยคลองระบ�ยน้ำ� และอ�ค�ร

ท่อบังคับน้ำ�ปล�ยคลองระบ�ยน้ำ�จ�กหมู่บ้�นปศุสัตว์ - 

เกษตรมูโนะ อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
• ควรศึกษาและพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำา

กลางคลองมูโนะอีกแห่งหน่ึงท่ีท้ายคลองโคกโก บริเวณบ้าน

โคกบ้าน หรือที่บริเวณอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ 

ทำาหน้าท่ีทดน้ำาท่ีไหลมาตามคลองมูโนะให้มีระดับสูงข้ึนอีกตาม 

ท่ีต้องการ ตามช่วงจังหวะท่ีน้ำาในแม่น้ำาโก–ลก ซ่ึงส่งเข้ามา ๒

ตามคลองมูโนะมีระดับสูงมากพอ เพื่อการส่งน้ำาดังกล่าว

แจกจ่ายเข้าไปตามพ้ืนท่ีท่ีต้องการเพ่ือการเพาะปลูกและใช้ใน

การชะล้างดินเปร้ียว ซ่ึงในปีหน่ึง ๆ อาคารแห่งน้ีจะสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้เกือบตลอดปี ยกเว้นในช่วงเวลาท่ีพ้ืนท่ีโครงการ

มีน้ำามากเกินไปกับเวลาที่น้ำาในแม่น้ำาโก–ลก มีระดับไม่ถึง 

+๑.๕๐ เมตร (รทก.) เท่านั้น

• อาคารดังกล่าวน้ีจะช่วยประตูบังคับน้ำาปูยูท่ีปลายคลองมูโนะ 

(ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำาในคลองมูโนะได้สูงสุดประมาณระดับ 

+๑.๕๐ เมตร (รทก.) ในการทดน้ำาในคลองมูโนะให้สูงข้ึนดังกล่าว

ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีตามแถบโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์–

เกษตรมูโนะ และพ้ืนท่ีบริเวณต้นคลองมูโนะ กับพ้ืนท่ีบริเวณ

๑
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๑. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริจากดินแล้วทิ้งออกไปจากบริเวณโครงการโดยตรงได้ตลอด

เวลา เป็นการช่วยให้การชะล้างดินเปรี้ยวดำาเนินไปอย่าง

ครบวงจร ควรที่จะพิจารณาดำาเนินการในพื้นที่อื่นที่มีความ

เหมาะสมด้วย

• ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำาในบริเวณแปลงเพาะปลูกอย่าง

สม่ำาเสมอและทดสอบระบบการระบายน้ำาที่ได้จัดทำาไว้แล้ว 

ว่าสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาเกี่ยวกับดินเปรี้ยวในพื้นที่

ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำาไปใช้ประกอบการจัดทำา

ระบบการแก้ไขดินเปรี้ยวต่อไป

๑-๒. ๘ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ อ�ค�รท่อบังคับน้ำ�ปล�ยคลองระบ�ยน้ำ�จ�ก
 หมู่บ้�นปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ จังหวัดนร�ธิว�ส
๓-๔. ๘ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
 จังหวัดนร�ธิว�ส
๕. ๘ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงก�รชลประท�นมูโนะอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
 จังหวัดนร�ธิว�ส
๖. โครงก�รหมู่บ้�นปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส
๗. โครงก�รชลประท�นมูโนะอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ร จังหวัดนร�ธิว�ส

๔

๖

๕

๗

บ้านโคกกระท่อม บ้านโคกอิฐ ตลอดไปถึงบริเวณบ้านโคกชุมบก 

จะมีโอกาสได้รับน้ำาจากคลองมูโนะ ซ่ึงถูกทดอัดได้สูงกว่าพ้ืนท่ี

ดังกล่าวนั้นส่งไปให้ชะล้างดินเปรี้ยวได้ตามต้องการ ควร

ที่กรมชลประทานจะได้ศึกษาวางโครงการและดำาเนินการก่อสร้าง

อาคารแห่งนี้ต่อไปโดยเร่งด่วน

• การก่อสร้างระบบระบายน้ำาเพ่ิมเติม เช่น คลองระบายน้ำาจาก

พ้ืนท่ีบริเวณหมู่บ้านปศุสัตว์–เกษตรมูโนะ ซ่ึงระบายน้ำาไปลง

คลองโต๊ะแดงท้ายประตูบังคับน้ำาโต๊ะแดงน้ัน มีประโยชน์มาก 

เพราะจะสามารถถ่ายเทน้ำาท่ีเป็นกรด หลังจากถูกชะล้างออก

๓
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วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๘  
บริเวณพื้นที่บ�้นบ�โง ตำ�บลล�โละ อำ�เภอรือเส�ะ 
จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

พ้ืนท่ีบริเวณบ้านบาโง บ้านบือแรง และหมู่บ้านต่างๆ ตามสองฝ่ัง

คลองไอร์ปาโจ ในเขตตำาบลลาโละ อำาเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส มีพ้ืนท่ีทำานาเป็นจำานวนมาก ควรพิจารณาวางโครงการ

และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านบาโง ปิดกั้นลำาน้ำาสาขาของคลอง

ไอร์ปาโจ เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่ทำานาดังกล่าว และพื้นที่

ซ่ึงเคยปลูกยาง แต่ราษฎรประสงค์จะทำานาต่อไป ทำาให้มีน้ำาใช้

ทำานาได้ทั้งในระยะฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยควรพิจารณาสร้าง

อ่างเก็บน้ำาแห่งนี้ให้มีขนาดใหญ่เท่าที่จะทำาได้ ตามความเหมาะสม

กับสภาพภูมิประเทศ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมือ

กันแก้ไขปัญหาเก่ียวกับท่ีดินถูกน้ำาท่วมในอ่างเก็บน้ำาอย่างใกล้

ชิดต่อไปด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านบาโงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�บ้�นบ�โงอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส
๒-๓. ๑๓ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้�นบ�โง จังหวัดนร�ธิว�ส

๑

๒
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๓
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๑
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• สำาหรับการดำาเนินงานระยะที่ ๒ หลังจากก่อสร้างโครงการ

อ่างเก็บน้ำาบ้านกูจำา ในระยะแรกเสร็จแล้วได้ผลดี และมี

ความต้องการน้ำาในเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ่ืนเพ่ิมเติมอีก ก็ควร

สร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านกูจำา ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ำาได้จำานวนมาก

สำาหรับส่งไปช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกตามโครงการระยะท่ี ๒ 

ได้อีกเป็นจำานวนมาก นอกจากพื้นที่พรุป่าเสม็ดในบริเวณ

ดังกล่าวน้ี ตามบริเวณอ่ืนสองฝ่ังคลองน้ำาแบ่งก็ควรพิจารณา

ดำาเนินการเก็บกักน้ำาไปใช้ในลักษณะเดียวกันด้วย ถ้าพบว่า 

การพัฒนาด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นได้รับผลดี

๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๘  
บริเวณพ้ืนท่ีบ้�นกูจำ� ตำ�บลไพรวัน อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
• ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา 

เพื่อส่งน้ำาข้ามคลองระบายน้ำาน้ำาแบ่ง ไปสนับสนุนพื้นที่

เพาะปลูกของบ้านตอหลังและบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบ

ปัญหาดินเปรี้ยว ให้สามารถเพาะปลูกได้

• ควรสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านกูจำา ปิดกั้นพรุป่าเสม็ด ที่บริเวณ

ริมคลองน้ำาแบ่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเก็บกักน้ำาให้มี

ความลึกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระทำาได้ แล้วสร้างสะพาน

ข้ามคลองน้ำาแบ่งส่งน้ำาไปยังพ้ืนท่ีทำานาบริเวณบ้านตอหลัง 

ซ่ึงอยู่อีกฟากหน่ึงของคลองน้ำาแบ่งต่อไป โดยอ่างเก็บน้ำาบ้านกูจำา 

พร้อมด้วยระบบส่งน้ำาน้ี ควรสร้างโดยเร่งด่วนเป็นลำาดับแรก

โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านกูจำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๓. ๑๕ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้�นกูจำ� อำ�เภอต�กใบ
 จังหวัดนร�ธิว�ส 

๓
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๑-๒. ๑๕ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ�้นกูตง-บ้�นบ�โงกูโบ อำ�เภอระแงะ จังหวัดนร�ธิว�ส 

๑
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๒

151ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ้�นกูตง - บ้�นบ�โงกูโบ อำ�เภอระแงะ 

จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
กรมชลประทานพิจารณาหาทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณ

บ้านกูตง–บ้านบาโงกูโบ เพื่อสนับสนุนน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูก

ของราษฎร ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ให้สามารถทำานา

และปลูกพืชไร่ได้ตลอดทั้งปี

โครงการประตูระบายน้ำาบ้านกูตง-บ้านบาโงกูโบอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๑๗ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้�นกูตง บ้�นบ�โงกูโบ
 อำ�เภอระแงะ จังหวัดนร�ธิว�ส๑

๒
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บริเวณพื้นที่ฝ�ยโรงเรียนชุมชนสหพัฒน� บ้�นล�แป ตำ�บลบองอ อำ�เภอระแงะ 

จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
ให้กรมชลประทานดำาเนินการสำารวจพื้นที่กับพิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำาใน

บริเวณสวนยางพันธุ์เก่า ในกรณีที่เจ้าของที่ดินยินยอมเพราะจะเป็นประโยชน์กับราษฎร

ส่วนรวมโดยตรง เนื่องจากจะสามารถทำานาและปลูกพืชไร่ในพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ 

ซึ่งจะมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสวนยางพันธุ์ใหม่

โครงการฝายคลองแบแกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

บ้านแบแก หมู่ที่ ๖ ตำาบลบองอ อำาเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๓

๔

๕
๓-๔ ๑๗ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ โรงเรียนชุมชนสหพัฒน� บ้�นล�แป อำ�เภอระแงะ จังหวัดนร�ธิว�ส
๕. โครงก�รประตูระบ�ยน้ำ�บ้�นกูตง-บ้�นบ�โงกูโบอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส
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วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่พระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์ 

จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

พื้นที่ทำานาหมู่บ้านต่าง ๆ ของลุ่มน้ำาคลองมาแย 

ในเขตตำาบลสากอ อำาเภอสุไหงปาดี มักขาดแคลน

น้ำาใช้ทำานาในช่วงฤดูแล้งและตอนระยะฝน

ทิ้งช่วงเสมอ สมควรพิจารณาวางโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาปิดกั้นคลองมาแยและ

ลำาน้ำาสาขาตามความเหมาะสม เพื่อเก็บกักน้ำา

ไว้ช่วยเหลือพื้นที่ทำานา ซึ่งมีอยู่จำานวนมากใน

เขตตำาบลดังกล่าว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำาคลองมาแย 

และอ่างเก็บน้ำาบ้านตือระ โดยให้กรมชลประทาน

พิจารณาดำาเนินการต่อไปโดยเร่งด่วน

โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองมาแย และอ่างเก็บน้ำา

บ้านตือระอันเ น่ืองมาจากพระราชดำ าริ  

จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๒๐ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้�นต�มุง 

 อำ�เภอศรีส�คร จังหวัดนร�ธิว�ส ๑
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วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ้�นต�มุง ตำ�บลเชิงคีรี อำ�เภอศรีส�คร 
จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

ให้เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการสำารวจพ้ืนท่ี

ร่วมกับราษฎร เพ่ือหาทำาเลท่ีเหมาะสมสร้างอ่างเก็บน้ำา สำาหรับ

ส่งน้ำาให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตตำาบลเชิงคีรี ตำาบลมะตะยูง 

อำาเภอศรีสาคร กับตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ เป็นเน้ือท่ี

ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ทางราชการจะต้องจัดประชุม

ราษฎร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก

โครงการน้ี กล่าวคือ จะสามารถทำาการเพาะปลูกข้าวสลับกับ

พืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำาให้ราษฎรในเขตสาม

ตำาบลดังกล่าวสามารถพึ่งตนเองได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจาก

จะมีข้าวสำาหรับบริโภคจนเพียงพอ และจะมีผลผลิตจาก

พืชไร่ สำาหรับเล้ียงสัตว์หรือจำาหน่ายเป็นรายได้พิเศษควบคู่

ไปกับการกรีดยางซึ่งเป็นอาชีพเดิม นอกจากนั้นยังจะใช้

ประโยชน์ด้านการประมงจากอ่างเก็บน้ำาได้อีกด้วย แต่ราษฎร

จะต้องยอมเสียสละที่ดินบางส่วนที่อยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำา 

โดยผู้ที่เสียประโยชน์ก็จะได้รับจัดสรรที่ทำากินชดเชยอย่าง

ยุติธรรม เมื่อทุกฝ่ายสามารถตกลงในหลักการเรื่องการ

จัดรูปที่ดิน

โครงการฝายตามุงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หมู่ ๒ 

ตำาบลเชิงคีรี อำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๒

155ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่บ�้นบือแนปีแย ตำ�บลปะลุก�ส�เม�ะ อำ�เภอบ�เจ�ะ จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
ให้กรมชลประทานรีบดำาเนินการสำารวจภูมิประเทศและพิจารณา

วางโครงการสร้างอาคารประตูบังคับน้ำาในคลองดังกล่าว 

โครงการคลองระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๔

๑ ๒

(คลองลูโบ๊ะ) กับขุดลอกคลองซ่ึงมีระดับค่อนข้างต้ืนเขิน สำาหรับ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับก็คือในฤดูน้ำาหลาก ก็จะสามารถระบายน้ำา

ส่วนเกินลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว ส่วนในฤดูแล้งก็จะสามารถ

เก็บกักน้ำาจืดไว้ในคลองกับในทุ่งเพ่ือใช้ประโยชน์ นอกจากน้ัน 

ยังสามารถปิดก้ันไม่ให้น้ำาทะเลไหลย้อนเข้ามาในคลองได้อีกด้วย

๑-๓. ๒๒ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ�้นบือแนปีแย อำ�เภอบ�เจ�ะ
 จังหวัดนร�ธิว�ส 
๔. โครงก�รคลองระบ�ยน้ำ�พรุบ�เจ�ะ-ไม้แก่นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
 จังหวัดนร�ธิว�ส

๓
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วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์ จังหวัดนร�ธิว�ส

๑
๑. ๒๕ กันย�ยน ๒๕๒๘ บริเวณพระตำ�หนักทักษิณร�ชนิเวศน์ 
 จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ
ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำา

สายบุรีตอนล่าง โดยพิจารณาสร้างฝายทดน้ำาใน

ลำาน้ำาแม่น้ำาสายบุรีตอนล่าง ในเขตอำาเภอรามัน 

จังหวัดยะลา เพื่อจัดหาน้ำาส่งให้กับพื้นที่เพาะปลูก

สองฝั่งแม่น้ำาสายบุรีตอนล่าง ในเขตอำาเภอสายบุรี 

กิ่งอำาเภอกะพ้อ กับกิ่งอำาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 

และในเขตอำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่

ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ สามารถทำาการเพาะปลูก

ได้ตลอดปี สำาหรับพ้ืนท่ีบริเวณขอบพรุบาเจาะ ซ่ึงเป็น

พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงในเขตโครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะน้ัน 

สามารถทำาการเพาะปลูกได้ตลอดช่วงฤดูแล้งและ

ต้นฤดูฝน ประมาณปีละ ๙ เดือน ส่วนในระยะฤดูฝน

ประมาณ ๓ เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนมกราคมนั้น พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่

น้ำาท่วมทำาการเพาะปลูกไม่ได้ นอกจากน้ันยังมีน้ำาจืด

ให้กับราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตโครงการจนจรด

ชายทะเล สามารถมีน้ำาจืดใช้อุปโภค บริโภคได้ตลอดปี

อีกด้วย สำาหรับการก่อสร้างฝายทดน้ำาแม่น้ำาสายบุรี

ดังกล่าวนี้ ควรพิจารณานำาฝายยางมาใช้เพื่อความ

เหมาะสม เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสภาพน้ำาท่วม

บริเวณเหนือฝายในระยะฤดูน้ำาหลาก

โครงการคลองระบายน้ำ าพรุบาเจาะ-ไม้แก่น      

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
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๑
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๒

๓

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่กิ่งอำ�เภอสุคิริน อำ�เภอแว้ง จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการสร้างฝายทดน้ำา 

ในลักษณะเดียวกับฝายทดน้ำาคลองปาลี สำาหรับส่งน้ำาไป

ให้พื้นที่บ้านปาลีซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนนิคมพัฒนา ๔ และ

บริเวณใกล้เคียง เนื้อที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น

นาข้าว เนื่องจากสมาชิกนิคมสร้างตนเองฯ ส่วนใหญ่ยัง

ไม่สามารถผลิตข้าวเพียงพอกับการบริโภคได้

โครงการฝายทดน้ำาคลองปาลีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๒๗ กันย�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ กิ่งอำ�เภอสุคิริน จังหวัดนร�ธิว�ส

๓. โครงก�รฝ�ยทดน้ำ�คลองป�ลีอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส
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๑
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๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ้�นน�กอ ตำ�บลจอเบ�ะ 

อำ�เภอยี่งอ จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

ควรสร้างฝายทดน้ำาหรืออ่างเก็บน้ำาตาม

ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่คลองโต๊ะแก

โดยเร่งด่วน เพ่ือจัดหาน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค

ที่บริเวณโรงเรียนร่มเกล้า บ้านบูเก๊ะปาลัส 

ตำาบลยี่งอ อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

และสำาหรับหมู่บ้านข้างเคียง โดยการส่งน้ำา

ไปให้โดยท่อ นอกจากนี้ฝายหรืออ่างเก็บน้ำา

ดังกล่าว จะสามารถจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่

ทำานาของบ้านนากอ ในเขตตำาบลจอเบาะ 

อำาเภอยี่งอ ได้อีกด้วย

๑. โครงการฝายทดน้ำาร่มเกล้าอันเนื่อง    

มาจากพระราชดำาริ บ้านนากอ หมู่ที่ ๖ 

ตำาบลจอเบาะ อำาเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองโต๊ะแกอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ 

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๔

๒
๑-๒. ๑ ตุล�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ�้นน�กอ อำ�เภอยี่งอ จังหวัดนร�ธิว�ส

๓-๔. โครงก�รฝ�ยทดน้ำ�ร่มเกล�้อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอยี่งอ จังหวัดนร�ธิว�ส
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๑
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วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ�้นอูยิ ตำ�บลล�โละ อำ�เภอรือเส�ะ  
จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

ให้สร้างฝายทดน้ำา เพื่อผันน้ำาผ่านเข้าพื้นที่ ซึ่ง

สามารถพัฒนาให้เป็นนาข้าวลักษณะขั้นบันได 

โดยจัดตั้งกลุ่มทำานาหมุนเวียนกันปลูกข้าวตลอด

ทั้งปี เนื่องจากมีปริมาณน้ำาเพียงพอสำาหรับทำานา

ถึงปีละสามครั้ง ซึ่งจะเป็นอู่ข้าวของราษฎรใน

กลุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำาบลลาโละ ส่วนน้ำา

ที่ไหลผ่านนาลงไปตามระดับความลาดของพื้นที่

ก็อาจพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำาดังกล่าวไว้ใน

อ่างเก็บน้ำาได้แล้ว ควบคุมการส่งน้ำาไปสนับสนุน

พื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในตอนล่างได้อย่าง

ต่อเนื่องด้วยระบบคลองส่งน้ำา

โครงการฝายบ้านปาแดกือแย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

บ้านปาโจ หมู่ท่ี ๔ ตำาบลบาเจาะ 

อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๒. ๓ ตุล�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้�นอูยิ อำ�เภอรือเส�ะ 
 จังหวัดนร�ธิว�ส
๓. โครงก�รฝ�ยบ้�นป�แดกือแยอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส๒

