
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมหวยใหญวังแขม 
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1. เร่ืองเดิม 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับโครงการอางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม จังหวัดลพบุรี 
เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/5102 ลงวันที่  
3 พฤษภาคม  2541  ทรงมีพระราชดําริวาเปนโครงการที่นาสนับสนุน แตมีขอตกลงวา 

1) ผูที่บุกรุกในเขตโครงการ จะไมไดรับการชดเชย หรือเอกชนจะใหการ 
ชดเชยไมใชเงินงบประมาณแผนดิน 

2) ระบบตองใชระบบของฝายกอน 
3) ในพื้นที่ทําประโยชนจะตองสงเสริมระบบทฤษฎีใหม 
4) ในอนาคตจะตองขยายพื้นที่รับประโยชน 
  

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
2) มีแหลงกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 

 
 

 



3. การดําเนินงานสนองพระราชดําริ 
  ในป 2542 กรมชลประทานรวมกับจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
การกอสรางอางเก็บน้ํา พบวามีราษฎรบุกรุกเขาครอบครองและจะขอรับคาชดเชยที่ดิน  ซึ่งขัดตอแนว
พระราชดําริ ดังนั้นกรมชลประทานจึงใชงบประมาณในระบบปกติ  ดําเนนิโครงการ 

ดานการสงเสริมระบบทฤษฎีใหม กรมชลประทานไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงาน กปร. เพื่อขุดสระเก็บน้ําตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหแกเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก
จํานวนทั้งสิ้น 60 ราย แบงเปน 2 รุน ๆ ละ 30 ราย โดยทั้ง 2 กลุมไดรับการสงเสริมแนวทางการเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  นอกจากนี้ กรมชลประทานมแีผนการที่จะสงเสริมใหมรีะบบทอสงน้าํจาก
อางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม เพื่อเติมน้ําใหแกสระน้ําประจําไรนาของเกษตรกรตอไป 
  1. การกอสรางอางเกบ็น้ําหวยใหญวังแขม เสร็จเรียบรอยแลว โดยไมตองจายคาชดเชย 
ผูที่บุกรุกในเขตโครงการฯ ทําใหราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลสระโบสถ ตําบลมหาโพธ์ิ และตําบลนิยมชัยประมาณ 
7,000 ไร ไดมีแหลงน้ําไวใชสําหรับการอุปโภค-บริโภค และทําเกษตรกรรม 
  2. การใชระบบของฝาย ซึ่งปจจบุันราษฎรไดใชน้ําจากการปลอยน้ําของอางหวยใหญวัง
แขมผานฝายวังแขม  และแนวคลองธรรมชาต ิ
  3. การสงเสริมระบบทฤษฎีใหมในพื้นที่ทําประโยชน ปจจุบันมีราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ 
ทําทฤษฎีใหมไดสมบรูณสามารถเปนตนแบบใหกบัเกษตรกรรายอืน่ๆ จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 4.3  
  4.  ในอนาคตตองขยายพื้นที่รับประโยชน  ไดมีการกอสรางระบบสงน้ําเปนคลองดาด
คอนกรีตฝงซาย-ขวา รวมความยาว  27.1 กิโลเมตร  ซึ่งจะสามารถขยายพื้นที่รับประโยชนไดมากข้ึน
ประมาณ 23,700  ไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



4. ผลประโยชนของโครงการ 

 1) ผลตอการประกอบอาชีพ  
  จากการดําเนินงานโครงการฯ   กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในระดับ

ครัวเรือนอยางชัดเจน  คือ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดของกลุม 1 เกษตรกร  25 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 100  ไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากการใชน้ําโครงการหวยใหญวังแขมรวมกบัสระเก็บน้ําที่ไดรับการสนับสนุนขุดใหพรอมทั้ง
ปจจัยการผลิต เพื่อสงเสริมอาชีพการทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม สวนกลุม 2 เกษตรกร 26 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 100   ไดใชน้ําจากโครงการฯ รวมกับน้ําจากสระ สําหรับกลุม 3 เปนเกษตรกรที่ไดใชน้ําจาก
โครงการฯ   ผานระบบฝายหรือการสงน้ําตามคลองธรรมชาติ  จํานวน  60 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.3 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด  อยางไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรบางสวน   จํานวน 5 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.7 ของครัวเรือน
ทั้งหมด  ไมไดรับประโยชนจากแหลงน้ําในโครงการฯ  แตประการใด  

2) ผลทางเศรษฐกิจ     
 ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ  สวนใหญมีรายไดหลักจากการทํานา 

