
 
๑ 

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี
------------------------------------------- 

 
พระราชด าร ิ

   เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

พระราชด าริแก่นายสุ เมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร . เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา             

และนายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่า ควรพิจารณา

ด าเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณต าบลหนองปรือ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

(ปัจจุบันอยู่ในเขตต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ) ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดี โดยขอให้ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการขุดสระน้ า ปลูกป่า ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์สุข

ให้กับประชาชนในพืน้ท่ี 

  ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริให้จัดหาที่ดิน

จ านวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการ

ว่า “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ทรงเน้นเรื่องการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยท ากินร่วมกับ      

การคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือ ไม่ท าลายซึ่งกันและกันตามหลักการฟื้นฟูและ

สรา้งสมดุลในระบบนิเวศ ท าให้ทุกชีวติมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
 

 

ผลการด าเนนิงาน 

              ๑. งานพัฒนาแหล่งน  า อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างฝายหินก่อ ๑ แห่ง

บริเวณล าห้วยพุช้างหมอบ ความยาว ๒๙ เมตร ความสูง ๒.๒๕ เมตร ขณะน้ีด าเนินการได ้   

ร้อยละ ๓๐ คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖     



 
๒ 

 
งานก่อสร้างฝายหินกอ่ ๑ แห่ง บรเิวณล าห้วยพุช้างหมอบ ความยาว ๒๙ เมตร ความสูง 

๒.๒๕ เมตร ขณะนี้ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ 

           ๒. งานอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

                     ๒.๑ หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มอาสาสมัครรักษาป่า ได้จัดกิจกรรม     

การออกตรวจสอบและลาดตระเวนดูแลพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้

ท าลายป่า ดูแลสวนป่า ท าให้พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการบ ารุง

ดูแลสวนหวาย ซ่อมแซมฝายแบบผสมผสานและเพาะช ากล้าไม้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า เช่น 

สะเดา ไผ่ ประดู่ อินทนิล หวาย คูณ เพกา กฤษณา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน  และ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   



 
๓ 

 
 

กลุ่มราษฎรอาสารักษาป่ารว่มกิจกรรม   

ออกลาดตระเวนปอ้งกันรักษาปา่ 

สภาพปา่ปลูกมคีวามเจรญิเติบโตด ี

                     ๒.๒ ด าเนินการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เกษตรกร หมู่ที่ ๓,๕, และ ๗ 

จ านวน ๕๐ คน มีความรู้วิธีการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชและท าน้ ายา

เอนกประสงคจ์ากน้ าหมักชีวภาพดว้ยตนเอง   

                     ๒.๓ ปรับปรุงรักษาซ่อมแซมแปลงหญ้าแฝก ๒๘ สายพันธุ์ ๑ แปลง    

๑ ไร่ จัดท าบอร์ดบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้        

ของชุมชน มีคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่และเยาวชนเข้าศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ

ปรับพืน้ท่ีปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ า ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ในพื้นที่หมู่ ๕ สาธิตการปลูก

ออ้ยอินทรยี์ ๑ แปลง ๒ ไร่ ได้ตัดออ้ยปีที่ ๑ จ านวน ๖๙๘ มัด ๆ ละ ๑๐ ล า ตน้อ้อยยาว ๒.๖๐ 

เมตร ๓๘๐ มัด และ ๑.๒๐ เมตร ๓๑๘ มัด แจกให้แก่เกษตรกรน าไปปลูกขยายพันธุ์ และดูแล

ก าจัดวัชพืช ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจปลูกอ้อยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยขอรับพันธุ์อ้อยไป

ปลูก ๑๒ ราย จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า แบบมอเตอร์ ๑ เครื่อง จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย

หลัง ๑ เครื่อง ส าหรับใช้ในแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก และแปลงสาธิตการปลูกอ้อยอินทรีย์ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง อัตรา ๕ กิโลกรัม/ไร่ เมื่อออกดอกเต็มที่         

ให้ไถกลบบ ารุงดิน รวมพื้นที่ ๓๐ ไร่ เกษตรกรมีความรู้ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้น

และสามารถน าไปปฏิบัติได ้ 



 
๔ 

  