๓
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วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๘  
บริเวณพื้นที่วัดพระพุทธ อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาปิดกั้นคลองไอร์โว และสร้าง

ฝายทดน้ำาที่คลองไอร์ดาลอ ซึ่งเป็นคลองต้นน้ำาของแม่น้ำา

สายบุรี เพื่อจัดหาน้ำาสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในเขตหมู่บ้าน

ต่างๆ ได้แก่ บ้านดาเลาะ บ้านยาเด๊ะ บ้านโว และบ้านโนนสมบูรณ์ 

ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ให้มีน้ำาสามารถทำาการ

เพาะปลูกได้ทั้งในระยะฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การทำานาขั้นบันไดจะได้พื้นที่อีกเป็นจำานวนมาก โดยให้

กรมชลประทานทำาการศึกษาและพิจารณาวางโครงการแล้ว

ทำาการก่อสร้างต่อไป

๑. โครงการฝายทดน้ำาคลองไอร์ดาลออันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายทดน้ำาบ้านโนนสมบูรณ์อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๒

๑
๑, ๓. ๕ ตุล�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดพระพุทธ อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

๒. โครงก�รฝ�ยทดน้ำ�คลองไอร์ด�ลออันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส 
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๓
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วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่โครงก�รสหกรณ์นิคมบ�เจ�ะ คลองระบ�ยน้ำ�
บ�เจ�ะส�ยที่ ๒ และอ�ค�รบังคับน้ำ�ปล�ยคลองระบ�ยน้ำ�
บ�เจ�ะส�ยที่ ๒ จังหวัดนร�ธิว�ส

พระร�ชดำ�ริ

• พื้นที่ในเขตโครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะ ซึ่งเป็นพื้นที่

ส่วนหนึ่งของพรุบาเจาะ เดิมเป็นพื้นที่ที่มีน้ำาท่วมขัง

ตลอดปี ใช้ทำาประโยชน์ไม่ได้ แต่หลังจากท่ีกรมชลประทาน

ได้ดำาเนินการขุดคลองระบายน้ำาบาเจาะ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงคลองระบายน้ำาบาเจาะสายท่ี ๒ แล้ว ทำาให้พ้ืนท่ี

พรุบาเจาะบางส่วนแห้งลง จึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์

นิคมบาเจาะขึ้น เพื่อจัดสรรพื้นที่พรุที่แห้งลงนี้ให้เป็น

ที่ทำากินของสมาชิกนิคมต่อไป การจัดที่ดินทำากินให้

สมาชิกนิคมนี้ มิใช่ทำาให้พื้นที่พรุในเขตโครงการแห้งลง

ท้ังหมดเพื่อจัดสรรท่ีดินให้สมาชิกเข้าทำากินในพื้นท่ี

เต็มทั้งโครงการ เนื่องจากหากทำาให้พื้นที่พรุนี้แห้งลง

ทั้งหมดแล้ว จะมีปัญหาดินเปรี้ยวเกิดขึ้น ทำาให้สมาชิก

ใช้พื้นที่ทำากินในการเพาะปลูกไม่ได้ผล ดังนั้น ทาง

สหกรณ์นิคมบาเจาะ จึงควรพิจารณาสำารวจจำาแนกที่ดิน

ภายในเขตโครงการเสียก่อน เพื่อจะได้นำามาใช้ประกอบ

ในการพิจารณาวางโครงการใช้ที่ดินให้ได้ตามความ

เหมาะสมต่อไป

• การจัดสรรที่ดินให้สมาชิกเข้าทำากินควรจัดสรรให้เฉพาะ

พื้นที่บริเวณที่สูงตามความเหมาะสม ส่วนที่ลุ่มต่ำา

ควรสงวนไว้เป็นพรุตามเดิม แต่ควรปรับปรุงให้เป็น

ที่เก็บกักน้ำาไว้ใช้ในระยะฤดูแล้งหรือในระยะที่ขาดฝน ๑
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นอกจากน้ันยังใช้เป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาเพ่ือเป็นรายได้

ของสมาชิกนิคมอีกด้วย

• สำาหรับพ้ืนท่ีป่าเสม็ดท่ีมีอยู่ปัจจุบันในพ้ืนท่ีเขตโครงการน้ัน 

ควรสงวนและให้สมาชิกปลูกเสริมรักษาไว้ตามความ

เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแหล่งป่าไม้ฟืนของสมาชิกในเขต

โครงการต่อไป

• การวางโครงการในระยะต่อไป และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

เก่ียวกับการระบายน้ำา และการเก็บกักน้ำาในพ้ืนท่ีโครงการ

สหกรณ์นิคมบาเจาะนั้น ทางสหกรณ์นิคมบาเจาะควร

ประสานงานกับชลประทานจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิด

ตลอดไป

๑-๓. ๖ ตุล�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงก�รสหกรณ์นิคมบ�เจ�ะ คลองระบ�ยน้ำ�บ�เจ�ะส�ยท่ี ๒ 
 และอ�ค�รบังคับน้ำ�ปล�ยคลองระบ�ยน้ำ�บ�เจ�ะส�ยที่ ๒ จังหวัดนร�ธิว�ส
๔-๕. โครงก�รระบ�ยน้ำ�พรุบ�เจ�ะ-ไม้แก่นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนร�ธิว�ส

๒

๓

๓

๔

๕

โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาร ิจังหวัดนราธิวาส

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
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๖ ตุล�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงก�รสหกรณ์นิคมบ�เจ�ะ จังหวัดนร�ธิว�ส
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๑๒ สิงห�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ตำ�บลพังขว�้ง อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่ ตำ�บลพังขว้�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระร�ชดำ�ริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายตอนบน ๑ 

เพื่อจัดหาน้ำาเพื่อการเพาะปลูกให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำากิน 

เป็นเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ โดยจะต้องดำาเนินการจัดสรรที่ดินให้

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีดังกล่าวคือ ควรวางแผนส่งน้ำาให้เฉพาะบริเวณ

ที่สมควรจะเปิดเป็นที่ทำานา อันจะช่วยป้องกันไม่ให้ราษฎรบุกรุกขึ้น

ไปทำากินในเขตอุทยานแห่งชาติตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศไม่

เหมาะกับการเกษตรกรรม ส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เดิมต้องอนุรักษ์ไว้ ตลอดจน

ปลูกต้นไม้โตเร็วรวมท้ังไม้ผล เสริมตามความจำาเป็น แต่จะต้องพิจารณา

หาพันธุ์ไม้ที่จะไม่เป็นปัญหากับต้นไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

๒๕๒๘

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยบางทรายตอนบน ๑ อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
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๓

๔๑

๑. ๑๒ สิงห�คม ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ ตำ�บลพังขว้�ง

 อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒-๔. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยบ�งทร�ยตอนบน ๑ อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ

 จังหวัดสกลนคร

๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่บ�้นดงน้อย อำ�เภอดงมะไฟ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

ให้สำารวจหาทำาเลและพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ขนาดเล็กในห้วยปุ๊ เพ่ือส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกของราษฎร

ตอนล่าง

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปุ๊อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
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วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
• คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ต้องเร่ิมสาธิตระบบ

บริหารเงินทุน กล่าวคือ สนับสนุนให้เกษตรกรในเขตโครงการฯ 

ผลิตพืชอาหารจนเพียงพอกับการบริโภคเองเสียก่อน ต่อเม่ือ

สามารถพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ

• ควรจัดระบบให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของ

ศูนย์ฯ ให้มากข้ึน โดยให้ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงเข้ามา 

ทดลองทำาการเพาะปลูก 

• การผลิตและการจำาหน่ายผลผลิตจะเป็นเร่ืองสำาคัญ จึงควร

พิจารณาให้พาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมในการดำาเนินกิจการของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพ่ือคอยช่วยเหลือในด้านการ 

นำาผลผลิตจากเกษตรกรไปจำาหน่ายตามตลาดต่างๆ 

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะต้องเป็นท่ีรวบรวมงานด้าน

ต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาการผลิต การซื้อและการจำาหน่าย 

รวมทั้งงานด้านวิชาการต่างๆ ให้ครบเป็นวงจรด้วย

๑-๓. ๑๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
จังหวัดสกลนคร

๔. ก�รเพ�ะเห็ดภ�ยในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�    
ภูพ�นอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๕. โครงก�รศูนย์ศึกษ�พัฒน�ภูพ�นอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร (แปลงย�งพ�ร�)

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

๑

๒

๕

๔ ๓
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วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพ้ืนท่ีสถ�นีบำ�รุงพันธ์ุสัตว์บ้�นโนนสวรรค์ ตำ�บลพังขว้�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร และบริเวณพื้นที่ก่อสร�้งอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยทร�ยตอนบนอันเนื่อง 

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

 กรมชลประทานจะส่งน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายตอนบนลงยังสระเก็บน้ำาท่ีมีอยู่

แลว้ภายในสถานบีำารงุพนัธุส์ตัวน์ัน้ ควรสรา้งบอ่พกัและจา่ยน้ำาขนาดเลก็ขึน้ใหม ่

จะสามารถส่งน้ำาไปให้กับพื้นทีป่ลูกหญ้าบริเวณที่สูงเพิ่มขึ้นอีก 

 เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายตอนบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หาวิธีส่งน้ำาไป

สนับสนุนจนถึงพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านดงยอ

• กิจการโคนมนั้น ควรเริ่มดำาเนินการเป็นกิจการขนาดเล็กเสียก่อน แล้วจึงค่อยๆ 

ขยายตามความเหมาะสม สิง่ท่ีสำาคญัท่ีสดุกคื็อขัน้ตอนการตรวจคุณภาพนมท่ี

ได้มาตรฐาน

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายตอนบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการสถานีบำารุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑

๒ ๓

๑. ๑๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นโนนสวรรค์ อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒-๓. โครงก�รสถ�นีบำ�รุงพันธุ์สัตว์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
• การปรับปรุงบึงมักกะสันมีวัตถุประสงค์สำาคัญ คือ เพ่ือใช้

เป็นแหล่งกำาจัดน้ำาโสโครกจากคลองสามเสน โดยการใช้วิธี

ของธรรมชาติเข้าไปดำาเนินการ

• การปรับปรุงหนองหาน ที่จังหวัดสกลนคร ควรพิจารณา

กำาจัดผักตบชวา เฉพาะบริเวณท่ีมีความจำาเป็นน่าจะเป็นการ

เพียงพอแล้ว และให้นำาผักตบชวาเหล่านั้นไปทำาปุ๋ยหมัก

ตามความเหมาะสม

• ให้หากรรมวิธีทดลองกำาจัดน้ำาเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร

มีหลายวิธีด้วยกัน ท้ังน้ี แล้วแต่พ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมของ

แต่ละเขต และจะสังเกตได้ว่าแต่ละวิธีล้วนมุ่งใช้ประโยชน์

จากธรรมชาติไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เพราะจะสามารถประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานลงได้เป็นจำานวนมาก สำาหรับ

โครงการที่บึงมักกะสันนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรเทา

ภาวะน้ำาเน่าเสียอีกวิธีหน่ึง กล่าวคือ ทดลองใช้ผักตบชวาซ่ึง

เป็นวัชพืชที่ต้องการกำาจัดอยู่แล้วดูดความโสโครก รวมทั้ง

สารพิษ จากน้ำาเน่าเสียในทำานองเครื่องกรองน้ำาธรรมชาติ 

ซึ่งได้ทดลองกรรมวิธีนี้ในสวนจิตรลดาแล้ว จึงนำาผลการ

วิจัยมาเผยแพร่ ส่วนผลพลอยได้ก็คือ สามารถนำาผักตบชวา

ข้ึนมาหมักเป็นปุ๋ยหมัก หรือหมักเพ่ือผลิตก๊าซชีวมวล เป็น

ส่วนประกอบของเชื้อเพลิงและเป็นอาหารสัตว์ ส่วนน้ำาที่

ใสสะอาดข้ึนจะได้ระบายออกไปตามคลองธรรมชาติตามเดิม 

แล้วรับน้ำาเน่าเสียจำานวนใหม่ผ่านกรรมวิธี เป็นวงจรเช่นนี้

ตลอดไป เม่ือสภาพของบึงมักกะสันมีภาวะก่ึงสะอาดก่ึงสกปรก

อยู่ตลอดเวลา จึงไม่เหมาะท่ีจะปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ

สำาหรับประชาชนใช้พักผ่อนหย่อนใจ ส่ิงสำาคัญท่ีต้องเอาใจใส่

๑. โครงการบึงมักกะสัน (บำาบัดน้ำาเสีย) ตามแนวพระราชดำาริ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๒. โครงการหนองหานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

เป็นพิเศษก็คือการวิเคราะห์สารพิษ ที่มีผักตบชวาดูดขึ้นมา

อย่างต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยที่จะนำาไปใช้ประโยชน์

เป็นผลพลอยได้มากน้อยเพียงใด เมื่อโครงการนี้ประสบผล

สำาเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ก็ต้องพิจารณาวางโครงการดำาเนินงาน

ในเขตอื่นๆของกรุงเทพมหานครต่อไป ส่วนโครงการกำาจัด

น้ำาเน่าเสียในต่างจังหวัด เช่น ที่หนองสนม-หนองหาน 

จังหวัดสกลนคร นั้น ควรประสานงานกับคณะกรรมการ

ปรับปรุงบึงมักกะสันโดยใกล้ชิด เพื่อนำาข้อมูลไปประยุกต์

ใช้ในพื้นที่อื่นซึ่งมีสภาวะและปัญหาแตกต่างกัน อย่างไร

ก็ตามคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือพัฒนาทุกรูปแบบ 

ต้องยึดหลักว่างานพัฒนานั้นจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่าง

รวดเร็ว เพราะจะสามารถประหยัดงบประมาณลงทุน ตลอดจน

ได้ผลอันเป็นประโยชน์กับชุมชนที่ประสบความเดือดร้อน

อย่างทันการ

๑ ๒

๑-๒. ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นโนนสวรรค์ อำ�เภอเมืองสกลนคร 
 จังหวัดสกลนคร
๓. โครงก�รบึงมักกะสัน จังหวัดกรุงเทพมห�นคร
๔. โครงก�รหนองห�นฯ จังหวัดสกลนคร

๓ ๔
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วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ้�นกุดน�ข�ม ตำ�บลเจริญศิลป์  
อำ�เภอสว่�งแดนดิน จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

ให้กรมชลประทานปรับปรุงสระเก็บน้ำาขนาดเล็กตามแนวท่อส่งน้ำา

จากเครื่องสูบน้ำากังหันน้ำาของโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้า

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยดงฝางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑-๓. ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นกุดน�ข�ม จังหวัดสกลนคร๑

๒
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วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ้�นโคกภู ตำ�บลโคกภู อำ�เภอกุดบ�ก 
จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

ให้พิจารณาวางโครงการและสำารวจทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยยางกับอ่างเก็บน้ำาห้วยภูด้วง ให้อยู่ในระดับสูงกับ

มีความจุของอ่างเก็บน้ำาเพียงพอท่ีจะส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ี

เพาะปลูกของราษฎรบ้านโคกภูและบ้านยางโล้น

๑,๔. ๑๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นโคกภู อำ�เภอกุดบ�ก 
 จังหวัดสกลนคร
๒. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยย�งอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
 จังหวัดสกลนคร
๓. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยภูอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
 จังหวัดสกลนคร

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยยางอันเนื่องมาจาก  

พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยภูด้วงอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑

๒ ๓
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๔

179ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่บ้�นดงหมู ตำ�บลอุ่มเหม้� อำ�เภอธ�ตุพนม 
จังหวัดนครพนม

พระร�ชดำ�ริ

• ให้พิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก ที่

บริเวณบ้านดงหมูในเขตตำาบลอุ่มเหม้า อำาเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม เพื่อจัดหาน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกของ

ราษฎรบริเวณดังกล่าวได้ตลอดทั้งปี

• ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยกะเบา ที่บริเวณบ้านดอนสวรรค์ ตำาบลน้ำาก่ำา อำาเภอ

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเก็บกักน้ำาที่ห้วยกะเบา

ตอนต้น สำาหรับส่งน้ำาไปสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของ

สมาชิกนิคมทหารผ่านศึก

• ควรศึกษาและวางโครงการสร้างคลองส่งน้ำาต่อจากปลาย

คลองส่งน้ำาของโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยชะโนด ไปลงยัง

สระเก็บน้ำาต่างๆ ซ่ึงจะก่อสร้างข้ึนตามความเหมาะสมสำาหรับ

ส่งไปช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกบริเวณบ้านห้วยชะโนด ในเขต

นิคมดงหมู

• ควรศึกษาและวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาที่ห้วยชะโนด 

และห้วยศาลา เพ่ือเก็บกักน้ำาในลำาห้วยท้ังสอง ซ่ึงมีจำานวนมาก

ไว้สำาหรับส่งไปช่วยพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตหมู่บ้านต่างๆ ของ

ก่ิงอำาเภอหว้านใหญ่ อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

ซึ่งอยู่นอกเขตนิคมดงหมู

๑
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ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยดงหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครพนม

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยกะเบาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครพนม

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยชะโนดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร

๑-๓. ๒๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นดงหมู อำ�เภอธ�ตุพนม จังหวัดนครพนม

๔. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยกะเบ�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนครพนม

๕. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�บ้�นดงหมูอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดนครพนม

๖. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยชะโนดอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดมุกด�ห�ร

๒ ๓

๔ ๕ ๖
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วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
บริเวณพื้นที่โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น  
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ บ้�นน�นกเค้� ตำ�บลห้วยย�ง 
อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

• ควรศึกษาและวางโครงการอ่างเก็บน้ำาปิดก้ันลำาห้วยก้านเหลือง

ท่ีบริเวณพิกัด ๔๘ QUE ๔๓๗–๐๘๐ เพ่ือจัดหาน้ำาช่วยเหลือ

พื้นที่ทำานาของบ้านโคกตาดทอง ตำาบลคำาบ่อ อำาเภอ

วาริชภูมิ ให้มีน้ำาทำาการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และที่

บริเวณบ้านท่าวัดประมาณพิกัด ๔๘ QUE ๓๖๓–๑๑๖ 

ควรศึกษาและวางโครงการอ่างเก็บน้ำาปิดกั้นห้วยบ้านแพง

ตอนบน เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณ

บ้านท่าวัดและบ้านทรายทอง ตำาบลปทุมวาปี อำาเภอ

ส่องดาว

• ควรศึกษาและวางโครงการสร้างสะพานสำาหรับรถยนต์

ข้ามลำาน้ำาพุง จากบ้านโพนบกไปยังบ้านนาผางในเขต

ตำาบลกกปลาซิว อำาเภอเมืองสกลนคร พร้อมกับพิจารณา

วางโครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อ

การอุปโภค-บริโภคสำาหรับราษฎรของหมู่บ้านนาผางอีกด้วย

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาปิดกั้นลำาห้วยก้านเหลืองอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการสร้างสะพานสำาหรับรถยนต์ข้ามลำาน้ำาพุงอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร๑
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๑-๓. ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร
๔. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยน�ก้�นเหลืองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร๒

๓

๔
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วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่หมู่บ�้นน�ผ�ง ตำ�บลกกปล�ซิว อำ�เภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
• บริเวณท่ีจะสร้างสะพานข้ามลำาน้ำาพุง ควรพิจารณาให้ราษฎร

สองหมู่บ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ คือ หมู่บ้านโพนแพง

และหมู่บ้านนาผาง พร้อมทั้งสร้างถนนเชื่อมระหว่าง

บ้านโพนแพงไปถึงบ้านนาผาง

๑

๒

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาด

เล็กปิดกั้นห้วยนาผางแทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำารุด

เสียหายในบริเวณที่ สูงพ้นพื้นที่บุกเบิกทำานาหรือใน

บริเวณที่เหมาะสม 

• กรมชลประทานควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ำาห้วยเทา เพื่อเก็บกักน้ำาไว้ช่วยเหลือพื้นที่เพาะ

