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ปราโมทย์  ไม้กลัด
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

การบริหารจัดการน้้า
   ตามแนวพระราชด้าริ
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วัตถุประสงค์การบรรยาย

          เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้้า :-

- ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า
-  ทรงจัดการแก้ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย
-  ทรงจัดการแก้ปัญหาน้้าเสีย
จากแนวพระราชด้าริ สู่การปฏิบัติ 
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 แนวพระราชด าริ...ผ่านกระแสพระราชด ารัส
พระราชด้ารัสในการจัดการน้้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1)

น้้าคือชีวิต...ต้องมีอย่างพอเพียง

“...หลักส้าคัญว่า ต้องมีน้้า น้้าบริโภคและน้้าใช้ น้้าเพื่อการเพาะปลูก 
เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มี
ไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้้า คนอยู่ไม่ได.้..” 

พระราชด้ารัสพระราชทานเมื่อ 17 มีนาคม 2529

ทรงวางน้้าหนักให้กับเรื่อง “น้้า”  ว่า “น้้าคือชีวิต” เป็นความอยู่รอด
ของชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช...
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ทรงให้ความส้าคญักับงานชลประทาน

“...โดยมากงานท่ีขึ้นมาเป็นเอกก็คือ งานชลประทาน เพราะว่าถือว่าถ้า
หากว่าไม่มีชลประทาน ประเทศก็จะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้ว
เพาะปลูกก็ไม่ได้ พอเพาะปลูกไม่ดีก็ไม่มีการท้างานด้านการเกษตร ซ่ึง
เป็นงานท่ีได้ประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง การชลประทานน้ีก็นึกถึง
เกษตร แต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดา น้้าบริโภคก็ต้องมี...” 

พระราชด้ารัสพระราชทานเมื่อ 26 กรกฎาคม 2532

 แนวพระราชด้าริ...ผา่นกระแสพระราชด้ารัส
พระราชด้ารัสในการจัดการน้้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2)
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ทรงให้ความส้าคญักับน้้า...ต้องมีอย่างพอเพยีง
“...เคยพูดมาหลายปีแล้ว ในวิธีท่ีจะปฏิบัติเพื่อท่ีจะให้มีทรัพยากรน้้าท่ี
พอเพียงและเหมาะสม ค้าว่า 'พอเพียง’ ก็หมายความว่าให้มีพอในการ
บริโภค ในการใช้ ท้ังในด้านการใช้บริโภคในบ้าน ท้ังในการใช้เพ่ือการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมก็ต้องมีพอ ถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ
ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญ     
ก็จะชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้้า...”

พระราชด้ารัสพระราชทานเมื่อ 4 ธันวาคม 2536

 
แนวพระราชด้าริ...ผ่านกระแสพระราชด้ารัส

พระราชด้ารัสในการจัดการน้้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3)
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การพัฒนาแหล่งน้้า...ต้องควบคุมน้้าให้ได้ดังประสงค์
“...การพัฒนาแหล่งน้้าน้ัน ในหลักใหญ่คือ การควบคุมน้้าให้ได้ดัง
ประสงค์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ  กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้้ามากเกินไป 
ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ ไม่ปล่อยให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย และในขณะท่ีเกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีน้้าเก็บกักไว้ใช้
อย่างเพียงพอ ท้ังมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร การอุตสาหกรรม
และการอุปโภคบริโภค...”

พระราชด้ารัสพระราชทานเมื่อ 11 ธันวาคม 2538

แนวพระราชด้าริ...ผ่านกระแสพระราชด้ารัส
พระราชด้ารัสในการจัดการน้้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4)
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เราต้องเรียนรู้ภัยธรรมชาติ...และใช้เป็นครูที่จะสอนเรา

“...ไม่มีใครต้องการให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นนั้น เราจะต้อง
เรียนรู้ แม้จะเป็นภัยธรรมชาติที่ท้าให้เกิดเดือดร้อน เราก็ใช้
ภัยธรรมชาตินั้นเป็นครูที่จะสอนเรา...”