และทําไร  ซึ่งมีรายไดสุทธิจากการเพาะปลูกเฉลี่ย 91,850  บาท/ครัวเรือน  ทั้งนี้ รายไดที่สําคัญของครัวเรือน
มาจาก 3 แหลงดวยกัน คือ จากการรับราชการ เปนรายไดสุทธิเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา  คือ รายไดจากการ
เพาะปลูก และรายไดจากการทํางานโรงงาน นอกนั้นเปนรายไดจากประเภทอื่น ๆ เชน ธุรกิจสวนตัว คาขาย 
บุตรหลานสงมาให เปนตน ในป 2551 เมื่อรวมรายไดสุทธิจากทุกแหลงที่มาแลวมีรายไดสุทธิเฉลี่ยปละ 
146,655 บาท/ครัวเรือน สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบไดอยางชัดเจนวา รายไดของคนในครัวเรือนในเขต
พื้นที่โครงการฯ มีรายไดเฉลี่ยคนละ 48,885 บาท  ซึ่งเปนรายไดอยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน  (จปฐ.) หมวดเศรษฐกิจ ที่วาครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 23,000 
บาท/ป และจากรายงาน จปฐ. ของครัวเรือนประชาชนทั้งหมดในอําเภอสระโบสถ ในชวงเวลา 3 ป
ที่ผานมา คือ  ป 2549 – 2551 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนยังต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประชากรใน
เขตพื้นที่โครงการฯ  แตราษฎรยังคงมีหนี้สินที่คอนขางสูง เฉลี่ยจํานวน 141,162 บาทตอครัวเรือนของ
ผูใหสัมภาษณที่ตอบวามีหนี้สนิ จํานวน 95 คน โดยเปนหนี้สนิทีกู่มาแตเดิมและผอนใชในเวลาระยะยาว  
ซึ่งกูมาเพื่อใชในการลงทนุใน  ภาคการเกษตรเพียงอยางเดียวถึงรอยละ  54.7 นอกจากนั้นเปนการกูมา
ใชเพื่อการลงทุนในภาคการเกษตรรวมกับการคาขาย การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล การซื้อ
ทรัพยสินที่จําเปนและการใชจายในชีวิตประจําวัน  สําหรับแหลงกูนั้นสวนใหญกูจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณเกษตร รอยละ 52.6 และสถาบันการเงินอื่น ๆ ไดแก กองทุนหมูบาน สหกรณ
การเกษตร  

   3) ผลทางสังคม ประชาชนในเขตพื้นที่โครงการฯ มีการรวมกลุมทางสังคม
เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน รอยละ 48.3 ซึ่งเปนกลุมออมทรัพยมากที่สุด นอกจากนั้นเปน กลุมสตรี 
กรรมการหมูบาน ฯลฯ สวนกลุมทางอาชีพนั้น มีการรวมกลุมรอยละ 31.0 ไดแก กลุมทํานา  กลุม
แมบาน กลุมสหกรณการเกษตร อยางไรก็ตาม สําหรับการลงแขกใชแรงกันในการทํานา ทําไร ใน
หมูบานก็ยังคงมีเหลืออยู แมวาปจจุบันจะมีการวาจางแรงงานกันเปนสวนใหญ โดยชาวบานจะเรียกวา
การเอาแรง ซึ่งเปนผลสะทอนไดถึงประชาชนในหมูบาน ยังมีความรักความสามัคคีกันอีกมาก และเห็น
ไดชัดเจนจากเมือ่มปีญหาเกี่ยวกับตนเองหรือครอบครัวจะไปปรึกษาหารือกับผูนําชุมชน เพื่อนบานและ
ญาติ เปนสวนใหญ ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของโครงการฯ ในอนาคตหากสนับสนุนใหผูนํา
ชุมชนเขามามีบทบาทในกิจกรรมดวยก็จะทําใหประชาชนเกิดการยอมรับเปนผลดีตอการพัฒนา 



5. การมีสวนรวมของประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการฯ  

สวนใหญ มีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการฯ ไดแก กิจกรรมการประชุม  การเขารับ
อบรมอาชีพ การสงเสริมอาชีพและการเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา และกลุมอาชีพตาง ๆ  ทั้งนี้ประชาชนสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการฯ ในเรื่องการไดใชน้ําจากโครงการฯเพื่อใชในการ
เพาะปลูกมากกวาเร่ืองใด ๆ   ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จของโครงการฯ ในดานการกอสรางอางเก็บน้ํา และการ
สนับสนุนสระน้ําใหกับประชาชนในเขตพื้นที่โครงการมากกวาเร่ืองใด ๆ           
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