ปลูกของหมู่บ้านโพนแพง และหมู่บ้านนาผาง ในเขต

ตำาบลกกปลาซิว อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

• กรมชลประทานควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ำาห้วยปลาฝา เพ่ือจัดหาน้ำาช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำาบลกกปลาซิว อำาเภอเมือง

สกลนคร ตามแถบบริเวณฝ่ังซ้ายของลำาน้ำาพุง เม่ือสามารถ

ดำาเนินการได้ครบตามข้อ ๒ ถึง ๔ แล้วก็จะช่วยให้หมู่บ้าน

ทั้งหมดในเขตตำาบลกกปลาซิวได้รับการพัฒนาและมีน้ำาใช้

เพื่อการเพาะปลูกอย่างสมบูรณ์ตลอดไปทั่วทุกหมู่บ้าน

• กรมชลประทานดำาเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก 

ณ ห้วยนาผาง เพื่อสนับสนุนน้ำาให้กับพื้นที่นาในเขต

บ้านนาผางเป็นเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐-๗๐๐ ไร่ กับพิจารณา

วางโครงการสำารวจและสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยเทา ซึ่งมี

ขนาดใหญ่กว่าสำาหรับส่งน้ำาให้พื้นที่เกษตรกรรมของ

บ้านโพนแพง ตำาบลกกปลาซิว จากนั้น จึงต่อระบบส่งน้ำา
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๑-๓. ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้�นน�ย�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๔. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเท�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

มาเชื่อมกับโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนาผาง เพื่อให้มีปริมาณน้ำาเพียงพอตลอดเวลา 

นอกจากนั้นให้พิจารณาหาทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณระหว่างอ่างเก็บน้ำาห้วยเทากับ

ห้วยนาผาง สำาหรับใช้ประโยชน์ในการจ่ายน้ำาให้พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ำาโดยทั่วถึงยิ่งขึ้น ส่วนเส้นทางคมนาคมของราษฎรในบริเวณนี้ ให้สำานักงาน

เร่งรัดพัฒนาชนบทดำาเนินการปรับปรุงถนนและสะพาน ตลอดจนพิจารณาสร้างขึ้นใหม่

ตามความเหมาะสม

๓

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนาผางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปลาฝาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเทาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๔
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๑-๒. ๒๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๑
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๒

187ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่พระตำ�หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ
• ควรพิจารณาและจัดสร้างแหล่งน้ำาขนาดเล็กๆ กระจาย

ไปตามร่องน้ำาที่มีในบริเวณที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ป่าไม้

เพ่ือให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้และยังสามารถป้องกัน

น้ำาไม่ให้ไหลลงมาตามร่องต่างๆ 

• พื้นที่บริเวณที่สมควรนำามาจัดสรรเป็นพื้นที่ทำากิน ให้

พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดต่างๆ 

ในบริเวณที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อจัดหาน้ำาสนับสนุนพื้นที่

ทำากินก่อนที่จะนำามาจัดสรรให้กับราษฎรต่อไป

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบึงมน ท่ีบ้าน

ทุ่งกะมัง อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สัตว์ป่าใน

บริเวณนั้นได้อาศัยเป็นแหล่งน้ำาบริโภค 

• ควรศึกษาและวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำาช่วยเหลือ

พ้ืนท่ีเพาะปลูกจำานวนมากซ่ึงขาดแคลนน้ำาทำานาและ

ปลูกพืชต่างๆ 

• ควรศึกษาและวางโครงการจัดหาแหล่งน้ำาช่วยเหลือพื้นที่

ทำานาจำานวนมาก ซึ่งขาดแคลนน้ำาใช้ทำานาและปลูกพืช

ต่างๆ เป็นประจำาทุกปีในบริเวณท้องท่ีอำาเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา

• ควรศึกษาและวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำาทม เพื่อจัดหาน้ำา

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตามโครงการหมู่บ้านเพื่อความ

มั่นคงในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร

• ในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช 

อำาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์สำาคัญ

ท่ีจะทำาการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช ซ่ึง

มีอาณาเขตประมาณ ๙๕,๐๐๐ ไร่ และมีสภาพป่าเส่ือมโทรม

ไปมากในปัจจุบัน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม 

สมควรทำาการพัฒนาพื้นที่ระดับสูงกว่า ๒๓๐.๐๐๐ รทก. โดย

ประมาณข้ึนไปเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ ส่วนพื้นที่ระดับต่ำาซึ่งถูกบุกเบิก

ไปมากแล้วก็ควรพิจารณานำาไปจัดสรรให้ทำากินได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่ต้องใช้วิธีการปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใด

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาบึงมนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาทมอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร

๓. โครงการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๑

๑-๒. ๒๘ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่พระตำ�หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์ 
จังหวัดสกลนคร
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๒
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๑
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๑-๒. ๒๙ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเดียกอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๓-๔. โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเดียกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ห้วยเดียกอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ บ้�นน�คำ� ตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

• แนวการพัฒนาควรพิจารณาแยกออกเป็น ๒ เขต คือ การ

พัฒนาในเขต ๔ จังหวัด จะต้องนำาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่

หมู่บ้านท่ีอยู่ด้านริมแม่น้ำาโขง และท่ีลึกเข้ามาข้างในประมาณ 

๑๐–๒๐ กม. โดยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นน้ำาลำาธาร

ต้องรักษาไว้ ส่วนการพัฒนาในเขต ๕ จังหวัด จะต้องทำาเป็น

แนวป้องกันตามแนวชายแดนสร้างกลุ่มหมู่บ้านให้แข็งแรง

และควรคำานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วย

• โครงการลักษณะนี้ เป็นโครงการเบ็ดเสร็จที่มุ่งพัฒนา

เพื่อให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดน ข้อสำาคัญ คือ 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในทำานองสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำาลาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแหล่งน้ำา

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยยางตอนบนอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร

๒

๓ ๔
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• การพัฒนาปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวนมนั้น ให้ 

 ดำาเนินการสาธิตให้ราษฎรเลี้ยงวัวนมให้มากขึ้น

• ให้ดำาเนินการอัดแกลบผสมกับผักตบชวาตากแห้ง    

เป็นท่อน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ฟืนและถ่าน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ให้ได้ประโยชน์

สูงสุด

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ บ้�นน�นกเค�้ ตำ�บลห้วยย�ง   
อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระร�ชดำ�ริ

• ในการดำาเนินงานจะเน้นให้หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมมือ

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยจะเป็นทั้งการศึกษาและ

ทดลองการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เป็นระบบและครบวงจร และ

ใช้ประโยชน์จากทุกๆ ส่วนให้มากที่สุด เช่น โรงสีข้าว 

• งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้น ควรมุ่งส่งเสริมให้ราษฎร

สามารถนำาไปใช้ปฏิบัติในครัวเรือนได้ 

๑-๓, ๖. ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�น
 อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร
๔. ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ    
 จังหวัดสกลนคร (กิจกรรมก�รเลี้ยงไหม)
๕. ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ    
 จังหวัดสกลนคร (กิจกรรมก�รเลี้ยงวัว)

ก�รสนองพระร�ชดำ�ริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร

๑

๒
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๓

๔ ๕ ๖
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๑-๒. ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดสกลนคร

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว194



๒

195ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เรียงตามพระราชดำาริ

ตำาบลสบปราบ อำาเภอสบปราบ จังหวัดลำาปาง

๒๕๒๗
ภาคเหนือ

ควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณหุบเขาแม่ทกเหนือ สำาหรับ

เก็บน้ำาจากลำาห้วยแม่ทกไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ทกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลสบปราบ อำาเภอสบปราบ จังหวัดลำาปาง

การสนองพระราชดำาริ

๑ ๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว64



บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เรียงตามพระราชดำาร ิตำาบลสบปราบ 

อำาเภอสบปราบ จังหวัดลำาปาง

ควรพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาและฝายทดน้ำา ตามลำาน้ำาสาขา

ต่าง ๆ ของแม่น้ำาวัง เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ของแม่น้ำาวัง 

และเพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำาเภอสบปราบ 

อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง สามารถทำาการเพาะปลูกได้ท้ังในฤดูฝน ฤดูแล้ง 

และมีน้ำาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค สำาหรับราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ดังกล่าว

ตลอดปี

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่กาดอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ ตำาบลนายาง 

อำาเภอสบปราบ จังหวัดลำาปาง

๓

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ทกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดลำาปาง

๒. ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำาแม่เรียงตามพระราชดำาริ อำาเภอสบปราย จังหวัดลำาปาง

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่กาดอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดลำาปาง

65ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๗

บริเวณพื้นที่โครงการหลวงขุนแปะ ตำาบลบ้านแปะ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายทดน้ำา

ให้ห้วยขุนแปะ พร้อมทั้งบ่อพักน้ำา เพื่อส่งน้ำาให้กับพื้นที่

เพาะปลูกของราษฎรบ้านขุนแปะกับหมู่บ้านใกล้เคียง 

เป็นเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ ได้ตลอดทั้งปี

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตำาบลบ้านแปะ 

อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. โครงการหลวงขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่
๒. ๒๒ มกราคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ โครงการหลวงขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒
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วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ขอใช้บริเวณลุ่มน้ำาห้วยฮ่องไคร้ทั้งลุ่มเป็นศูนย์ศึกษาการ

พัฒนา ซึ่งมีประมาณ ๘,๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

เนื่องจากการลักลอบตัดไม้และจากไฟไหม้ป่าและดินนั้นถูก

ชะล้างเป็นส่วนใหญ่เหลือเป็นหินลูกรังและกรวด

การสนองพระราชดำาริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๓. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 จังหวัดเชียงใหม่๓

๔
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วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำาเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

ให้พิจารณาจัดหาน้ำาให้ราษฎรสามารถปลูกข้าวให้เพียงพอ

สำาหรับบริโภคในหมู่บ้าน ตลอดจนปลูกพืชไร่ตระกูลถั่ว เช่น 

ถั่วเขียว และพืชผักสวนครัวสลับกับการปลูกข้าว ทั้งนี้ เพื่อ

ให้ราษฎรใช้บริโภคและจำาหน่ายเป็นรายได้เสริม

พระราชดำาริ

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ 

อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒-๙. โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒

๓

๔

๕

๖ ๗ ๙

๘
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วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาม่อนตะแลง ตำาบลปางหมู อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้พิจารณาจัดหาน้ำาให้ราษฎร และจัดรูปที่ดินโดยมอบสิทธิ์

ทำากินให้

พระราชดำาริ

โครงการระบบส่งน้ำาฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ำาม่อนตะแลงอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ ตำาบลผาข่อง อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำาม่อนตะแลง ตำาบลปางหมู 

 อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาม่อนตะแลงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒

๑
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วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

บริเวณพื้นที่บ้านห้วยลึก ตำาบลปิงโค้ง อำาเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่โครงการหลวงซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักวิชาการจะต้อง

ทำาหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ พร้อมกันไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วย

พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณเขตโครงการฯ 

ให้สามารถดำารงชีพโดยไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

พระราชดำาริ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตำาบลปิงโค้ง อำาเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๑. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

๒. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้านห้วยลึก อำาเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒
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วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่ตำาบลแม่วิน อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อพัฒนาแหล่งน้ำาตามแนวร่องน้ำาต่างๆ แล้ว จะต้องส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวสำาหรับบริโภค

จนเพียงพอแก่ความต้องการ เพราะจะเป็นการช่วยให้ราษฎรชาวเขาลดการปลูกฝิ่น เพื่อ

จำาหน่ายเป็นรายได้สำาหรับนำาไปซื้อข้าวมาบริโภค สำาหรับพื้นที่บริเวณต่ำาลงไปก็จะสามารถ

พัฒนาให้เป็นแปลงปลูกไม้ผลเมืองหนาวชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

พระราชดำาริ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่วาน จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๑
๑-๒. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ตำาบลแม่วิน อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๓-๔. โครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

๒

๓

๔
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วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่บ้านปง ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้พร้อมอ่างบริวารโดยเร่งด่วน แล้วต่อ

ท่อส่งน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้ นำาน้ำาไปเสริมให้กับอ่างบริวารคือ อ่างเก็บน้ำาห้วยเกี๋ยง และ

อ่างเก็บน้ำาห้วยฮัก ตามความเหมาะสม เพื่อให้อ่างเก็บน้ำาต่างๆ ดังกล่าว มีน้ำาส่งให้กับพื้นที่

หมู่บ้านจัดสรรเขื่อนแม่กวง พื้นที่ประมาณ ๒,๑๐๐ ไร่ สามารถทำาการเพาะปลูกและการ

อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมีรายได้ดีขึ้นพอเลี้ยง

ครอบครัวได้ นอกจากนั้นควรต่อท่อส่งน้ำาจากอ่างเพื่อนำาน้ำาไปส่งให้กับพื้นที่ลูกเนินท้ายอ่าง 

สำาหรับสนับสนุนโครงการปลูกไม้ฟืน และไม้ผล ของสถาบันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่โจ้ พื้นที่

ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ และควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาซับ บริเวณชายเนินเป็นแห่งๆตาม

ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดินสนับสนุนการปลูกไม้ฟืนและไม้ผลบนพื้นที่ลูกเนินนี้

ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๖
๑-๖.  โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่๕๔

๑

๒ ๓
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วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่บริเวณก่อสร้างอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ  

จังหวัดเพชรบูรณ์

• ให้มีการอนุรักษ์ป่าและอนุรักษ์สัตว์ขึ้น โดยจัดเป็นสวนสัตว์เปิด

ทางตะวันตกของเขาค้อ (เขาปางก่อที่ตั้งอนุสรณ์ผู้เสียสละ

เขาค้อ) พ้ืนท่ีประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร 

• ให้กรมป่าไม้พยายามอนุรักษ์ป่าบริเวณเขาค้อลูกแรก 

(เนิน ๑๑๒๙ QB ๑๐๔๒) อีกด้วย

พระราชดำาริ

๑-๒. ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ พ้ืนท่ีก่อสร้างอนุเสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

๓-๔. โครงการเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ ๔

๑

๒

โครงการเขาค้อ ตำาบลนางั่ว อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์  

จังหวัดเพชรบูรณ์

การสนองพระราชดำาริ
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บริเวณพื้นที่บ้านโรงวัว ตำาบลแม่สอย อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำาเภอโฮ่ง จังหวัดลำาพูน 

• พัฒนาพื้นที่ป่าไม้ โดยควบคุมไม่ให้มีการตัดไม้ในบริเวณ

ป่าไม้ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ และทำาการปลูกไม้ใช้สอย คือ ไม้

ใช้สำาหรับในการก่อสร้าง ไม้สำาหรับใช้ทำาฟืน ไม้ผลชนิดต่างๆ 

ในเนื้อที่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ไร่ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบริเวณ

ต้นน้ำาลำาธารที่สมบูรณ์ต่อไป 

• ให้ทดลองปลูกต้นแมคาดาเมียนัทตามบริเวณขอบ

อ่างเก็บน้ำา เนื่องจากเป็นไม้ผลที่จะสามารถทำารายได้สูง

มากหากไม่มีอุปสรรคทางด้านวิชาการ

พระราชดำาริ

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

๓

๑-๒. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเชียงใหม่

๓-๖. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เสด็จฯ บ้านโรงวัว อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๗-๘. โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเชียงใหม่

๑ ๒
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๔

บริเวณพื้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล งานสาธิตฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดำาริ

บ้านโรงวัว อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขยายพันธุ์ ไม้ดอกไม้ผลซึ่งล้วน 

เป็นนักวิชาการและนักพัฒนาได้เข้ามาสร้างความเจริญ

ด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นทุรกันดารในบริเวณนี้ ซึ่งอยู่ในเขต

โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิง ก็น่าจะพิจารณา

ขยายกิจการให้เป็นศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมในอนาคต 

โดยส่งเสริมกิจการด้านสังคมอื่นๆ ด้วย เช่น การศึกษา 

การอนามัย และการศาสนา ตลอดจนทำาหน้าที่สนับสนุน

กิจการของโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จฯ ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนา

ที่เพิ่งเริ่มต้นเสร็จแล้ว

พระราชดำาริ

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๕ ๖

๗ ๘
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วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่ฝายเก็บน้ำาห้วยทรายและบริเวณห้วยสามพันนาม 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

๒๕๒๗
ภาคกลาง

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยผากโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรริมห้วยผาก ให้สามารถ

มีน้ำาเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี และช่วยบรรเทา

อุทกภัยในฤดูฝน นอกจากนั้น ยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทาน

เพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยผากอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกลัดหลวง 

อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ ฝายเก็บน้ำาห้วยทราย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

๒-๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๔. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนารอบพื้นที่วัดญาณสังวรารามฯ 

จังหวัดชลบุรี

๕-๘. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี

๑

๓

๒

๔
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วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนารอบพื้นที่วัดญาณสังวราราม

ตามพระราชดำาริ ตำาบลห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง   

จังหวัดชลบุรี

ให้ดำาเนินการวิจัยการอนุรักษ์ป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการ

ปลูกสวนป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและปลูกพืชคลุมดิน 

นอกจากนั้นควรพิจารณาปลูกไม้ผลพื้นเมืองชนิดต่างๆ 

สำาหรับเป็นอาหารของสัตว์ป่า สำาหรับไม้ผลที่สำาคัญ เช่น 

มะม่วงป่า ก็ควรขยายพันธุ์ปลูกทั่วบริเวณพื้นที่โครงการฯ 

ทั้งนี้ต้องส่งเสริมให้นักเรียนและราษฎรในบริเวณดังกล่าว 

เข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าด้วย

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

๗

๕ ๖

๘

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม 

วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลห้วยใหญ่ 

อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพ้ืนท่ีประตูระบายน้ำาปูยูและระบบส่งน้ำาเกาะสะท้อน โครงการชลประทานมูโนะ อำาเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

๒๕๒๗
ภาคใต้

 โครงการชลประทานมูโนะมีประโยชน์รวมกันหลายด้าน เช่น ป้องกันน้ำาเค็ม การระบายน้ำา และ

เก็บกักน้ำาจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน ฯลฯ โครงการนี้มีอาคารสำาหรับการควบคุมน้ำาจำานวนมาก 

เพื่อให้การระบายน้ำา การเก็บน้ำา และการส่งน้ำาไปให้พื้นที่เพาะปลูกในช่วงเวลาต่าง ๆ กันนั้นเป็น

ไปด้วยดีและเกิดประโยชน์กับพื้นที่ทั่วไปอย่างทั่วถึง จึงสมควรจัดทำาคู่มือขึ้นไว้ใช้ปฏิบัติ และ

แนะนำากลุ่มราษฎรที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

 ราษฎรเขตตำาบลเกาะสะท้อน อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ จะได้

รับประโยชน์จากการชลประทานมูโนะเป็นอย่างมาก เพราะสามารถป้องกันน้ำาเค็มไม่ให้เข้าไปใน

พื้นที่ได้แล้ว และสามารถส่งน้ำาจืดจากคลองปูยูเข้าไปช่วยการทำานาได้ตลอดปี

 สมควรจัดให้มีการฝึกอบรมราษฎรให้มีความเข้าใจถึงวิธีการส่งน้ำาเข้าไปใช้ทำานา และวิธีการ

ระบายน้ำาที่ไม่ต้องการออกไป ตลอดจนวิธีการดูแลบำารุงรักษาอาคารต่าง ๆ ที่ก่อสร้างไว้ด้วย 