พระราชด้ารัสพระราชทานเมื่อ 4 ธันวาคม 2533

แนวพระราชด้าริ...ผ่านกระแสพระราชด้ารัส
พระราชด้ารัสในการจัดการน้้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5)
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การท้า “ฝนเทียม” หรือ “ฝนหลวง” 
 เหนี่ยวน้าไอน้้าในบรรยากาศให้กลั่นตัวเป็นละอองน้้า – จนรวมตัวหนาแน่นเกิด
เป็นเมฆ –เร่งเร้าให้เมฆรวมตัวเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเกิดเป็นฝนตก--- “ฝนเทียม”

 ประเทศไทยมีโอกาสจัดการทรัพยากรน้้าในบรรยากาศ –ช่วงความชื้นใน
บรรยากาศมีความเหมาะสม ท้าให้ฝนตกนอกฤดูกาลได้

 พระราชทานพระราชด้าริให้ศึกษาเรื่องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนอง
พระราชด้าริ จัดตั้ง “โครงการค้นคว้าทดลองท้าฝนเทียม” เมื่อ พ.ศ.2512

 ด้าเนินการทดลองหลายครั้ง สรุปผลได้ว่า สามารถรวบรวมก้อนเมฆให้เกิดเป็น
ฝนได้แน่นอน

 การท้า “ฝนหลวง” พระราชทานเป็นชื่อเรียกเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2517

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (1)
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กรรมวิธีการท้าฝนหลวง
:โปรยสารเคมีทางเครื่องบินตามสภาวะต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 1 : ก่อกวน  

รวบรวมไอน้้าในบรรยากาศให้รวมตัวเป็นเมฆ

ขั้นท่ี 2 : เลี้ยงให้อ้วน  

สร้างเมฆหรือเลี้ยงให้เจริญเติบโต

ขั้นท่ี 3  : โจมตี 

ขั้นตอนสุดท้าย โจมตีกลุ่มเมฆให้ตกเป็นฝน

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (2)
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การพัฒนาแหล่งน้้าผิวดิน 
พระราชทานพระราชด้าริให้หน่วยงานต่าง ๆ ด้าเนินการ มีหลาย
ประเภท ได้แก่

 งานอ่างเก็บน้้า

 งานฝายทดน้้า

 งานขุดลอกหนองบึง

 งานสระเก็บน้้าในไร่นา

ดังรายละเอียดของงานแต่ละประเภทที่จะกล่าวต่อไปโดยสรุป

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (3)



12

งานอ่างเก็บน้้า

 เกิดจากการสร้างเขื่อนเก็บกักน้้าปิดกั้นทางน้้าระหว่างหุบเขา
หรือเนินสูง

 เก็บกักน้้าที่ไหลลงมาตามทางน้้า ปริมาณน้้าในอ่างฯ ท่ีเขื่อนเก็บ
กักไว้ได้ขึ้นอยู่กับความสูงของเขื่อน

  ส่วนใหญ่มักสร้างเป็น “เขื่อนดิน” โดยน้าดินคุณภาพเหมาะสม 
มาถมเป็นชั้น ๆ  แล้วบดอัดให้แน่นเป็นตัวเขื่อน

  ประโยชน์ของอ่างเก็บน้้า คือ มีน้้าใช้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
และฤดูฝน

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (4)
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งานฝายทดน้้า 

 ฝายทดน้้าคือสิ่งก่อสร้างปิดขวางทางน้้าไหล เพื่อทดน้้าที่ไหลมาให้
มีระดับสูงขึ้น จนสามารถผันเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้้าให้แก่พื้นที่
เพาะปลูกบริเวณสองฝ่ังล้าน้้าได้สะดวก ส่วนน้้าที่เหลือจะไหลข้าม
สันฝายไปเอง

 ฝายส่วนใหญ่มักสร้างด้วยวัสดุที่มีความคงทนถาวร ได้แก่ หินและ
คอนกรีต เป็นต้น

 ในล้าน้้าที่มีน้้าไหลมาอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอตลอด ฤดูกาล
เพาะปลูก ฝายจะช่วยทดน้้าในช่วงที่ไหลมาน้อยและ มีระดับต่้ากว่า
ตลิ่งนั้นให้สูงขึ้น จนสามารถผันน้้าเข้าสู่คลองส่งน้้าไปยังไร่นาต่อไป   

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (5)
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งานขุดลอกหนองบึง
 ขุดลอก หนอง บึง ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้สามารถเก็บน้้าได้มากขึ้น 

เนื่องจากหนอง บึง ส่วนใหญ่มักตื้นเขินจากการเคลื่อนตัวของตะกอนลงสู่
หนองและบึง ท้าให้ไม่สามารถเก็บน้้าได้มากนัก และอาจไม่มีเพียงพอใช้ใน
ฤดูแล้ง 

 น้้าในหนองและบึง สามารถสูบข้ึนไปใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ใช้เลี้ยงสัตว์ ใช้
เป็นแหล่งน้้าอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านและใช้เป็นแหล่งน้้าเพื่อการเลี้ยง
ปลาได้ด้วย