ราษฎรหมู่ ๓,๕ และ ๗ ได้รับการอบรมการท า

น้ ายาเอนกประสงคจ์ากน้ าหมักชีวภาพ 

ปลูกปอเทอืงปรบัปรุงบ ารงุดิน             

อัตรา ๕ กิโลกรัม/ไร ่
 

               ๓. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกร 

การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานไว้บริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม ท าให้ราษฎรมีรายได้

เพิ่มขึน้ มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและสง่เสรมิให้ราษฎรปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งเดิมต้อง

ซื้อมาบริโภค รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 

และบ ารุงดิน รวมถึงรักษาสุขภาพของประชาชน 
 

ส่งเสริมการเพาะเลีย้งเหด็นางฟา้ภูฐานเพือ่

บริโภคในครัวเรอืนและจ าหน่ายเปน็รายไดเ้สรมิ 

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเลี้ยงสุกร เป็นรายได้เสรมิ 



 
๕ 

   ๔. งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

                     ๔.๑ ด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ ให้นักเรียนเลือกเรียนรู้

อาชีพด้านการเกษตร ๕ กลุ่ม คือ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดฟาง           

การเพาะเห็ดนางฟ้าและแปลงเกษตรพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และ      

จัดก าลังพลชุดปฏิบัติการจากกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๓ ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ต ารวจภูธรหนองปรือ ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ทั่วไปเพื่อป้องกันเรื่องยาเสพติด และดูแล

ความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชน จ านวน ๙๘ ครัง้ 

                     ๔.๒ จัดประชุมขับเคลื่อนชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับ

อ าเภอ ๑ ครั้ง อบรมสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จ านวน ๒ วัน ณ โรงเรียนประชามงคล       

โดยคัดเลือกนักเรียนเขา้ร่วมโครงการ ๒๐๐ คน ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ โดยจัดประชุมเดือนละ     

๑ ครั้ง มีสมาชิก ๗๐ คน จ านวน ๘ เดือน เพื่อให้ชมรมเกิดความเข้มแข็ง และมีกิจกรรม

ตอ่เนื่อง โดยจัดคัดกรองสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ การบริหารรา่งกาย และการด่ืมน้ าสมุนไพร 

           ๔.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมพัฒนาฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอหนองปรือ ๔๙๖ คน จ านวน ๒ วัน จัดทีมสหสาขา

วิชาชีพ มีแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด นักวิชาการ

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)       

ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฟื้นฟูสมรรถภาพนอกเวลาราชการ เพื่อป้องกันโรคและวางแผนการ

รักษาจัดซือ้เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาส าหรับน าออกใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง 

และสนองนโยบายฝ่ายปกครองในการปิดล้อมหมู่บ้าน และโครงการโรงเรียนสีขาว และการ

บ าบัดฟื้นฟูรักษาสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดในสถานบรกิาร  



 
๖ 

  

โรงพยาบาลพระบารมตีรวจสุขภาพ 

ให้แก่ราษฎรผูสู้งอาย ุ

อบรมการตา้นยาเสพตดิใหกั้บเยาวชน 

 
 

         ๔.๔ จัดเข้าค่ายพักแรม เยาวชนนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน ๗ 

โรงเรยีน จ านวน ๙๒ คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาเรียนรูร้่วมกัน และการศึกษา

ดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

  

   ๕. งานบริหารโครงการ  

          ๕.๑ จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคต ฯ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้    

ทุกหนว่ยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดม้ีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

และร่วมกันติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่   

โดยก าหนดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดอืน และออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ มีคณะบุคคลที่



 
๗ 

สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ รวมทั้งเข้ามาถ่ายท าสารคดีและกิจกรรม เช่น ปลูกป่า และ

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน รวมทั้งมีผู้เข้าดูงานในพื้นที่ประมาณปีละ ๓,๖๐๐ คน 

เกี่ยวกับศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงและบา้นเกษตรกรตัวอย่าง เป็นต้น  

  

ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

๑. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในพืน้ท่ีโครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 

๒. ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความชุ่มชื้น 

ให้ผืนป่า 

๓. ด าเนินการตามแนวพระราชด าริ “บวร” (บ้าน วัด ราชการ และโรงเรียน) ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถชีีวติของราษฎร 

๔. ศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ     
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการโครงการ ฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