เพื่อราษฎรจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เป็นอย่างดี และเมื่อพื้นที่ใน

เขตตำาบลเกาะสะท้อนมีน้ำาจืดไว้ใช้ตลอดปีแล้ว สมควรส่งเสริมให้ราษฎรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์

อย่างทั่วถึง และควรสนับสนุนให้ราษฎรปลูกพืชที่ขายได้ราคาดีด้วย

พระราชดำาริ

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๒

๑
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วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่ตำาบลขุนทอง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ให้รีบดำาเนินการขุดคลองส่งน้ำาโดยรับน้ำาจากคลองมูโนะ 

เข้ามาในพ้ืนท่ีดังกล่าว เพ่ือใช้ชะล้างหน้าดินให้ลดสภาพความ

เป็นกรด นอกจากน้ัน ยังสามารถส่งน้ำาให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกบริเวณ

สองฝั่งคลองส่งน้ำาได้อีกด้วย สำาหรับในกรณีที่มีปริมาณน้ำาใน

พื้นที่ที่เป็นพรุเดิมเกินความต้องการก็จะสามารถระบายออก

โดยใช้คลองระบายน้ำา ซึ่งจะทำาให้น้ำาเสียที่ต้องการระบาย

ออกทิ้งไม่ปนกับน้ำาจากคลองส่งน้ำาซึ่งเป็นน้ำาสะอาด

พระราชดำาริ

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๕ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณประตูระบายน้ำาปูยู และระบบส่งน้ำาเกาะสะท้อน 
โครงการชลประทานมูโนะ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๒. ประตูระบายน้ำาโครงการชลประทานมูโนะอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๓. ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ ตำาบลขุนทอง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการชลประทานมูโนะอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส (คลองส่งน้ำา)๓

๔
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วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ตำาบลศรีสาคร อำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

เม่ือมีพ้ืนท่ีสำาหรับทำานิคมสร้างตนเองฯ แล้ว ก่อนอ่ืนจะต้องพิจารณาวางแผน

การจัดรูปที่ดินในแผนที่เสียก่อน กล่าวคือ กำาหนดบริเวณที่อยู่อาศัยของ

สมาชิกฯ รวมกัน โดยจัดพื้นที่ทำากินให้อยู่บริเวณรอบที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อ

เหตุผลในด้านความปลอดภัย สำาหรับพื้นที่ป่าไม้เดิมจำาเป็นจะต้องสงวนไว้

อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงได้แก่ 

บริเวณต้นน้ำาลำาธาร สัตว์ป่าและพืชท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยป้องกัน

การทำาลายความสมบูรณ์ของดินจากการกัดเซาะหน้าดิน ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องเตรียมสำารวจหาทำาเลสร้างฝายเก็บกักน้ำาตามร่องน้ำาเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืน

ของป่า และทำาให้มีระบบชลประทานท่ีสมบูรณ์ในบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูก ซ่ึงทำาให้

สามารถลดจำานวนเนื้อที่ทำากินที่จะจัดสรรลงจนเพียงพอกับจำานวนสมาชิกฯ

ที่รับไว้ ส่วนพื้นที่ระหว่างป่าไม้กับที่ทำากิน ก็อาจพัฒนาให้เป็นสวนยางพารา

และสวนผลไม้ได้เช่นกัน สิ่งที่สำาคัญก็คือต้องจัดระบบการทำาเกษตรกรรม

ในลักษณะสหกรณ์ โดยสมาชิกฯ ร่วมกันทำางาน และจะได้รับส่วนแบ่งจาก

ผลิตผลอย่างยุติธรรมเพียงพอกับการดำารงชีพ ทั้งนี้ ควรมีการตั้งกรรมการ

หมู่บ้านสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและราษฎร เพื่อร่วมกันบริหาร

และดูแลดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เม่ือนิคมสร้างตนเองฯ 

มีความมั่นคงแล้ว ก็สามารถทำาหน้าที่ให้การบริการในฐานะศูนย์พัฒนาและ

สาธิตทางเกษตรกรรม สำาหรับราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบเขต

พระราชดำาริ

โครงการฝายทดน้ำาปรินยออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ ฝายทดน้ำาปรินยอ บ้างกาหลง อำาเภอศรีสาคร 

จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายทดน้ำาปรินยออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๓. ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการแกล้งดินภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 จังหวัดนราธิวาส

๑

๒
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วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน และโครงการอ่างเก็บน้ำาเขาสำานัก ตำาบลกะลุวอ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯในบริเวณที่ได้รับ

น้ำาชลประทานจากอ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน และมีระบบระบายน้ำา 

ซ่ึงกรมชลประทานได้ทำาการก่อสร้างแล้วเสร็จน้ัน จะสามารถ

ควบคุมน้ำาชลประทานท่ีจะส่งเข้าไปในพื้นท่ีและควบคุม

ระดับน้ำาที่ต้องการระบายน้ำาออกทิ้งไปได้ ควรทำาการทดลอง

ชะล้างดินเปรี้ยว โดยแบ่งพื้นที่ทดสอบเป็นแปลง ๆ สำาหรับ

รับน้ำาจืดเข้าไปแล้วระบายน้ำาท่ีชะล้างกรดแล้วท้ิงไป เม่ือได้ผล

เป็นประการใดจะได้ใช้เป็นรูปแบบสำาหรับการปรับปรุงดินเปร้ียว 

ที่เหมาะสมในพื้นที่อื่นต่อไป

พระราชดำาริ

โครงการแกล้งดินภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๓ ๔
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วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่บ้านโคกยาง ตำาบลพร่อน อำาเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

ให้กรมชลประทานพิจารณาขุดคลองส่งน้ำาโดยรับน้ำาจืด

จากคลองมูโนะ ไปถึงพื้นที่ตำาบลขุนทอง อำาเภอตากใบ 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการล้างหน้าดินบริเวณที่มีสภาพเป็น

ดินเปรี้ยว ไม่สามารถใช้เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ได้ ให้ลด

ความเป็นกรดลง นอกจากนั้น คลองส่งน้ำาดังกล่าวยังจะ

สามารถส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกของราษฎรตลอดแนวคลอง

อีกด้วย ส่วนคันคลองอีกฝั่งหนึ่งจะทำาหน้าที่เก็บกักน้ำาในพรุ

ให้อยู่ในระดับที่จะใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำาเกิน

ความเหมาะสมเมื่อใดก็จะสามารถระบายออกโดยใช้คลอง

ระบายน้ำาซึ่งมีอาคารสำาหรับควบคุมระดับน้ำา

พระราชดำาริ

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑

๒
๑. โครงการชลประทานมูโนะอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๒-๓. ๑๘ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บ้านโคกยาง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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๓
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วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนชุมชนสหพัฒน์ ตำาบลบองอ 

อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ให้พิจารณาความเหมาะสมในการสร้างฝาย

เก็บกักน้ำาขนาดเล็ก ในร่องน้ำาใกล้ๆ เพื่อส่งน้ำา

มาใช้ในเขตโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีอนามัย 

และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มโรงเรียนในด้าน

การกีฬากับกิจกรรมต่างๆ

พระราชดำาริ

โครงการฝายโรงเรียนชุมชนสหพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ บ้านปาแล หมู่ที ่ ๒ 

ตำาบลบองอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ 

๑

๑. ๒๑ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ โรงเรียนชุมชนสหพัฒน์ 

อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒. ๒๒ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ หนองบัวบากง จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

จังหวัดนราธิวาส
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บริเวณพื้นที่หนองบัวบากง ตำาบลหนองบัวบากง 

อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๓๒

เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำาท่วมพื้นท่ีในฤดูฝน 

รวมทั้งจัดหาน้ำาให้แก่พื้นที่การเกษตรในฤดูแล้ง

พระราชดำาริ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๗ 

โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจาก  

พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
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วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะตามพระราชดำาริ ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

• เนื่องจากโครงการในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เดิมเป็นพรุและ

ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ขณะนี้พื้นที่ทั้งหมดใน

เขตโครงการสามารถได้รับน้ำาคุณภาพดี โดยส่งมาจาก

คลองชลประทานมูโนะได้แล้ว แต่น้ำาในคูส่งน้ำาและในบ่อ

ต่าง ๆ ยังมีความเปรี้ยวก็เนื่องจากน้ำาในระบบชลประทาน

รวมทั้งน้ำาฝนที่ชำาระกรดจากดินแล้วไม่สามารถถ่ายเท

พระราชดำาริ

โครงการชลประทานมู โนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๒๑

เอาออกทิ้งไปนอกโครงการได้ ดังนั้น ความเป็นกรดจัด

ในดินจึงยังคงมีสภาพเหมือนกับท่ีเป็นอยู่เดิม ควรพิจารณา

วางโครงการและก่อสร้างระบบระบายน้ำาท่ีชะล้างกรดแล้วน้ี

ทิ้งไปเพื่อช่วยปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น โดยด่วนที่สุด 

ด้วยการก่อสร้างคลองระบายน้ำาพร้อมอาคารบังคับน้ำา

ในคลองระบายน้ำาตามความเหมาะสม ให้สามารถระบายน้ำา

ที่ไม่ต้องการในพื้นที่ออกไปทางด้านท้ายประตูระบายน้ำา

โต๊ะแดงได้อย่างอิสระตลอดเวลา

• นอกเหนือจากการก่อสร้างระบบระบายน้ำาอิสระของ

โครงการชลประทานมูโนะในบริเวณทั่วไปโดยเร่งด่วนแล้ว 

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการควบคุมน้ำา

จากพรุโต๊ะแดง ตามความเหมาะสมโดยด่วนด้วย เพื่อ

ควบคุมน้ำาที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงในฤดูแล้งหรือช่วง

ต้นฤดูฝนซึ่งเป็นกรด ไม่ให้ไหลลงคลองชลประทานมูโนะ 

หรือไหลเข้าไปในเขตโครงการมากเกินไป
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วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนบ้านจูดแดง ตำาบลมะนังตายอ 

อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำาจากแม่น้ำาเข้า

มาตามเหมืองเดิมของราษฎร ซึ่งจะต้องทำาการ

ขุดลอกเสียก่อน นอกจากนั้น จะต้องสำารวจที่ตั้ง

ฝายของราษฎร หากพบว่าชำารุดเสียหาย จะได้

สามารถซ่อมแซมให้เป็นฝายถาวรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อ

ส่งน้ำาให้พ้ืนที่บริเวณนี้สามารถเพาะปลูกข้าวและ

พืชหมุนหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

พระราชดำารัส

โครงการฝายบ้านจูดแดงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดนราธิวาส

๒. ๒๔ กันยายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

ตามพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

คลองสาขาของแม่น้ำาสายบุรี ในเขตตำาบลมาโมง ก่ิงอำาเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ คลองไอร์ยาเด๊ะ คลองไอร์บองอ 

คลองปาลี เป็นลำาน้ำาที่มีน้ำาไหลตลอดปี สำาหรับประมาณ

พิกัด ๔๗ NRG ๐๑๗-๔๗๒ ๔๗ NRG ๐๗๑-๔๙๔ และ 

๔๗ NRG ๐๗๗-๕๔๐ ตามลำาดับนั้น เป็นบริเวณที่สร้าง

ฝายทดน้ำาแล้วส่งน้ำาไปช่วยพื้นที่จำานวนมากด้านท้ายฝายได้ 

ซึ่งถ้าหากพ้ืนท่ีในเขตส่งน้ำาท้ายฝายดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทำา

สวนยางและสวนต้นไม้ที่ได้ผลดีแล้ว สมควรวางโครงการและ

ก่อสร้างโครงการฝายทดน้ำาต่าง ๆ เพ่ือจัดหาน้ำาสนับสนุนพ้ืนท่ี

ซึ่งจะบุกเบิกให้ทำานาแบบขั้นบันไดต่อไปตามความเหมาะสม

พระราชดำาริ

๑

๒

๑. โครงการฝายปาลีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๓-๔. ๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ ฝายทดน้ำาคลองปาลี อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

๑. โครงการฝายไอร์ยาเด๊ะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 บ้านไอร์ยาเด๊ะ หมู่ที ่ ๒ ตำาบลมาโมง อำาเภอสุคิริน 

 จังหวัดนราธิวาส 

๒. โครงการฝายปาลีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านปาลี 

 หมู่ที่ ๕ ตำาบลมาโมง อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๓
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๔

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่โครงการฝายทดน้ำากาเปาะ ๑ ฝายทดน้ำา

คลองไอร์ยาเด๊ะ และฝายทดน้ำาคลองปาลี อำาเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส

ควรสร้างฝายทดน้ำาคลองตีมุง เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือการ

ทำานาขั้นบันไดแบบโครงการฝายทดน้ำากาเปาะ ๑ ให้

กับหมู่บ้านสอวอ (ใน)ได้ตลอดปี

พระราชดำาริ

โครงการฝายทดน้ำาคลองตีมุงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ
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วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗

บริเวณพื้นที่โครงการฝายทดน้ำากาเปาะ ตำาบลภูเขาทอง 

กิ่งอำาเภอสุคิริน อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ให้ทดลองปลูกธัญพืชต่างๆ ในที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์

บริเวณใกล้กับนาข้าว สำาหรับเป็นอาหารศัตรูพืชดังกล่าว จะได้ลด

การทำาลายต้นข้าวลงบ้าง นอกจากนั้น หากสามารถปลูกได้

เป็นปริมาณมาก ในอนาคตก็อาจใช้เป็นอาหารเสริมสำาหรับ

ปศุสัตว์ได้อีกด้วย

พระราชดำาริ

โครงการฝายทดน้ำากาเปาะ ตำาบลภูเขาทอง กิ่งอำาเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑ ๒
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๑. โครงการฝายทดน้ำากาเปาะ จังหวัดนราธิวาส
๒. ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ พื้นที่บ้านยาเด๊ะ อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
๓-๔. ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ โครงการฝายทดน้ำากาเปาะอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

บริเวณพื้นที่บ้านยาเด๊ะ และบ้านไอร์ปาลี ตำาบลมาโมง 

กิ่งอำาเภอสุคิริน อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ให้วางโครงการสร้างฝายทดน้ำาพร้อมระบบท่อส่งน้ำาในคลอง

สาขาของแม่น้ำาสายบุรี ได้แก่ คลองไอร์ยาเด๊ะ คลองไอร์ปาลี 

และคลองไอร์บอง เพื่อจัดหาน้ำาให้พื้นที่ที่เหมาะสมสำาหรับ

บุกเบิกทำานาข้าวแบบขั้นบันได และสวนผลไม้ เป็นเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ ๑,๗๐๐ ไร่ สำาหรับบริเวณที่มีโครงการจะ

สร้างฝายทดน้ำาคลองไอร์บอง ในเขตพื้นที่กะลูบี

พระราชดำาริ

โครงการฝายทดน้ำาคลองไอร์บองอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๓

๔
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วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่หมู่บ้านปลักปลา ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

ให้สำารวจพื้นที่และพิจารณาวางโครงการทำาระบบคลองในทุ่งเป็น

แนวขนานกับคลองมูโนะ เพ่ือระบายน้ำาเสียออกจากบริเวณท่ีทำากิน 

ตลอดจนทำาน้ำาจืดเข้าไปล้างหน้าดิน และถ่ายเทน้ำาจนกระทั่งดิน

เริ่มลดสภาพความเป็นกรด จึงทดลองปลูกข้าว โดยคัดเลือกพันธุ์

ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำาจะท่วม นอกจากนั้นยังต้องทำา

ลานพักปศุสัตว์ท่ีสูงกว่าระดับน้ำาท่วมเป็นระยะๆ และทดลองปลูกพืช

อาหารสัตว์บนลานดังกล่าวต่อไป เมื่อสามารถแก้ไขสภาพน้ำาท่วม

ได้อย่างถาวรแล้ว ก็อาจพัฒนาลานปศุสัตว์ดังกล่าวให้เป็นนาข้าว

ได้อีกด้วย สำาหรับคลองส่งน้ำาและคลองระบายน้ำาท่ีมีโครงการจะขุด

ในทุ่งจะทำาหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ไฟไหม้ทุ่งลามเข้าไปในป่าได้

พื้นที่ของราษฎรหมู่บ้านโคกเบียด และหมู่บ้านปลักปลาระหว่าง

พรุโต๊ะแดงกับคลองชลประทานมูโนะ เป็นพ้ืนท่ีดินเปร้ียวเช่นเดียวกับ

พื้นที่บริเวณบ้านโคกชุมบกที่อยู่ข้างเคียง อีกทั้งในช่วงฤดูฝนยัง

มีน้ำาขัง ไม่สามารถระบายน้ำาออกไปจากพื้นที่ได้ ควรสร้างคลอง

ระบายน้ำาเพื่อระบายน้ำาท่วมขังและระบายน้ำาท่ีชะล้างดินแล้ว

ออกไปจากพื้นที่ โดยขุดคลองระบายน้ำาไปรวมกับคลองระบายน้ำา

หลังคลองชลประทานโคกชุมบก เพื่อระบายน้ำาออกไปทางคลอง

โคกอิฐ คลองระบายสายนี้ให้สร้างอาคารควบคุมระดับน้ำาในคลอง

ตามความจำาเป็นด้วย สำาหรับการควบคุมน้ำาคุณภาพไม่ดีจากพรุโต๊ะแดง

ตามพระราชดำาริเมื่อวันที่ ๑๒ และ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

มีความจำาเป็นมากควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโดยเร่งด่วน

พระราชดำารัส

๑
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โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

ต่อไปตามความเหมาะสม อน่ึง สำาหรับพ้ืนท่ี
แห่งนี้ต้องการน้ำาจืดไปชะล้างความเปรี้ยว
ของดิน เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีโครงการโคกชุมบก 
ซ่ึงจะสามารถแก้ไขได้ โดยการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำากลางคลองชลประทานมูโนะขึ้น
แห่งหน่ึง ท่ีประมาณพิกัด ๔๘ NSM ๗๒๑-๗๒๘ 
แล้วจะสามารถทดน้ำาในคลองชลประทานมูโนะ 
จากประตูระบายน้ำาปากคลองลงมาให้มีระดับสูง
เป็นประโยชน์ในการผันน้ำาจืดไปสู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ได้เป็นจำานวนมาก และท่ัวถึงกันในบริเวณสองฝ่ัง
คลองมูโนะ เม่ือขุดคลองส่งน้ำารับน้ำาจากคลอง
ชลประทานมูโนะ มีแนวไปตามบริเวณขอบพรุ 
ย่อมสามารถส่งน้ำาจืดมาชะล้างดินเปร้ียว และ
ใช้เพื่อการเพาะปลูกในพื้นท่ีดังกล่าวใน
ระยะต่อไปได้

๑-๒. ๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ บ้านปลักปลา อำาเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดนราธิวาส (ประตูระบายน้ำา)๒

๓
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วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ควรพิจารณาสร้างโครงการจัดหาน้ำาสนับสนุนการปลูกข้าว

ในเขตนิคมสร้างตนเองศรีสาคร ตำาบลศรีสาคร อำาเภอศรีสาคร 

จังหวัดนราธิวาส ในลุ่มน้ำาคลองน้ำาใส และลุ่มน้ำาคลองไอร์จือแนะ 

และได้พระราชทานแผนที่ที่วางโครงการไว้ ดังนี้

ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำาคลองน้ำาใส ๑ และฝายทดน้ำาคลองน้ำาใส ๒ 

เพื่อจัดหาน้ำาส่งไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกคลองน้ำาใสทั้งสองฝั่งให้

สามารถทำานาได้ตลอดปีเนื่องจากลำาน้ำาดังกล่าวมีน้ำาไหลมาก

และมีน้ำาไหลในฤดูแล้ง

ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำาคลองไอร์จือแนะ และอ่างเก็บน้ำาบ้านป่าไผ่ 