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด้าริให้หน่วยงานต่างๆ 
ด้าเนินการขุดลอก หนองและบึง ที่มีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าใน
ทุกภาค

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (6)
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งานสระเก็บน้า้ในไรน่า หรือส้าหรบัชุมชน
 แหล่งน้้าท่ีขุดส้าหรับเก็บกักน้้าฝน น้้าไหลตามผิวดินหรือซึมจาก

ดินลงสู่สระเก็บน้้า

 โดยการขุดดินน้ามาถมเป็นคันรอบสระ

 พระราชทานพระราชด้าริให้ท้าในไร่นาเกษตรกรแต่ละราย ท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือโดยอ่างเก็บน้้า ฝาย หรือไม่มีหนองและบึงตาม
ธรรมชาติ

 งานสระเก็บน้้าและระบบการเกษตรผสมผสานในไร่นาของ
เกษตรกรน้ี รับสั่งว่าเป็น “ทฤษฎีใหม่”

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า (7)



มีพระราชด้าริเกี่ยวกับแบบจ้าลอง “ทฤษฎีใหม”่
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การแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และอุทกภัยตามแนวพระราชด้าริ มีหลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์และความสามารถในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามี :

• การก่อสร้างคันกั้นน้้า

-  สร้างด้วยดินถมบดอัดแน่น ความสูงพ้นระดับน้้าสูงสุดที่เคยเกิดใน
อดีต

• การก่อสร้างทางผันน้้า หรือทางระบายน้้าอุทกภัย (Flood Way)

-  ขุดคลองสายใหม่ผันน้้าไปลงล้าน้้าสายอื่นหรือทะเล 

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย (1)
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• การปรับปรุงสภาพล้าน้้า

-  ขุดลอกและตกแต่งล้าน้้า

-  ขุดทางน้้าใหม่บริเวณโค้งให้ลัดตรง

• การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้้า
-  รองรับน้้าจ้านวนมากในฤดูฝนไม่ให้ไหลหลากลงมาทันที

• การระบายน้้าออกจากพื้นท่ีลุ่ม

-  ขุดคลองระบายน้้าออกทิ้งในล้าน้้าหรือทะเล 

• สร้าง “แก้มลิง”

จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย (2)
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จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
ทรงจัดการแก้ปัญหาน้้าเสีย

ทรงงานแก้ปัญหาน้า้เสียที่ส้าคัญ คือ

• การแก้ไขปัญหาน้้าเค็ม น้้ากร่อยจากทะเล

• สร้างประตูบังคับน้้าปิดปากแม่น้้า

•  การแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสีย

• การบ้าบัดดัวยผักตบชวา

• การบ้าบัดด้วยวิธีการเติมอากาศ

• ฯลฯ
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จากแนวพระราชดา้ริ สู่การปฏิบัติ
 หลักการทรงงานแก้ปัญหาเรื่องน้้า

ทรงมีหลักการทรงงานท่ีส้าคัญ ดังนี้
 ทรงเน้นการสงเคราะห์ชาวนาชาวไร่ ในท้องถิ่นทุรกันดารและซ่อนเร้นแร้นแค้น

เป็นล้าดับแรก – “พออยู่ พอกิน” ในเบื้องแรก
 มีรับสั่งว่า “พระราชด้าริมิใช่พระบรมราชโองการ” ต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบ 

เหมาะสม ดังพระราชด้ารัสว่า “ไปคิดให้ดี คิดให้ละเอียด  หากคุ้มก็ท้า”
 ทรงละเอียดรอบคอบในการวางโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด…ประโยชน์

อเนกประสงค์
 ทรงพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ แหล่งน้้าธรรมชาติ สภาพ

ทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน
เสมอ ทรงยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”

 ให้ราษฎรที่ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในโครงการ 
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ตัวอย่างภาพการทรงงานแก้ไขปัญหาเรื่องน้้า
จากแนวพระราชด้าริ  สู่การปฏิบัติต่างๆ



เสด็จฯไปในท้องถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญทุกที่ ไม่ทรงรังเกียจที่จะประทับลงกับพื้นดิน  ด้วย
ความที่พระราชหฤทัยจดจ่ออยู่แต่กับงาน คือ ทรงหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับราษฎรในเรื่องน้้า



ตามภาพ... เป็นการทรงงานเพ่ือหาที่สร้าง “อ่างเก็บน้้าห้วยเคล้ิม  บริเวณเชิงเขาภูพาน  จ.สกลนคร