เพ่ือส่งไปช่วยพ้ืนท่ีเพาะปลูกในลุ่มน้ำาคลองไอร์จือแนะ ให้สามารถ

ทำานาได้ตลอดปี และควรพิจารณาสร้างสระเก็บน้ำาบ้านประชานิมิตร 

เพื่อเก็บน้ำาไว้ใช้สำาหรับอุปโภค บริโภค สำาหรับสมาชิกหมู่บ้าน

นิคมประชานิมิตรด้วย

พระราชดำารัส

๑. โครงการฝายคลองน้ำาใส ๑ อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ บ้านตะบิงลูโต๊ะ 

 หมู่ที่ ๑ ตำาบลโคกสะตอ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายคลองน้ำาใส ๒ อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ บ้านตะบิงลูโต๊ะ 

 หมู่ที่ ๑ ตำาบลโคกสะตอ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๒๑
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วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
บริเวณพ้ืนท่ีฝายคลองสุไหงปาดีและพ้ืนท่ีบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง บ้านท่าควาย ตำาบลสุไหงปาดี 
อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 ควรพิจารณาปรับปรุงโครงการฝายทดน้ำาสุไหงปาดี ซ่ึงเป็นงานก่อสร้างตามแผนขนาดเล็ก ให้มี

ระบบคลองส่งน้ำา ซ่ึงสามารถส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีนาอย่างท่ัวถึง เน่ืองจากคลองสุไหงปาดีมีน้ำาไหล

ตลอดปี และมีน้ำาเพียงพอในฤดูแล้ง เพ่ือให้ราษฎรซ่ึงมีพ้ืนท่ีนาใกล้กับพรุโต๊ะแดงทำาการเพาะปลูก

ได้อย่างสมบูรณ์ จะได้ไม่บุกเบิกรุกล้ำาเข้าไปทำานาตามขอบพรุในปีท่ีน้ำาขอบพรุแห้งอีกต่อไป 

อน่ึง คูส่งน้ำาฝ่ังซ้ายท่ีราษฎรได้ช่วยกันขุดเลาะไปตามลาดเนินน้ัน ราษฎรได้กราบบังคมทูลว่า

น้ำาจากฝายที่ทดแล้วไหลไปตามคูนั้น ไม่สามารถส่งน้ำาให้กับพื้นที่นาได้ ควรที่กรมชลประทาน

จะเข้าไปตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขร่วมกับฝ่ายราษฎรโดยด่วน

 ควรติดตั้งเสาวัดระดับน้ำาตามขอบพรุโต๊ะแดง ด้านอำาเภอสุไหงปาดี รวมไปถึงด้าน

อำาเภอสุไหงโก-ลก และอำาเภอตากใบ ตามตำาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

ระดับน้ำาขอบพรุในเวลาต่าง ๆ ว่ามีสภาพสูงต่ำาอย่างไร นอกจากนั้นจะได้ทราบถึงทิศทาง

การไหลของน้ำาภายในหรือผ่านพรุได้อีกด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนงานควบคุม

น้ำาในพรุโต๊ะแดงที่พระราชทานพระราชดำาริไว้

 เรื่องเกี่ยวกับราษฎรบุกรุกพื้นท่ีบริเวณขอบพรุเพื่อใช้พื้นท่ีทำานาในช่วงปีฝนแล้งดังเช่น

ปีที่ผ่านมา ควรให้ระงับหรือมีการควบคุมโดยด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่สงวนไว้แล้ว และ

ในระยะต่อไปจะมีงานควบคุม รักษาระดับน้ำาในพรุโต๊ะแดง เพื่อรักษาสภาพป่าพรุให้มี

สภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดไป ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยแนะนำาราษฎรหมู่บ้าน

ต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

พระราชดำาริ

โครงการฝายสุไหงปาดีอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ บ้านแซะ หมู่ท่ี ๒ และ ๔ ตำาบลสุไหงปาดี 

อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๓
๑. โครงการฝายคลองน้ำาใส ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๒-๓. ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ ฝายสุไหงปาดี บ้านเท่าควาย อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านนาคำา 

ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒๕๒๗

• ให้พิจารณาพัฒนาบริเวณท้ายเขื่อนให้เป็นแปลงทดลองเกษตรกรรม อันเป็นการส่งเสริม

ให้มีการใช้ที่ดินในเขตชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจ พื้นที่ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่งก็คือการย่อส่วนภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะ

แตกต่างกัน แล้วทำาการศึกษาการพัฒนาด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆ เช่น การปลูกป่า

ใช้สอย ซึ่งได้แก่พันธุ์ไม้โตเร็วสำาหรับริดกิ่งมาทำาฟืน เผาถ่าน ตลอดจนไม้สำาหรับใช้

ในการก่อสร้างและงานหัตถกรรม รวมทั้งไม้ผลชนิดต่างๆ โดยทดลองใช้น้ำาจาก

โครงการชลประทานช่วยเร่งอัตราการเจริญเติบโต นอกจากนั้น จะต้องศึกษาอัตราการ

อุปโภคไม้ใช้สอยของประชากรในท้องถิ่น เพื่อจะได้กำาหนดพื้นที่สวนป่าให้เพียงพอ 

เมื่อดำาเนินการทดลองเป็นผลสำาเร็จแล้ว จึงจัดแสดงสาธิตผลการทดลองวิจัยภายใน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในทำานองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการยืนยันว่า งานศึกษา

การพัฒนาทุกงานที่สาธิตให้ประชาชนชมนั้น สามารถนำาไปปฏิบัติได้ผลจริง สำาหรับ

งานศึกษาการปลูกป่าใช้สอยแบบเร่งด่วนดังกล่าว หากนำาไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ 

ก็จะช่วยชะลอการบุกรุกเข้าทำาลายป่าต้นน้ำาลำาธารได้ในที่สุด

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. บริเวณอ่างเก็บน้ำาห้วยเดียก มีพื้นที่ซึ่งได้กั้นเขตไว้เป็นของราชการแล้ว กรมชลประทาน

สมควรจัดทำาแปลงเพาะปลูกพืชต่างๆ ตามความเหมาะสม 

๒. กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยเวียนไพร ควรสร้างฝายเก็บกักน้ำาตามลำาห้วยคำากั้ง 

แล้วต่อท่อรับน้ำาจากท่อส่งน้ำาของอ่างเก็บน้ำาห้วยเรือนไพรภายในพื้นที่พัฒนาป่าไม้ในเขต

ปริมณฑลของศูนย์ฯ 

๑

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑-๒. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำาห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว98



๒
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บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

 เพื่อจะได้ให้เป็นสถานที่สำาหรับการศึกษา ทดสอบ แล้วหารูปแบบและวิธีการพัฒนา

ด้านต่างๆ ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจึงจะสาธิตและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 

เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงอาจเข้าไปการศึกษาพัฒนาด้านประมง สมควรดำาเนินการ 

โดยคำานึงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก ซึ่งควรมีการปรับปรุงแหล่งน้ำาธรรมชาติ 

ในการศึกษาพัฒนาด้านป่าไม้ 

- ในเขตพื้นที่พัฒนาป่าไม้ด้วยน้ำาชลประทาน ควรเร่งรัดปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆ 

- ป่าไม้บริเวณที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าไปแล้ว ควรจัดเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่า 

- การปลูกเสริมป่า สมควรปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้สำาหรับใช้

เป็นเชื้อเพลิงควบคู่กันไปเสมอด้วย

- ควรทดลองปลูกยางพารา เพื่อทดสอบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้ 

การปลูกยางพาราจะมีความเหมาะสมเพียงไรหรือไม่ควรศึกษาการเจริญเติบโตของกล้าไม้

ที่เพาะในถุงพลาสติก ขนาดต่างๆ 

- มีการแปรรูปถั่วเขียวเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นจำาหน่าย การพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรม 

สมควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานวุ้นเส้นขนาดเล็ก พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ

ด้วยว่าการปลูกถั่วเขียวสำาหรับจำาหน่ายโดยตรง กับการผลิตถั่วเขียวแล้วนำามาแปรสภาพ

เป็นแป้งถั่วเขียว 

- การส่งเสริมการเกษตร สมควรส่งเสริมการเพาะปลูกโดยใช้พันธุ์พืชที่มีความเหมาะสม

กับสภาพภูมิประเทศและท้องถิ่นเป็นหลัก

๓-๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร (งานป่าไม้)๕

๓ ๔
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๖
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วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่ห้วยม่วงไข่ ในเขตพื้นที่บ้านดงน้อย  

ตำาบลดงมะไฟ อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ให้พิจารณาสำารวจทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำา เพื่อส่งน้ำา

สำาหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎร

บ้านดงน้อยบ้านนากับแก้และหมู่บ้านใกล้เคียง   

ซึ่งปลูกข้าวไม่เพียงพอกับการบริโภค ตลอดจนให้

ส่งเสริมการปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ในเขตหมู่บ้านบริเวณ

ดังกล่าวด้วย

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยม่วงไข่อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๒

บริเวณพื้นที่ห้วยเรือ บ้านดงน้อย ตำาบลดงมะไฟ 

อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการ  

อ่างเก็บน้ำาห้วยเรือ ปิดกั้นลำาห้วยเรือโดยเร่งด่วน 

เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้าน

ดงน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียง ในเขตตำาบลดงมะไฟ 

อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเรืออันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑-๓. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บ้านดงน้อย อำาเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร๑

๓
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บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้า บ้านกุดนาขาม ตำาบลเจริญศิลป์ อ่างเก็บน้ำา
ห้วยข้าวหลาม อ่างเก็บน้ำาร่องน้ำาซับ ๒ และอ่างเก็บน้ำาร่องน้ำาซับ ๓ ตำาบลโคกสี 
อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

• บริเวณพื้นที่ลุ่มขอบอ่างเก็บน้ำาทุกแห่ง ที่มีลักษณะค่อนข้างราบ ควรจะ

พัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เช่น นาข้าว แปลงพืชไร่ พืชผักสวนครัว 

และแปลงหญ้าเลี้ยงปศุสัตว์ โดยใช้ประโยชน์จากน้ำาใต้ดินที่ซึมเข้ามา

จากอ่างเก็บน้ำา อันเป็นการขยายพื้นที่ทำากินให้ราษฎรที่ยากจนและ

เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำาให้ได้ผลสูงสุด 

• ให้ดำาเนินการสำารวจภูมิประเทศ เพื่อหาทางพัฒนาแหล่งน้ำาสำาหรับ

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวของราษฎรในบริเวณนั้น 

๑. ตามบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มขอบอ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้า ควรพิจารณาดำาเนินการ 

เพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชผัก ตามความเหมาะสม

๒. ตามแนวท่อส่งน้ำาจากเคร่ืองสูบน้ำากังหันน้ำาท้ังสองฝั่งของโครงการ

อ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้า ควรพิจารณาสร้างสระเก็บน้ำาขนาดเล็ก เพื่อเก็บน้ำา

ที่อาจส่งออกมาจากท่อส่งน้ำาดังกล่าว

๓. ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กท่ีลำาห้วยสาขาต่างๆ ของห้วยสาขา

ต่างๆ ของห้วยพานเพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหมู่บ้านโสก 

จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้าอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพ้ืนท่ีบ้านนาขาม ตำาบลเจริญศิลป์ อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๑

๒

๑. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำา

ห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   

จังหวัดสกลนคร

๒-๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนกเค้าอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๔. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บ้านกุดนาขาม 

อำาเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร๓

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว104



๔

105ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



บริเวณพื้นที่บ้านม่วง ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

- ให้ดำาเนินการสำารวจหาพ้ืนท่ีทำาเลสร้างอ่างเก็บน้ำา เพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของบริเวณป่า ตลอดจน

สามารถส่งน้ำาช่วยเหลือพื้นที่นาของราษฎรในระยะฝนทิ้งช่วง นอกจากนั้นในช่วงฤดูแล้งก็จะ

สนับสนุนน้ำาสำาหรับใช้ในการปลูกพืชไร่กับพืชผักสวนครัวอีกด้วย ส่วนอ่างเก็บน้ำาจะเป็นสถานที่

เพาะพันธุ์ปลาน้ำาจืดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของส่วนรวม

- ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยเคล้ิม ซ่ึงเป็นสาขาของห้วยพริก แทนฝายราษฎร เน่ืองจากใน

ฤดูแล้งฝายแห่งนี้ไม่สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ เพราะลำาห้วยไม่มีน้ำาไหล ถ้าหาก

สร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยเคล้ิมดังกล่าวแล้ว จะสามารถเก็บกักน้ำาได้จำานวนมาก สำาหรับส่งไปช่วยเหลือ

พื้นที่เพาะปลูกในเขตบ้านม่วง บ้านนาขาม และหมู่บ้านข้างเคียง ได้เป็นบริเวณกว้าง

- ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยอ่าง ซึ่งเป็นสาขาของห้วยพริกเพื่อเก็บกักน้ำาไว้สำาหรับ

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านเหล่า บ้านห้วยยาง บ้านบอน และหมู่บ้านข้างเคียง ใน

เขตตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นอกจากนั้น อ่างเก็บน้ำาห้วยเคลิ้ม

และอ่างเก็บน้ำาห้วยยาง ยังมีน้ำาเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่างๆ สำาหรับใช้อุปโภค-บริโภค 

ได้ตลอดปีอีกด้วย

พระราชดำาริ

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยอ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 จังหวัดสกลนคร

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

 จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้านม่วง ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเคลิ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒

๑
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บริเวณพื้นที่พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ บ้านนานกเค้า ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาปิดกั้นห้วยซาง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำา

สงคราม ที่บริเวณใกล้กับปลายลำาห้วย ในท้องที่อำาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อ

เก็บกักน้ำาไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกและเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลา เพราะถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณ

อ่างเก็บน้ำาจะถูกน้ำาท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่เป็นพื้นที่ลุ่มริมลำาห้วย ซึ่งทุกๆ ปี ได้ถูกน้ำาท่วมขัง

อยู่เป็นเวลานานจนใช้ทำาการเพาะปลูกไม่ได้ผลอยู่แล้ว ย่อมไม่มีปัญหาในเรื่องที่ดินซึ่ง

ถูกน้ำาท่วมแต่อย่างใด สำาหรับพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะได้แก่ พื้นที่ริมขอบ

อ่างเก็บน้ำาโดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มรอบอ่างเก็บน้ำาทั้งหมด ในเขตอำาเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร จะสามารถได้รับน้ำาซับที่ซึมขึ้นมาจากระดับน้ำาใต้ผิวดิน และจากน้ำาใน

อ่างเก็บน้ำา ที่ท่วมขังบนพื้นที่ลุ่มซึ่งมีความลึกไม่มากนัก ทำาการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

• ตามลำาห้วยสาขาของห้วยซาง ในท้องท่ีอำาเภอบ้านม่วง และอำาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กในบริเวณที่สภาพ

ภูมิประเทศและแหล่งน้ำาจะอำานวยให้ เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้าน

ต่างๆ ในเขตอำาเภอบ้านม่วง และอำาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

• ลุ่มน้ำาห้วยอีพัน ในเขตตำาบลเล่า อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีสภาพภูมิประเทศ

และลำาห้วยที่สามารถสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กได้ ควรพิจารณาวางโครงการ

และก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาในลุ่มน้ำาห้วยอีพันตามความเหมาะสม เพื่อจัดหาน้ำา

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำาบลบ้านเล่า อำาเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปลาฝาโดยเร่งด่วนตาม

ความเหมาะสม เพื่อจัดหาน้ำาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำาบล

พระราชดำาริ

 กกปลาซิว อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซ่ึงอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำาน้ำาพุง แต่เป็นพ้ืนท่ีสูง 

ไม่สามารถรับน้ำาจากลำาน้ำาพุงมาใช้เพื่อการเพาะปลูกได้

• กรมชลประทานได้ทำาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยหวด ที่บ้านห้วยหวด ตำาบลเต่างอย กิ่งอำาเภอ

เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยสร้างเขื่อนดินสำาหรับเก็บกักน้ำา และอาคารประกอบท่ีตัว

เข่ือนเสร็จเรียบร้อย และจะทำาการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำาและอาคารในคลองต่อไปน้ัน 

โดยที่งานระบบคลองส่งน้ำาสำาหรับพื้นที่ในเขตโครงการประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ ต้องใช้เวลาใน

การก่อสร้างนานหลายปี ควรพิจารณาการส่งน้ำาไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกภายในเขตโครงการ

ส่วนหน่ึงในช่วงเวลาท่ีกำาลังก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำาปีก่อน โดยอาจพิจารณาสร้างฝายทดน้ำา

ชั่วคราวแบบง่ายๆ ที่ลำาห้วยหวดตามความเหมาะสมแล้วส่งน้ำาจากท่อส่งน้ำาที่เขื่อนลงไป

ตามลำาห้วยให้ฝายต่างๆ ดังกล่าว เพื่อทดอัดแล้วส่งน้ำาไปให้พื้นที่เพาะปลูกต่อไป 

ส่วนพื้นที่บริเวณระดับสูงซึ่งได้รับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยยางและห้วยทรายนั้น สามารถ

ได้รับน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยหวด โดยท่อส่งน้ำาฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำาห้วยทราย เมื่อมีน้ำาเหลือ

ปล่อยลงไปตามลำาห้วยอ่างเก็บน้ำา เมื่อสร้างฝายทดน้ำาชั่วคราวแบบง่ายๆ ที่ลำาห้วย

อีนูนตามความเหมาะสมจะสามารถทดอัดน้ำาจากลำาห้วยส่งไปช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้

เช่นกัน

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาคำาปลาขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหนองกวั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยกุดเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๕. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยนาก้านเหลืองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๖. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยวังแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๗. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโศกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

107ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 
บริเวณพื้นที่บ้านก๊กส้มโฮง ตำาบลกุสุมาลย์ อำาเภอกุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 

 ให้เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานพิจารณาสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำา 

เพื่อส่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่นาของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในระยะฝนท้ิงช่วง ตลอดจนให้ราษฎรมีน้ำาสำาหรับการเพาะปลูก

ตลอดฤดูแล้ง นอกจากน้ัน ยังจะสามารถขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ออกไปได้อีก แต่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะต้องจัดการประชุม

ราษฎร เพ่ือตกลงในหลักการเก่ียวกับการจัดรูปท่ีดินให้เกิด

ความยุติธรรม กล่าวคือ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 

จะต้องยินยอมแบ่งปันที่ทำากินให้กับผู้เสียประโยชน์ที่มีที่

ทำากินอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำาบ้าง ซึ่งในที่สุดทุกคนจะมีข้าว

บริโภคอย่างเพียงพอ เพราะผลผลิตข้าวต่อไร่จะเพ่ิมข้ึนอีก

หลายเท่า สำาหรับอ่างเก็บน้ำาก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ำาจืด

ชนิดต่างๆ เพ่ือเป็นอาหารโปรตีนส่วนรวมของราษฎร ส่วนฝาย

ช่ัวคราวของราษฎรท่ีชำารุดเสียหายน้ัน ทางราชการจะซ่อมแซม

ให้ใช้การได้ถาวรเพ่ือทดน้ำาให้ โค กระบือ มีน้ำาบริโภคอย่าง

สมบูรณ์

 ควรพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยร่องโพโดยเร่งด่วน 

เพ่ือจัดหาน้ำาช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกของหมู่บ้านก๊กส้มโฮง

และหมู่บ้านข้างเคียงในเขตตำาบลกุสุมาลย์ อำาเภอกุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร นอกจากนั้นสำาหรับลำาห้วยข้างเคียงได้แก่ 

ห้วยสะเพอ ก็ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาช่วยเหลือพื้นที่

เพาะปลูกด้วยตามความเหมาะสม สำาหรับในระยะแรก

หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำาเสร็จแต่ยังไม่มีระบบคลองส่งน้ำาน้ัน 

พระราชดำาริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยร่องโพอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านก๊กส้มโฮงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลกุสุมาลย์ อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริอาจพิจารณาสร้างฝายชั่วคราวแบบง่ายๆ ในลำาห้วยท้าย

อ่างเก็บน้ำา เพื่อทดน้ำาและผันน้ำาไปยังพื้นที่เพาะปลูก

ที่ต้องการก่อน

• ให้พิจารณาโครงสร้างอ่างเก็บน้ำา เพื่อส่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่

นาของราษฎร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะฝนท้ิงช่วง ตลอดจน

ให้ราษฎรมีน้ำาสำาหรับการเพาะปลูกตลอดฤดูแล้ง

๑

๑-๒. ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่บ้านก๊กส้มโฮง 

 ตำาบลกุสุมาลย์ อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

๑
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๒
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วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่สถานีบำารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร  

บ้านดงยอ ตำาบลพังขว้าง อำาเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

ควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างโครงการ

อ่างเก็บน้ำาช่วยเหลือพื้นที่ปลูกหญ้าของศูนย์

บำารุงพันธุ์และพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านต่างๆ 

ในเขตตำาบลพังขว้าง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

โดยเร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นขาดแคลนน้ำา

ใช้ทำาการเพาะปลูกเป็นประจำาปี โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งอ่างเก็บน้ำาต่างๆ จะสามารถ

ส่งน้ำาใช้ทำาการเพาะปลูกได้ทั้งระยะฤดูฝนและ

ฤดูแล้ง ตลอดจนให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ มีน้ำา

สำาหรับใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปีอีกด้วย

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายตอนบนอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑

๑-๒. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่

 สถานีบำารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร บ้านดงยอ ตำาบลพังขว้าง

 อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยตาดไฮใหญ่และฝายเก็บกักน้ำาต้นน้ำาลำาธารศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

• บริเวณปลายเข่ือนดินฝ่ังขวาของอ่างเก็บน้ำาห้วยตาดไฮใหญ่ 

มีร่องน้ำาไหลลงทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำา ซึ่งสามารถสร้าง

สระเก็บน้ำาสำาหรับเก็บกักน้ำาให้เกิดความชุ่มชื้นกับป่าไม้

บริเวณนั้นได้ 

• ในเขตพื้นที่พัฒนาป่าไม้ด้วยน้ำาชลประทาน การส่งน้ำา

ออกจากท่อส่งน้ำาของอ่างเก็บน้ำาห้วยตาดไฮใหญ่ ควรสร้าง

ฝายเก็บกักน้ำาต้นน้ำาลำาธารเพิ่มเติมให้มากตามความ

เหมาะสม

• สำาหรับพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ 

- ถ้าพ้ืนที่ดินซึ่งราษฎรถือครองอยู่กระจัดกระจายกัน 

ควรประชุมปรึกษากับราษฎรเหล่าน้ันขอทำาการจัด

ที่ดินใหม่อย่างยุติธรรม  

- ท่ีดินซ่ึงเป็นป่าสงวนหรือเป็นของทางราชการ ศูนย์ศึกษาฯ 

จะใช้ในการศึกษาและพัฒนาต่อไปตามเป้าหมายที่

กำาหนดไว้ และในระยะต่อไปควรให้ราษฎรบ้านนานกเค้า 

ซ่ึงเป็นหมู่บ้านบริวารของศูนย์ฯ เข้าไปร่วมทำาประโยชน์

ในลักษณะสหกรณ์

- สำาหรับพ้ืนท่ีทำานาในเขตศูนย์ฯ และอยู่ในเขตส่งน้ำาของ

โครงการชลประทานห้วยเดียกด้วยนั้น ถ้าเป็นพื้นที่นา

ของราษฎรก็ควรทำานาต่อไป 

• ควรจัดหมู่บ้านนานกเค้าให้เป็นหมู่บ้านสหกรณ์ 

พระราชดำาริ
• ควรทำาการทดสอบการใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยตาดไฮใหญ่

เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ว่าช่วงเวลาใดควรใช้น้ำามาก

น้อยเท่าไรให้เหมาะสมกับจำานวนน้ำาที่มี 

• บริเวณที่จะทำาการทดสอบปลูกต้นยางพาราควรเลือกใน

บริเวณพื้นที่ลุ่ม

• มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายโรงสีข้าวขนาดเล็ก ซึ่งควรก่อสร้าง

ในพื้นที่ของศูนย์ฯ บริเวณที่ใกล้กับบ้านนานกเค้า

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

บ้านนานกเค้า ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑-๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร
๔. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑ ๓

๒

๔
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๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหวดอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ ตำาบลเต่างอย กิ่งอำาเภอเต่างอย   

จังหวัดสกลนคร

 การส่งน้ำาออกจากคลองส่งน้ำาของโครงการอ่างเก็บน้ำา

ห้วยหวด ในเขตตำาบลเต่างอย กิ่งอำาเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร 

 บริเวณร่องน้ำาหรือแอ่งพื้นที่ต่ำาในเขตพื้นที่โครงการ 

ควรพิจารณาสร้างสระเก็บน้ำาขนาดเล็ก เพื่อเก็บน้ำาไว้

ใช้ให้เป็นประโยชน์

 ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยถ้ำาเต่า เหนือคลอง

ส่งน้ำาสายบนที่รับน้ำามาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยหวด

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

การสนองพระราชดำาริ

๑ ๒
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วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
บริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ อำาเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

ให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเพลียก 

ในท้องที่อำาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดหาน้ำาให้กับ

พื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านจัดสรรซึ่งขาดแคลนน้ำาใช้ในการ

เพาะปลูก โดยส่งน้ำาไปตามท่อลงสู่สระเก็บน้ำาที่สร้างอยู่ในบริเวณ

ที่สูงของพื้นที่จัดสรร แล้วส่งกระจายไปยังพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ 

ตามที่ต้องการต่อไป

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเพลียกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอเต่างอย จังหวัดนครราชสีมา

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๒. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหวดอันเนื่องมาจาก 

 พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชะอำา 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

๒๕๒๖
ภาคกลาง

หากปล่อยท้ิงไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในท่ีสุดเม่ือรายได้เพ่ิมข้ึนแล้วเขาก็ทำาการพัฒนาอย่างน้ี

ไปมากขึ้นทุกที ตอนเริ่มต้นทางราชการต้องช่วย เขาไม่มีเงินพอสำาหรับมาทำาการพัฒนาแบบนี ้

เราทำาการพัฒนาแบบน้ีให้ทีหลัง ไม่ต้องส่งเสริม หมายความว่า รายได้ของเขามีมากข้ึนย่ิงมากข้ึน

ทุกปี แต่ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้จะยิ่งจนลงทุกปี

พระราชดำาริ

๑. ๕ เมษายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี

๒. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ โครงการจัดหาน้ำาสนับสนุนศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์ตามพระราชดำาริ 

 จังหวัดเพชรบุรี

๓-๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี ๒

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชะอำา 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

การสนองพระราชดำาริ

๑
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วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการจัดหาน้ำาสนับสนุนศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์

ตามพระราชดำาริ ในเขตตำาบลห้วยทรายเหนือ ตำาบลชะอำา อำาเภอชะอำา  

จังหวัดเพชรบุรี

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชะอำา 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

๔

๓

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการฯ 

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ เพ่ือการศึกษาพัฒนา

ป่าไม้ การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม

ต่างๆ ซึ่งจะสามารถส่งน้ำาให้กับพื้นที่

เพาะปลูกของราษฎรบริเวณใกล้เคียง 

ทำาการเพาะปลูกได้ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

รวมทั้ง เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี 

และยังใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาได้

อีกด้วย
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วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
บริเวณพื้นที่คลองเจ๊ก คลองบางจาก คลองบางอ้อน้อย 

และคลองบางอ้อใหญ่ กรุงเทพฯ

พระราชดำาริ

ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาที่ทำานบทั้งสามแห่งเพิ่มขึ้นให้

เต็มที่ ตลอดจนทำาการขุดลอกคลองเจ๊ก คลองบางจาก 

และคลองบางอ้อ ตั้งแต่ถนนสุขุมวิทผ่านทางด่วนพิเศษ 

จนจรดทำานบของคลองทั้งสามสายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำา

เจ้าพระยา เพื่อให้สามารถชักน้ำาจากบริเวณที่มีสภาพ

น้ำาท่วมขังดังกล่าว ระบายลงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยาอย่างเต็มท่ี

ต่อไป ตลอดจนให้พิจารณาปรับปรุงและขุดลอกขยายคู

ข้างถนนสรรพาวุธด้านทิศเหนือ เพื่อชักน้ำาจากพื้นที่

น้ำาท่วมขังบริเวณถนนสุขุมวิทท่ีส่ีแยกบางนา ให้ไหลผ่าน

ท่อลอดถนนสรรพาวุธลงสู่คลองบางนา และไหลผ่านท่อ

ลอดถนนทางรถไฟสายปากน้ำาเก่า ตั้งแต่ถนนสรรพาวุธ

จนจรดคลองพระโขนง และเสริมคันก้ันน้ำาด้านทิศใต้ของ

คลองพระโขนง ตั้งแต่ถนนทางรถไฟสายปากน้ำาเก่าจน

จรดประตูน้ำาพระโขนง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำาจากแม่น้ำา

เจ้าพระยาล้นคันกั้นน้ำาดังกล่าวด้วย หากได้ดำาเนินการ

ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว จะทำาให้สภาพน้ำาท่วมขังบริเวณ

ทุ่งพระโขนงลดลงได้รวดเร็วข้ึนด้วย ตลอดจนจะเป็นผล

ทำาให้สภาพน้ำาท่วมขังบริเวณลาดพร้าว รามคำาแหง และ

ศูนย์วิจัยลดลงรวดเร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานคร 

กองกำาลังรักษาพระนคร กรมชลประทานและการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย ร่วมประสานงานดำาเนินการโดยเร่งด่วน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป

๑. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ พื้นที่คลองเจ๊ก คลองบางจาก คลองบางอ้อน้อย 

 และคลองบางอ้อใหญ่ กรุงเทพฯ

๒. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีท่วมขังบริเวณภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๓-๕. โครงการเร่งงระบายน้ำาออกจากพื้นที่น้ำาท่วมขัง บริเวณภาษีเจริญ เขตหนองแขม 

และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การสนองพระราชดำาริ

โครงการเร่งระบายน้ำาออกจากพ้ืนท่ีท่วมขัง บริเวณย่านพระโขนง 

บางนา กรุงเทพฯ

๑
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วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖
บริเวณพื้นที่แนวทางหลวงสายธนบุรี-ปากท่อและ 

ตามแนวคลองพระยาราชมนตรี เขตบางขุนเทียนและ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

พระราชดำาริ

ให้ดำาเนินการปรับปรุง ขุดลอกขยายคลองต่างๆ เช่น 

คลองพระยาราชมนตรี คลองศิริธร คลองหมื่นแช่ม 

คลองขี้เหล็ก คลองตาปลั่ง เป็นต้น กับให้พิจารณาใช้

เครื่องผลักดันน้ำาที่สะพานรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 

ข้ามคลองสายต่างๆ ท่ีแคบและน้ำาไหลช้า เพ่ือทำาให้น้ำาไหล

เร็วขึ้น และสามารถระบายน้ำาได้มากขึ้น นอกจากนั้น 

ให้พิจารณาขุดช่องลัดที่ประตูระบายน้ำาปลายคลอง

พระยาราชมนตรี เพื่อให้น้ำาจากคลองพระยาราชมนตรี

ระบายลงสู่คลองมหาชัยได้มากขึ้นด้วย หากได้ดำาเนินการ

ดังกล่าวท้ังหมดแล้วจะช่วยให้สภาพน้ำาท่วมในเขตบางขุนเทียน

และเขตภาษีเจริญลดลงได้รวดเร็วข้ึน โดยให้กรุงเทพมหานคร 

กองกำาลังรักษาพระนคร กรมชลประทาน การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย และกรมทางหลวง ร่วมกันดำาเนินการโดย

เร่งด่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

๒

การสนองพระราชดำาริ

โครงการเร่งระบายน้ำาออกจากพ้ืนท่ีท่วมขังบริเวณภาษีเจริญ 

เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

๒

๓ ๔ ๕

47ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน และ  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก  

พระราชดำาริ ตำาบลกะลุวอ อำาเภอเมือง   

จังหวัดนราธิวาส

๒๕๒๖
ภาคใต้

เมื่อได้ดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านสะปอม 

และอ่างเก็บน้ำาบ้านจาเราะสโตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ควรดำาเนินการขุดคลองต้นคลองยาบี พร้อมทั้ง

พระราชดำาริ

๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๒. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาใกล้บ้าน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๓. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ ฝายทดน้ำาปาลอบาต๊ะ จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาอ่างยะลูตง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑

๒

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำากลางคลองยาบีตามความเหมาะสม เม่ือระบายน้ำาในพ้ืนท่ีพรุสะปอมแห้งลง 

สามารถจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทำากินของราษฎรได้ต่อไป รวมพื้นที่ประมาณ ๓,๒๐๐ ไร่ ส่วน

อาคารบังคับน้ำากลางคลองยาบีนั้น จะทำาหน้าที่ระบายน้ำาในระยะฤดูน้ำา และเก็บกักน้ำาใน

คลองยาบีช่วงต้นคลองไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกสำาหรับในช่วงที่ขาดฝน และในระยะฤดูแล้งด้วย 

นอกจากนั้น ยังจะช่วยควบคุมระดับน้ำาใต้ดินให้อยู่ในระดับน้ำาที่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูก 

และบรรเทามิให้เกิดสภาพกรดบริเวณผิวดินอีกด้วย
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วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่โครงการฝายทดน้ำาบ้านพงบือเราะ 

และโครงการฝายทดน้ำาปาลอบาต๊ะ ตำาบลจอเบาะ

อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านตันหยงบริเวณเหนือฝาย

ทดน้ำาบ้านพงบือเราะ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำาสำารองสำาหรับส่งน้ำามาเสริมให้ฝายทดน้ำา

บ้านพงบือเราะมีน้ำาเพ่ือการชลประทานอย่างบริบูรณ์ได้ตลอดปี ท้ังน้ี จะต้องเรียกประชุม

เพื่อชี้แจงให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการเข้าใจว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์

จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากจะสามารถเพาะปลูกได้ปีละไม่ต่ำากว่า ๒ ครั้ง ซึ่งเดิม

ไม่สามารถทำาได้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีความสามัคคีและเสียสละบ้าง โดยเฉพาะผู้ที่

มีที่ทำากินอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำาซึ่งเป็นเขตน้ำาท่วม ทางการก็จะจัดสรรที่ดินในเขตพื้นท่ี

รับน้ำาและจะปลูกพืชที่เสียหายชดเชยให้ ส่วนผู้ที่มีที่ทำากินนอกเขตอ่างเก็บน้ำาก็ควรจะ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่ต้องอพยพจากเขตน้ำาท่วมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำายะลูตง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านยะลูตง หมู่ที่ ๒ 

ตำาบลกาเยาะมาตี อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายกองบังคับการตำารวจภูธร ๑๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านปาโจ 

หมู่ที่ ๔ ตำาบลบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

๓. โครงการฝายทดน้ำาบ้านบาลูกาสนอ

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านบาลูกาสนอ

 หมู่ท่ี ๔ ตำาบลตะปอเยาะ อำาเภอย่ีงอ 

 จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการฝายพงบือเราะอันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ หมู่ ๔ ตำาบลบาเจาะ

 อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

๓

๔

49ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่อาคารบังคับน้ำาปลายคลองระบายน้ำาของ   

โครงการชลประทานมูโนะ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ควรพิจารณาดำาเนินการก่อสร้างโครงการระบายน้ำาและ

เก็บกักน้ำาของลุ่มน้ำาบางนรา โดยก่อสร้างอาคารบังคับน้ำา

บางนราตอนล่าง และอาคารบังคับน้ำาบางนราตอนบน 

โดยเร่งด่วน สำาหรับอาคารบังคับน้ำาน้ำาแบ่งน้ัน กรมชลประทาน

ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๒๖ เมื่อได้

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาบางนราทั้งสองแห่งเสร็จเรียบร้อย

แล้ว จะสามารถป้องกันน้ำาเค็ม ระบายน้ำา และเก็บกักน้ำา 

ในลุ่มน้ำาบางนราได้อย่างสมบูรณ์ อันจะทำาให้สามารถ

ปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่ในเขตอิทธิพลของน้ำาทะเล ของลุ่มน้ำา

บางนราตอนล่าง พื้นที่ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ให้เป็น

พื้นที่เพาะปลูก และเป็นพื้นที่ทำากินของราษฎรได้อย่าง

สมบูรณ์ ควรพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาบางนรา

ตอนล่าง โดยเร่งด่วนที่สุดเป็นอันดับแรก ส่วนอาคาร

บังคับน้ำาบางนราตอนบน ควรก่อสร้างโดยเร่งด่วนเป็น

อันดับต่อไป

การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจาก   

พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว50



๑-๒. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ โครงการชลประทานมูโน๊ะ

 จังหวัดนราธิวาส

๓-๕. โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลุ่มน้ำาบางนราอันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส
๒

๕

๔

๓

51ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๖
บริเวณพื้นที่อาคารบังคับปลายคลองระบายน้ำาบาเจาะ ของ

โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

พระราชดำาริ

• ปัจจุบันสภาพน้ำาในคลองระบายน้ำาบาเจาะ มีระดับน้ำาต่ำามาก 

รวมทั้งสภาพน้ำาในคลองลัดท่ีระบายน้ำาจากพรุบาเจาะออกสู่

ทะเลด้วย ควรพิจารณาเก็บกักน้ำาในคลองระบายน้ำาบาเจาะไว้

ในระดับท่ีเหมาะสมตามฤดูกาล เพ่ือการควบคุมระดับน้ำาใต้ดิน 

และการเก็บกักน้ำาไว้สำาหรับใช้เพ่ือการเพาะปลูกในบริเวณทุ่งพรุ

บาเจาะ ซึ่งพื้นที่ได้แห้งลง เนื่องจากการระบายน้ำาของคลอง

ระบายน้ำาบาเจาะ ในการนี้ ถ้าจำาเป็นอาจจะต้องสร้างอาคาร

บังคับน้ำากลางคลองระบายน้ำาบาเจาะ และสร้างคันก้ันน้ำาเล็ก

เป็นบางแห่ง เพ่ือป้องกันน้ำาท่วมท่ีทำากินของราษฎรตามความ

เหมาะสมต่อไปโดยเร่งด่วน เพ่ือให้โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ

ตามพระราชดำาริ พื้นที่ประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ ไร่ ได้ผลตาม

เป้าหมายที่วางโครงการไว้

• ควรพิจารณาก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำาจืด จากอาคารบังคับน้ำา

ไม้แก่น หรือจากคลองมือโบะ และห้วยบาตู เพ่ือส่งน้ำาโดยวิธี 

Gravity ให้กับราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำาบลปะลุกาสาเมาะ 

อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และในเขตตำาบลไทรทอง 

กับตำาบลไม้แก่น ก่ิงอำาเภอไม้แก่น อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

พื้นที่ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ สามารถมีน้ำาจืดทำาการเพาะ

ปลูกและเพื่ออุปโภค บริโภคได้ตลอดปี

การสนองพระราชดำาริ

โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๑

๒

๑

๓ ๔

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว52



วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๖ 

บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาปีแนมูดอตามพระราชดำาริ ตำาบลบูกิต อำาเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ให้ดำาเนินการโครงการน้ีเป็นลักษณะโครงการผสมผสานหรือโครงการเบ็ดเสร็จ เพ่ือเป็นโครงการ