ทรงซักถามข้อมูลจากราษฎรอย่างใกล้ชิด  เพ่ือประกอบพระราชด้าริ
ในการพิจารณาสร้างโครงการ “อ่างเก็บน้้า” ให้เหมาะสม



โปรดที่จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบรเิวณ
สร้างอ่างเก็บน้้าหรือฝาย จึงมักเสด็จฯ
ทอดพระเนตรสภาพล้าน้า้อย่างถี่ถ้วน



ทรงถือแผนที่ไปด้วยทุกครั้งและทรงซักถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถี่ถ้วนเสมอ       
ก่อนพระราชทานพระราชด้าริให้หน่วยงานด้าเนินการในรายละเอียด



ทรงรับฟังข้อคิดเห็นทางวิชาการและการพิจารณาทุกด้านเกี่ยวกับความเหมาะสม
จากการกราบบังคมทูลของเจ้าหน้าที่



แผนท่ีนี้แสดงรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ  แหล่งน้้า  การต้ังถิ่นฐานของผูค้น
และโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ ซึ่งทรงใช้เป็นหลักในการพิจารณาโครงการแหล่งน้้า

แผนที่แผ่นใหญ่พิเศษ คือแผนที่มาตราส่วน 
1:50,000 น้ามาแปะต่อกันหลายแผ่น



ทรงจดรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมลงในแผนที่มาตราส่วน
1:50,000 แผ่นใหญ่  เพื่อประกอบการใช้งานให้สมบูรณ์



ทรงน้าแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ไปกับพระองค์ทุกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาวางโครงการ



ในภาพ... ทรงเรียกประชุมเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ.2532 เพ่ือทรงหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์อุทกภัยภาคใต้

บางครั้งทางใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับแผนที่มาตราส่วน 
1:50,000 เพ่ือประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้้า เช่นกรณเีกิดอุทกภัย



ทรงตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาวางโครงการในแผนที่ 1:50,000 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่  ที่ตามเสดจ็



แม้บนเครื่องบินพระที่นั่ง  ก็ทรงงานในแผนที่ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่



ในภาพ...แผนที่ทรงวางโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ต่้า  จ.พะเยา

ทรงวางโครงการเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้้า ด้วยพระองค์เองในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 
และพระราชทานแก่กรมชลประทานให้น้าไปพิจารณาประกอบพระราชด้ารเิสมอ



ลายพระหัตถ์...                         
ทรงก้าหนดที่ตั้งโครงการฝายและ
เขื่อนเก็บกักน้้าที่ จ.แม่ฮ่องสอน 
พระราชทานแก่กรมชลประทาน



ลายพระหัตถ์...                         
ทรงก้าหนดที่ตั้งฝายและเขื่อนเก็บ
กักน้้าที่นิคมสุคิริน จ.นราธิวาส



เขื่อนทดน้้า...ลักษณะเขื่อนระบายน้้า ท้าหน้าที่ทดน้้าส่ง
ไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูก ในภาพ...เขื่อนน้้าเชิน จ.ขอนแก่น



เขื่อนเกบ็กักน้้า...สร้างด้วยดินถมบดอัดแน่น เกิดเป็นอ่างเกบ็น้้าด้านเหนือเขื่อน
ในภาพ...เขื่อนคลองทรายทอง จ.นครนายก



เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  เขื่อนดินขนาดใหญ่  ความสูง 32 เมตร  อ่างเก็บน้้าความจุสูงสุด 
960 ล้าน ลบ.ม.  เพ่ือการเพาะปลูกพ้ืนที่หลายแสนไร่ (ร่วมกับโครงการเจ้าพระยาใหญ่)  และมีบทบาทส้าคัญในการช่วย

บรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  เขื่อนดินขนาดใหญ่  ความสูง 59 
เมตร  อ่างเก็บน้้าความจุ 265 ล้าน ลบ.ม. เพ่ือการเพาะปลูกพ้ืนที่ 190,000 ไร่ ติดตั้ง
เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้้า 9,000 กิโลวัตต์ และช่วยบรรเทาอุทกภัย



เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  เข่ือนดินขนาดใหญ่  ความสูง 32 เมตร  อ่างเก็บน้้าความจุ
สูงสุด 960 ล้าน ลบ.ม.  เพื่อการเพาะปลูกพืน้ที่หลายแสนไร่ (ร่วมกับโครงการเจ้าพระยาใหญ่)  และมี
บทบาทส้าคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่าง



พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ทรงงานหนัก