ตัวอย่าง หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องประสานงานกันในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา ซึ่งจะเป็นสาขาของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีคณะกรรมการดำาเนินงาน จัดหาและจัดรูปที่ดินทำากินที่อยู่

ในเขตพื้นที่รับน้ำาของโครงการอ่างเก็บน้ำาปีแนมูดอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวหมุนเวียนกับ

การปลูกพืชไร่ได้ตลอดท้ังปี จากน้ัน ก็จะเปิดรับสมัครราษฎรท่ีขยันขันแข็งในหมู่บ้าน แต่ขาดแคลน

ที่ทำากิน เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์พัฒนา โดยผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกแต่ละครั้ง ก็จะต้องมาสมัครใหม่

ทุกคราวไป สำาหรับศูนย์พัฒนาจะมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร แจกจ่าย

พันธุ์พืชและปุ๋ย ตลอดจนวางแผนขุดคูส่งน้ำาไปยังแปลงเพาะปลูก และวางแผนการปราบ

ศัตรูพืชร่วมกับราษฎร

๑.  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่คลองระบายน้ำาบาเจาะ จังหวัดปัตตานี

๒-๔. โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปัตตานี

๕-๖. ๒ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๗.  โครงการอ่างเก็บน้ำาปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส๕

๖

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาปีแนมูดออันเนื่อง

 มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง

 มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส ๗

53ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๖ 

บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส 

และเขตพื้นที่บ้านป่าไผ่ ตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำาในลำาน้ำาสาขา

ต่างๆ ของแม่น้ำาบางนรา เพ่ือจัดหาน้ำาส่งให้กับพ้ืนท่ีนาของ

หมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สามารถ

ทำานาในฤดูฝนได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะส่งน้ำาจากฝายไปช่วยใน

ระยะท่ีฝนท้ิงช่วงได้ตามต้องการ นอกจากน้ัน ในระยะฤดูแล้งยัง

สามารถส่งน้ำาจากฝายให้กับพ้ืนท่ีนาดังกล่าว เพ่ือการเพาะปลูก

พืชฤดูแล้งหรือทำานาปรังในพ้ืนท่ีอีกส่วนหน่ึงตามจำานวนน้ำา

ธรรมชาติที่จะมีให้อีกด้วย 

 ควรพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำาคลองตันหยงโดยเร่งด่วนเป็น

อันดับแรก เพ่ือส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีนาของราษฎรหมู่บ้านเจาะไอร้อง 

พ้ืนท่ีประมาณ ๗๐๐ ไร่ และพ้ืนท่ีนาของราษฎรหมู่บ้านบูเกะ 

พ้ืนท่ีประมาณ ๘๐๐ ไร่ ในเขตอำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

สามารถทำาการเพาะปลูกได้ท้ังในระยะฤดูฝน ฤดูแล้ง และมีน้ำา

เพ่ือการอุปโภค บริโภคของราษฎรหมู่บ้านดังกล่าวตลอดปี

การสนองพระราชดำาริ 

โครงการฝายคลองเขาตันหยงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  

บ้านเจาะเกราะ หมู่ที่ ๑ ตำาบลบูกิต อำาเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส
๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว54



วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๖ 
บริเวณวัดเขากง ตำาบลลำาภู อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ให้ทำาการสำารวจพื้นที่ เพื่อพิจารณาสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรและขยายพื้นที่เพาะปลูกใหม่ 

ในเขตบ้านบาโงไอซา และบ้านปีแนมูดอ กับสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำาจากลำาคลองไอบือตง เพื่อช่วยให้พื้นที่นาบางส่วนสามารถทำานาได้สองครั้ง 

จากบ้านบาโงไอซาจนถึงบ้านไอสเตีย ในเขตอำาเภอระแงะ

การสนองพระราชดำาริ 

โครงการฝายคลองไอบือตงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านบาโงไอซา หมู่ที่ ๑   

ตำาบลบูกิต อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒ ๓

๑. ๕ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ โครงการอ่างเก็บน้ำา วิทยาลัยเกษตรกรรม

 นราธิวาส และเขตพื้นที่บ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส

๒. ๘ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีวัดเขากง อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการฝายคลองเขาตันหยงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

55ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาใกล้บ้านตามพระราชดำาริในเขตพื้นที่บ้านเขาสำานัก 

ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ
• ทรงสำารวจทำาเลที่จะทดลองโครงการสวนยางพาราแบบเอนกประสงค์ โดยศึกษา

ค้นคว้าการปลูกพืชแซมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ย่านลิเพา กล้วยไม้ป่า

พันธุ์ต่างๆ ตลอดจนทดลองเลี้ยงสัตว์ป่าบางชนิด เช่น กระจง ในบริเวณสวนยาง

ดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ก็จะเปิดโอกาสให้ราษฎรที่มีอาชีพกรีดยาง หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าชมกิจการ

ของสวนยางพาราแบบเอนกประสงค์ ซึ่งนักวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

จะทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้ อันอาจจะทำาให้ราษฎรที่มีอาชีพกรีดยางที่เคย

ทำางานในสวนยางเพียงปีละประมาณ ๔ เดือน สามารถใช้เวลาว่างที่เหลือให้

เป็นประโยชน์และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 

• ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณเชิงเขาสำานัก เพื่อจัดหาน้ำา

ให้กับพื้นที่โครงการสวนยางพาราแบบเอนกประสงค์ในเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ 

ตลอดจนส่งน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี     

ให้พิจารณาสร้างฝายต้นน้ำาลำาธารตามแหล่งน้ำาบนเขาสำานัก เพื่อเป็นการรักษา

สภาพป่าให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลา และยังสามารถสนับสนุนอ่างเก็บน้ำาได้  

อีกด้วย

การสนองพระราชดำาริ

โครงการสวนยางเขาสำานักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกะลุวอ อำาเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดนราธิวาส

๑-๒. ๑๘ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ำาใกล้บ้านตามพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว56



๒

57ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๑๘ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำาใกล้บ้านตามพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว58



๒

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่คลองม่วงชุม และคลองระบายน้ำาบาเจาะ 

บริเวณบ้านกูวิง ตำาบลไทรทอง กิ่งอำาเภอไม้แก่น  

อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

พระราชดำาริ
ควรศึกษาและพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำา

ปลายคลองระบายน้ำาบาเจาะ เพื่อควบคุมระดับน้ำาใต้ดิน และ

เพื่อเก็บกักน้ำาในคลองระบายน้ำาบาเจาะ และคลองระบายน้ำา

บ้านทอน ไว้ในระดับที่เหมาะสมสำาหรับใช้เพื่อการเพาะปลูก

ในบริเวณทุ่งพรุบาเจาะ ซ่ึงพ้ืนท่ีได้แห้งลง เน่ืองจากการระบายน้ำา

ของคลองระบายน้ำาดังกล่าว นอกจากน้ัน ยังจะช่วยส่งน้ำาให้กับ

อาคารบังคับน้ำาคลองม่วงชุม เพ่ือการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีประมาณ 

๑๐,๐๐๐ ไร่ ในระยะที่ขาดฝน และในระยะฤดูแล้งได้อีกด้วย

การสนองพระราชดำาริ

โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๑

๑. โครงการระบายน้ำาพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

๒. ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่คลองม่วงชุมและคลองระบายน้ำาบาเจาะ

 บริเวณบ้านกูวัง อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

59ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖

นิคมสร้างตนเองปรินยอ ตำาบลศรีสาคร อำาเภอศรีสาคร 

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

พิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำาเพ่ือสนับสนุน

ให้สมาชิกของนิคมสามารถมีน้ำาทำาการเพาะปลูกข้าว และ

พืชไร่ พืชผัก ได้ตลอดปี ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำาไอร์บือรา ใน

เขตนิคมสร้างตนเองปรินยอ ตำาบลศรีสาคร อำาเภอศรีสาคร 

จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นนิคมสาขานิคมหน่ึง ของนิคมสร้างตนเอง 

พัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา เพื่อให้สมาชิกของนิคมสามารถ

ปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก พอเล้ียงสมาชิกของนิคมได้ตามสมควร 

เท่าที่สภาพพื้นที่และภูมิประเทศจะอำานวยให้ดำาเนินการได้ 

ทั้งนี้ ควรพิจารณาดำาเนินการอย่างเร่งด่วน โดยประสานงาน

กับผู้ปกครองนิคมต่อไป และได้พระราชทานแผนที่มาตราส่วน 

๑:๕๐,๐๐๐ ท่ีทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทานใช้ประกอบ

การพิจารณาด้วย

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการฝายทดน้ำาบ้านกาหลงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านกาหลง หมู่ที่ ๑ ตำาบลกาหลง อำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายทดน้ำาปรินยออันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านปรินยอ หมู่ที่ ๑ ตำาบลศรีสาคร อำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๑

๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว60



วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๖ 

บริเวณพื้นที่ศาลาบุหลิน พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส

๑. ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ นิคมสร้างตนเองปรินยอ 
จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการฝายทดน้ำาบ้านกาหลงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการจัดหาน้ำาให้บ้านวังใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดยะลา

พระราชดำาริ

• ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายทดน้ำาในลำาน้ำา

สาขาคลองอัยเยอร์เค็ม จัดหาน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกของ

บ้านวังใหม่ในเขตอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา สามารถมีน้ำา

ใช้ทำาการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภคในฤดูฝน-ฤดูแล้ง

ตลอดปีด้วย

• ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำาบ้านแหร ที่พิกัดประมาณ 

๔๗ NQG ๔๒๒-๗๕๑ แผนท่ีมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง 

๕๒๒๑ III เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านแหร ซึ่งอยู่ใน

เขตนิคมสร้างตนเองธารโต อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา 

พื้นที่การเกษตรประมาณ ๒๐๐ ไร่ สามารถมีน้ำาทำาการ

เพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำาเพื่อการ

อุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

• ให้พัฒนาพรุธารโต เน้ือท่ี ๑,๐๐๐ ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง

ธารโต จังหวัดยะลา ให้แห้งลงสามารถจัดสรรให้เป็นที่  

ทำากินของสมาชิกนิคมต่อไป ส่วนใจกลางพรุให้คงสภาพเดิม 

โดยก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาเพื่อควบคุมระดับน้ำาในพรุ 

และระดับน้ำาใต้ดินบริเวณขอบพรุไว้ในระดับที่เหมาะสม 

เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค

๓

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่บ้านสาเมาะ ตำาบลบองอ  

อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

• ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงฝายทดน้ำา

แห่งนี้ให้เป็นฝายถาวร พร้อมทั้งสร้างอาคาร

บังคับน้ำาบริเวณปากคลองส่งน้ำาของราษฎร 

สำาหรับใช้ควบคุมน้ำา เพ่ือให้สามารถส่งน้ำาให้กับ

พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ใน  

เขตอำาเภอระแงะ เป็นเนื้อที่ประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ 

ทำาการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคได้ตลอด

ทั้งปี 

• ให้กรมชลประทานพิจารณาดำาเนินการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบองอกับอ่างเก็บน้ำาลาแป 

เพื่ อ จัดหาน้ำ า ใ ห้กับราษฎรในเขตพื้น ท่ี   

ตำาบลบองอ เป็นเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ 

สามารถเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้

ตลอดทั้งปี

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านบองอ อำาเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส

การสนองพระราชดำาริ

๑. โครงการจัดหาน้ำาให้บ้านวังใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ      

ตำาบลอัยเยอร์เวง อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา

๒. โครงการฝายบ้านแหรอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอธารโต 

จังหวัดยะลา

๓. โครงการขุดสระเก็บน้ำาพรุธารโตอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   

อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา

61ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดสกลนคร

พระราชดำาริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำารินั้น 

เป็นการดำาเนินงานในลักษณะย่อส่วนภูมิประเทศให้เล็กลง เพื่อที่

จะมีการดำาเนินงานในทุก ๆ ด้านมารวมกันอยู่ในศูนย์ฯ นี้ โดยจะ

มีการศึกษา ทดลอง เผยแพร่การพัฒนา และเป็นตัวอย่างให้แก่

ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และประชาชนสามารถมาดูงานศึกษาและ

พัฒนาไปใช้ปฏิบัติได้

การสนองพระราชดำาริ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๓

๑-๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๓-๔. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑ ๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๕๒๖

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว62



๔

63ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๕ 
บริเวณพื้นที่บ้านแม่สา ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๕๒๕
ภาคเหนือ

เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายควรร่วมมือกันสำารวจและเตรียมขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชทดแทน

ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะในระยะฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้ ต้องวางแผนใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

โดยการปลูกข้าวไร่สลับกับการปลูกพืชตระกูลถั่วและพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ 

หมุนเวียนการเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งจะเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ธรรมชาติอีกด้วย

พระราชดำาริ

โครงการปลูกพืชทดแทน และการตลาดที่สูงบ้านแม่สา ตำาบลโป่งแยง  

อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

๑ ๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว16



วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๕ 
บริเวณพื้นที่อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาตาม

ลำาน้ำาสาขาต่างๆ ของแม่น้ำาอิง เพื่อจัดหาน้ำาให้ราษฎร

หมู่บ้านต่างๆ มีน้ำาทำาการเพาะปลูกกับเพ่ือบรรเทาอุทกภัย 

สำาหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตลุ่มน้ำาอิงท่ีน้ำาแม่ลอยไหลมา

บรรจบกับน้ำาแม่อิง

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลปล้อง อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๑-๒ โครงการปลูกพืชทดแทนและการตลาดท่ีสูงบ้านแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

๓-๔. ๓๑ มกราคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๓

๔

17ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ 

บริเวณพื้นที่บ้านปรางค์ และบริเวณอ่างเก็บน้ำาพงตามพระราชดำาริ 

ตำาบลพงษ์ อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

พระราชดำาริ

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำาและอ่างเก็บน้ำาตาม

ลำาดับสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำาน่าน เพ่ือจัดหาน้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ 

ในเขตอำาเภอปัว กิ่งอำาเภอสันติสุข และอำาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ให้สามารถมีน้ำาทำาการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาน้ำาแก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลน้ำาแก่น 

อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาน้ำาแก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๒. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาพงตามพระราชดำาริ อำาเภอสันติสุข 
 จังหวัดน่าน

๒

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว18



วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ 

บริเวณพื้นที่โครงการหลวงปางอุ๋ง ตำาบลแม่ศึก อำาเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

พระราชดำาริ

ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯและราษฎรร่วมกันวางแผนจัดที่ดิน

สำาหรับปลูกข้าวไร่สำาหรับบริโภคเอง สลับกับการปลูกถั่วสำาหรับ

จำาหน่ายร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่โครงการหลวงฯ ส่งเสริมอยู่แล้ว 

เนื่องจากโครงการฯ มีระบบชลประทานอยู่แล้ว

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ตำาบลแม่ศึก อำาเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

๑. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม
๒. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ บริเวณพื้นที่โครงการหลวงปางอุ๋ง ตำาบลแม่ศึก อำาเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่
๒

๑

19ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงปางดะ บ้านปางดะ ตำาบลสะเมิงใต้ 

อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณพื้นที่โครงการหลวงพัฒนาที่ดินทุ่งเริง 

บ้านแม่ขนิล ตำาบลบ้านปง อำาเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

พระราชดำาริ
ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาแห่งใหม่ 

เพื่อส่งน้ำาให้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นกับซ่อมแซม

บ่อพักน้ำาเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้เต็มที่

การสนองพระราชดำาริ
โครงการหลวงพัฒนาที่ดินทุ่งเริง ตำาบลบ้านปง

อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำาจาก

ห้วยปลาก้าง เพื่อส่งน้ำาให้พื้นที่ใกล้เคียง

๑-๒. โครงการหลวงพัฒนาที่ดินทุ่งเริง จังหวัดเชียงใหม่
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปลาก้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดเชียงใหม่
๔. ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการหลวง

พัฒนาที่ดินทุ่งเริง จังหวัดเชียงใหม่
๕-๖. ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ อำาเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ
๑. สถานีทดลองเกษตรที่สูงปางดะ ตำาบลสะเมิงใต้ 

อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยปลาก้างอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

๓๒๑

๕

๔

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20



๖

21ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

บริเวณพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพห้วยเดื่อ อำาเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระราชดำาริ

เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณน้ีขาดแคลนน้ำาใช้ในการทำาการเกษตร 

และการอุปโภคบริโภค จึงควรพิจารณาวางโครงการและ

ก่อสร้างฝายบ้านท่าโป่งแดงโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำา

ให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถมีน้ำาทำาการเพาะปลูกได้ทั้งใน 

ฤดูฝน - ฤดูแล้ง และมีน้ำาเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปีด้วย

โครงการฝายท่าโป่งแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การสนองพระราชดำาริ

๑

๒

๑. ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพห้วยเดื่อ 
อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒-๓. ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาใน
สอยบ้านห้วยขาน ตำาบลปางหมู อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔-๕. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอย อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว22



วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ 

บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอย บ้านห้วยขาน ตำาบลปางหม ูอำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระราชดำาริ

ควรใช้ที่ดินในเขตศูนย์พัฒนาฯ ซึ่งมีระบบชลประทานอย่างสมบูรณ์ให้

ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดพื้นที่เพื่อปลูกข้าวให้สามารถมีผลผลิตสำาหรับ

บริโภคอย่างเพียงพอเสียก่อน แล้วจึงส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 

เช่น ไม้ผล เป็นต้น

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดำาริ ตำาบลปางหมู อำาเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒ ๓

๔

๕
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วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำาปางตอง ๒ อำาเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริเวณพื้นที่ศูนย์เกษตรที่สูงปางตอง อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระราชดำาริ

• ให้ใช้พื้นที่บริเวณศูนย์เกษตรที่สูงปางตอง จัดตั้งเป็น

สวนสัตว์เปิด

• ให้ทำาการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิด ในขั้นต้น

ให้ทำาคอกอนุบาลเพ่ือเป็นท่ีพักสัตว์ป่า แล้วจึงพิจารณา

นำาไปเลี้ยงในสวนสัตว์เปิดต่อไป

• สมควรให้โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านี้ เป็นอาชีพหลัก

อยา่งหนึง่ของราษฎรตอ่ไปในอนาคต เพือ่ใหป้ระชาชน

เข้าเที่ยวชม

พระราชดำาริ

ควรสร้างฝายชุ่มช้ืนก้ันตามร่องน้ำารอบๆบริเวณศูนย์พัฒนา เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของป่าต้นน้ำาลำาธารบริเวณพ้ืนท่ีตอนบน 

ท้ังน้ีจะต้องอนุรักษ์พันธ์ุไม้และพันธ์ุสัตว์ป่าด้วย ส่วนพ้ืนท่ีตอนล่างซ่ึงเป็นเขตพัฒนาน้ัน ควรจัดระบบชลประทานอย่างประหยัด

และมีประสิทธิภาพ โดยสร้างบ่อพักน้ำาตามจุดต่างๆ เพ่ือรับน้ำาจากฝายมาเก็บสำารองไว้ สำาหรับจ่ายไปยังบริเวณที่พักอาศัย

หรือแปลงเพาะปลูกรอบๆ บ่อพักน้ำาแต่ละแห่ง นอกจากนั้นน่าจะพิจารณาการตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กราคาประหยัด 

เพื่อบริการสีข้าวให้แก่ธนาคารข้าว และยังสามารถเลี้ยงไก่แบบเลี้ยงปล่อยบริเวณโรงสี

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ ตำาบลหมอกจำาแป๋ อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑-๒. ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำาตอง ๒ อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓-๖. ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ ตำาบลหมอกจำาแป๋ อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖๕

๒

๓ ๔

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว24



วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยเป๊าะ อำาเภอสอง 

จังหวัดแพร่

พระราชดำาริ

ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ตามลำาน้ำาสาขาต่างๆ ของแม่น้ำายม เพื่อจัดหา

น้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำาเภอสอง 

และอำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถมีน้ำา

ทำาการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน - ฤดูแล้ง และ

มีน้ำาเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี รวมทั้งลด

อุทกภัยด้วย

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเป๊าะอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ บ้านลูนิเกตุ ตำาบลห้วยหม้าย 

อำาเภอสอง จังหวัดแพร่

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเป๊าะอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ 

๒. ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำาห้วยเป๊าะ อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ 

๑ ๒

25ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ 

พระราชดำาริ
 ควรพิจารณาวางโครงการบริเวณตอนเหนือของทุ่งสาน 

เพ่ือจัดหาน้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ นอกเขตชลประทาน

ทุ่งสาน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณทุ่งสานตอนบน และ

ตอนกลาง สามารถมีน้ำาทำาการเพาะปลูกได้ท้ังในฤดูแล้ง 

และมีน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคสำาหรับราษฎรหมู่บ้าน

ต่างๆ ดังกล่าวตลอดปี นอกจากน้ัน ยังจะช่วยบรรเทา

อุทกภัยสำาหรับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุ่งสาน

 ควรพิจารณาโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำา

แควน้อย ในเขตอำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

โดยเร่งด่วน เขื่อนเก็บกักน้ำาแควน้อยนี้ควรพิจารณา

วางโครงการให้เก็บกักน้ำาไว้อย่างเต็มท่ี เพ่ือการบรรเทา

อุทกภัยในเขตลุ่มน้ำาแควน้อยตอนล่าง และจัดหาน้ำา

สนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก และโครงการ

ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป

 ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาตาม

ลำาน้ำาสาขาต่างๆ ของแควน้อยตอนล่าง บริเวณเข่ือน

เก็บกักน้ำาแควน้อย เพ่ือจัดหาน้ำาให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆ 

ในเขตอำาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนท่ีประมาณ 

๑๙,๐๐๐ ไร่ สามารถทำาการเพาะปลูกได้ตลอดปี 

นอกจากนั้น ยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยแก่พื้นเก็บน้ำาต่างๆ 

ดังกล่าวอีกด้วย

การสนองพระราชดำาริ

โครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแคน อำาเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก

บริเวณพื้นที่เขื่อนนเรศวร บ้านหาดใหญ่ ตำาบลพรหมพิราม อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว26



๑. ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณ

 พื้นที่เขื่อนนเรศวร บ้านหาดใหญ่

 ตำาบลพรหมพิราม อำาเภอพรหมพิราม 

 จังหวัดพิษณุโลก

๒-๕. โครงการเขื่อนแควน้อยบำารุงแคน 

 อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

๒ ๓

๔ ๕
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วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๕
บริเวณพ้ืนท่ีดอยสามหม่ืน ตำาบลเวียงแหง ก่ิงอำาเภอเวียงแหง 

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

บริเวณพื้นที่โครงการหลวงแกน้อย ตำาบลเมืองนะ  

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

พระราชดำาริ

ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ขนาดเล็ก เพ่ือส่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกของราษฎร ตลอดจน

สำารวจพื้นที่ซึ่งสามารถขยายเป็นที่ทำากินได้

ให้พิจารณานำาน้ำามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการ

ประหยัดพลังงานกับให้ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ำา

ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมตัวอย่างอีกด้วย

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาโครงการหลวงสามหมื่น ตำาบลเวียงแหง 

อำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำาบลเมืองนะ อำาเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๑

๒

๓

๔

๕

๑.  ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณ

พืน้ทีด่อยสามหมืน่ ตำาลเวยีงแหง 

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

๒-๕. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย 

อำาเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

๖. ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณ

พืน้ทีโ่ครงการหลวงบา้นแกนอ้ย 

อำาเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่

๗. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28



๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก บ้านตีนตก 

ตำาบลห้วยแก้ว กิ่งอำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกข้าวไร่

ตามพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยให้กรมชลประทาน

ดำาเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำาท่ีต้นน้ำาแม่ลาน้อย เพ่ือส่งน้ำา

ให้พื้นที่เพาะปลูกบ้านป๊อก เป็นเนื้อที่ ๔๐๐ ไร่

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงศูนย์ตีนตก บ้านตีนตก 

ตำาบลห้วยแก้ว กิ่งอำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๗

29ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๕ 
บริเวณพื้นที่โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๕ หมู่ที่ ๕  

บ้านสหกรณ์ ตำาบลสหกรณ์ อำาเภอสันกำาแพง   

จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ให้เจ้าหน้าท่ีสำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทพิจารณาสร้าง

ฝายเก็บน้ำา เพื่อส่งน้ำาให้กับพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 

๑,๕๐๐ ไร่

การสนองพระราชดำาริ

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำาแพงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒

๑. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำาแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดเชียงใหม่

๒. ๘ มีนาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำาแพง 
อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว30



๑

๒

๓ ๔

๑-๒. ๙ มีนาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่ดอยอินทนนท์ 

อำาเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

๓-๔. โครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่ดอยอินทนนท์ อำาเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ
ให้พัฒนาแหล่งน้ำาเดิม ศึกษาและก่อสร้าง

แหล่งน้ำาใหม่ และก่อสร้างระบบชลประทาน

นำาน้ำาจากแหล่งน้ำามายังพื้นที่เพาะปลูก

การสนองพระราชดำาริ
โครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก   

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

31ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๕ 

บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินห้วยลึก   

อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำาริ

ให้ดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กบนเนินเขา 

และจัดทำาแปลงเพาะหญ้า โดยทำาเป็นลักษณะ CONTOUR 

FARMING เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ นพค. ต่าง ๆ รวมทั้ง

ส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย

๑. โครงการพัฒนาท่ีดินห้วยลึก อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒-๓. ๑๑  มีนาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ โครงการพัฒนาที่ดินห้วยลึก

 อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่    

๑

๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว32



๓
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วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่โครงการชลประทานในเขตพื้นที ่   

อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๕๒๕
ภาคกลาง

 ให้ดำาเนินการจัดรูปที่ดินพื้นที่ละประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร ่

เพ่ือพิจารณาจัดสรรให้ราษฎรที่ยากจนเข้าอยู่อาศัย

และทำากินเป็นการถาวร โดยจะมอบสิทธิ์ทำากินให้ ซึ่ง

หมายความว่าจะสามารถทำากินไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน 

แต่ไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อันจะช่วยอนุรักษ์ดินตลอดจน

หยุดย้ังการบุกรุกทำาลายป่าต้นน้ำาลำาธารแหล่งอ่ืนต่อไปอีก

 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ในลุ่มน้ำาคลองระบม ซ่ึงเป็นสาขาสายหน่ึงของคลองท่าลาด

พระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองระบมอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การสนองพระราชดำาริ

๑

๒ ๓ ๔

๑. ๒๒ เมษายน ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการชลประทานในเขตพ้ืนท่ี 
อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒-๔. โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองระบมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว34



วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่โครงการวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดญาณฯ เพื่อเป็น

แหล่งน้ำา วนอุทยาน เพ่ือการรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า และราษฎร

ในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น

พระราชดำาริ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การสนองพระราชดำาริ

๒

๓ ๔

๕ ๖

๑

๑. ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการวัดญาณสังวราราม
 วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี
๒-๖. โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี
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วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาวังขุนพลตามพระราชดำาริ 

บ้านปุ่มมะค่า อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชดำาริ

ให้สำารวจและพัฒนาแหล่งน้ำาในลักษณะอ่างเก็บน้ำา

ขนาดเล็กและบ่อน้ำาในไร่นา เพื่อให้ราษฎรที่มีอาชีพปลูก

พืชไร่ สามารถปลูกข้าวไว้สำาหรับบริโภคเอง ตลอดจน

จัดตั้งโครงการธนาคารข้าวของหมู่บ้าน

การสนองพระราชดำาริ

โครงการอ่างเก็บน้ำาวังขุนพลตามพระราชดำาริ ตำาบลหินเหล็กไฟ 

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำา

 วังขุนพลตามพระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำาวังขุนพลตามพระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒

๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว36



วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๕

บริเวณพื้นที่ ตำาบลห่อหมก อำาเภอบางไทร   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชดำาริ

ให้ร่วมมือกันพิจารณาวางโครงการปรับพื้นท่ีเพาะปลูก

ในเขตชลประทานเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ด้านทิศตะวันตก

ของเขตแม่น้ำาน้อย โดยเริ่มดำาเนินการในเขตพื้นที่

ตำาบลห่อหมก และตำาบลบ้านเกาะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 

๖,๐๐๐ ไร่ ให้เป็นตัวอย่างเสียก่อน ในขณะเดียวกันก็

ควรพยายามจัดราษฎรที่มีที่ทำากินของตนเอง รวมเข้า

เป็นกลุ่มในลักษณะสหกรณ์เพื่อจัดรูปที่ดินและวางแผน

การเพาะปลูก ตลอดจนการเลี้ยงปลาให้รัดกุม ในด้าน

ชลประทานก็ต้องเร่งสร้างระบบสูบน้ำาเข้าพื้นที่ทำากิน

สามารถเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี สำาหรับคันก้ันน้ำาก็สามารถ

ปรับปรุงให้ใช้เป็นถนนสำาหรับการคมนาคมและขนส่ง

ผลผลิตได้อีกด้วย

การสนองพระราชดำาริ

โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน   

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลบ้านม้า อำาเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓
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บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาชนบทสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงตามพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา 
จังหวัดเพชรบุรี

พระราชดำาริ

• ให้จัดสรรที่ดินให้สมาชิกเข้าอยู่อาศัยทำากิน โดยให้คำานึงถึงความเป็นธรรม ระหว่างสมาชิกเก่า

กับสมาชิกใหม่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาวางแผนระยะยาว

ไว้ด้วย 

• ให้ปลูกป่าในบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำา โดยดำาเนินการตามแบบหมู่บ้านป่าไม้ เช่นเดียวกับที่

ดำาเนินการอยู่ในโครงการหลวงภาคเหนือและที่อื่นๆ

การสนองพระราชดำาริ

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕

๑-๒. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาชนบทสหกรณ์การเกษตรหุบกะพงตามพระราชดำาริ

 จังหวัดเพชรบุรี

๓-๖. ผลิตภัณฑ์และพื้นที่บริเวณโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

๗. ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เสด็จฯ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี

๘-๙. โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ๒

๓

๔

๕

๖ ๗

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว38



วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี 

พระราชดำาริ

ให้จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบัน คือ พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว) ดำาเนินการพัฒนา

พื้นที่บริเวณเขาสามสิบ ตำาบลเขาฉกรรจ์ อำาเภอสระแก้ว โดยจัดสรร

ที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและเป็นที่ทำากิน ให้สอดคล้องกับการจัดระบบ

ส่งน้ำาของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองสามสิบ และพัฒนาเศรษฐกิจ

ของหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป

การสนองพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอนาดี 

อำาเภอประจันตคาม อำาเภอวัฒนานคร และกิ่งอำาเภอคลองหาด 

จังหวัดปราจีนบุรี

๘ ๙
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๒

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๕
บริเวณพื้นที่พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทรงฟื้นจากอาการทรง 

พระประชวรด้วยพระปัปผาสะ (ปอด) 

อักเสบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ข้าราชการกรมชลประทาน

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลรายงาน

เกี่ยวกับสภาพน้ำ าของอ่างเก็บน้ำ า

ขนาดใหญต่่าง ๆ ซึ่งยังสามารถรับน้ำา

ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณ

ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพายุโซน

ร้อน “โฮป” และไต้ฝุ่น “เออร์วิง”   

ที่ กำ าลั ง เคลื่ อนตัวมามีอิทธิพลต่อ

ประเทศไทย ซึ่งอาจทำาให้มีฝนตก 

ซ้ำ า เ ติ มขึ้ นอี กอั นจะส่ งผล ให้ เ กิ ด

อุทกภัยได้

พระราชดำาริ

๑.	๑๔	กันยายน	๒๕๒๕	เสด็จฯ	บริเวณพื้นที่
	 พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	

กรุงเทพมหานคร๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว40



พระราชดำาริ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาขาม ตำาบลสว่าง อำาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ 

บริเวณกรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา 

 
พระราชดำาริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการศูนย์ศึกษา    

การพัฒนาภูพานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาและ

ทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสม

สำาหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำาไปใช้ปฏิบัติต่อไป

๒

การสนองพระราชดำาริ

จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

ตำาบลนานกเค้า อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๓

๒

๕

๔

๑

๑. การทำายางพาราภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

๒. พื้นที่ดินเสื่อมโทรม

๓. การตัดไม้ทำาลายป่าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

๔. อ่างเก็บน้ำาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๕. แปลงนาทดลองปลูกข้าวในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง

 มาจากพระราชดำาริ
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๔

๕

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ 

บริเวณพื้นที่กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา 

 
พระราชดำาริ

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาทาง

บริเวณต้นน้ำาห้วยฮ่องไคร้เหนืออ่างเก็บน้ำาห้วยฮ่องไคร้ ๑ 

ที่ รพช. ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับ

การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำาห้วยฮ่องไคร้ต่อไป

• ควรพิจารณาต่อท่อผันน้ำาจากฝายทดน้ำาแม่ลายไปลง 

อ่างเก็บน้ำาห้วยฮ่องไคร้ ๔ เพื่อเสริมปริมาณน้ำาของ   

อ่างเก็บน้ำาห้วยฮ่องไคร้ ๔ ในช่วงที่ขาดฝนและใน

ระยะปลายฤดูฝนด้วย โดยการต่อท่อจากปลายท่อผันน้ำา

ของฝายทดน้ำาแม่ลายของกรมชลประทานที่ผันน้ำาไป

ลงอ่างเก็บน้ำา  ห้วยแม่คูหาของ รพช. ในเขตหมู่บ้าน

สหกรณ์สันกำาแพงที่ได้ก่อสร้างไว้เดิมแล้ว

• ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา

ห้วยฮ่องไคร้ตอนล่างบริเวณบ้านกาดขี้เหล็ก อำาเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดหาน้ำาให้กับราษฎร

หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำาบลแม่โป่ง อำาเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ สามารถทำา 

การเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และมีน้ำา เพื่อ

การอุปโภคบริโภคสำาหรับราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าว

ตลอดทั้งปี

การสนองพระราชดำาริ

จั ดสร้ า งอ่ า ง เก็ บน้ำ า

ภายในศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  

๗ แห่ง และจัดทำาแปลง

สาธิตเกษตร

๑-๒. อ่างเก็บน้ำาห้วยฮ่องไคร ้
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

๑

๓๒
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ภาคกลาง

๒๕๒๔

บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔ 

พระราชดำาริ

วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทำา

กินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนา

แหล่งน้ำา ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่า และใช้หลักวิชาการเกษตรในการ

วางแผนการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจากการบริจาคจาก

ผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาจะเป็น

ฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรท่ัวไปและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาสามารถมา

เยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับเกษตรกรรรม เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ 

นอกจากนั้นยังทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่รอบๆ บริเวณ

โครงการให้มีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าวสำาหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม ตลอดจนตั้ง

ธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตัวเองได้ในที่สุด

การสนองพระราชดำาริ 

ดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ ตำ�บลเข�หินซ้อน อำ�เภอพนมส�รค�ม จังหวัดฉะเชิงเทร�

๑. ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔ เสด็จฯ ศูนย์ศึกษา 

 การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก

 พระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒. การฝึกอบรมเกษตรกรภายในศูนย์ฯ

๓. พื้นที่ศึกษาทดลองการเกษตรในศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

๑

๒ ๓
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๓ สิงหาคม ๒๕๒๔  เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

11ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



๓ สิงหาคม ๒๕๒๔  เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว12



๓ สิงหาคม ๒๕๒๔  เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑-๓. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ เสด็จฯ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
๔-๕. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ 
บริเวณพระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

ดำ�เนินก�รฟื้นฟูป่�เสื่อมโทรมช�ยฝั่งบริเวณ

อำ�เภอท่�ใหม ่จังหวัดจันทบุรี

การสนองพระราชดำาริ

ดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อ่�วคุ้งกระเบน    

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลคลองขุด อำ�เภอท�่ใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี

ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม 

หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษา

การพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ในเขตพื้นที่ชายทะเล

บริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ 

พระราชดำาริ

ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำาโครงการพัฒนาด้าน

อาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก

ของจังหวัดจันทบุรี

๑

๒

๓

๔ ๕

13ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำาริ

ด้วยพื้นที่จำานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำา มีน้ำาขังตลอดปี 

ดินมีคุณภาพต่ำา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร

จำานวนมากไม่มีที่ทำากิน แม้เมื่อระบายน้ำาออกจากพื้นที่หมดแล้ว 

ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้ เนื่องจากดินมี

สารประกอบไพไรท์ทำาให้เกิดกรดกำามะถัน เมื่อดินแห้งทำาให้ดินเปรี้ยว 

ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา 

โดยให้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำาเนินการศึกษาและพัฒนา

พื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำาผลสำาเร็จของโครงการไปเป็น

แบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่พรุอื่นในโอกาสต่อไป

การสนองพระราชดำาริ 

ดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส

๑

๑-๒.  พื้นที่ป่าพรุเสื่อมโทรม

๓-๔. สภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๕. ภาพถ่ายทางอากาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ภาคใต้

๒๕๒๔

๒ ๔

๑ ๓

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว14



๕

15ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริ ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๕๒๓
ภาคกลาง

ในการสำารวจการชะล้างหน้าดินในฤดูฝน มาตรการการรักษา

ถนนภายในศูนย์ ตลอดจนความเหมาะสมในการปลูกพันธ์ุไม้และ

พืชไร่ การทำานาดำา นาหว่าน และการเล้ียงพันธ์ุปลาในนาข้าว

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

๑-๗. ภาพพ้ืนท่ีและกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  

ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑
๒

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8



๖

๗

๓

๔

๕

๖

๗
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วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒
พระราชทานพระราชดำาริกับอธิบดีกรมชลประทาน

(นายสุนทร เรืองเล็ก)

๒๕๒๒
ภาคกลาง

ให้กรมชลประทานสำารวจภูมิประเทศ เพื่อพิจารณาวาง

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กปิดกั้นลำาห้วยเจ๊ก 

และให้พิจารณาโครงการชลประทานขนาดเล็กไว้ตาม

บริเวณลำาห้วยที่เป็นลำาน้ำาสาขาของลำาน้ำาโจนทั้งหมด

 

พระราชดำาริ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

จำานวน ๙ แห่ง

การสนองพระราชดำาริ

 ๒๑

ประมวลพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6



วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒
บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระราชดำาริ

การสนองพระราชดำาริ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 หากจะสร้างเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะได้ไหม

 เก่ียวกับความสำาคัญของการสำารวจดินโดยละเอียด เพ่ือจัดแบ่งส่วนให้เป็น

ประโยชน์ต่อการท่ีจะให้ผู้สนใจได้มาทัศนศึกษาในด้านการชลประทาน 

การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ตลอดจนสาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน

๑, ๔. อ่างเก็บน้ำาห้วยเจ๊ก

๒-๓. ๘ สงิหาคม ๒๕๒๒ เสดจ็ฯ พ้ืนท่ีศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซอ้นอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕. พื้นที่ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก

๖. พลับพลาท่ีประทับ

๓

๕๔

๖
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