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แผนภาพที่ 7 แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน  67-68 

แผนภาพที่ 8 แสดงพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีการขาดแคลนน้ำในอนาคต  

สารบัญ (ต่อ) 
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1. ∫∑π” : §ÿ≥§à“¢ÕßπÈ” 

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.1 · ¥ß§ÿ≥ª√–‚¬™πå¢ÕßπÈ” 

 3. น ้ำเพ ื ่อการผลิต เป ็นการใช ้นำเพ ื ่อ 

การอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน การคมนาคม 

ทางน้ำ และการท่องเที่ยว 

 4. น้ำเพื่อรัก…าระบบนิเวศ เป็นการใช้น้ำ

เพื ่อหล่อเลี ้ยงลำน้ำ เพื ่อบรรเทาความรุนแรง 

จากน้ำเส ีย เพื ่อป ้องกันการบุกรุกของน้ำเค ็ม  

เพ ื ่อเช ื ่อมโยงระบบนิเวศก ับทะเล ตลอดจน 

เพื่อป้องกันไøป่า เป็นต้น  

 คุณค่าของน้ำที่มีต่อสรรพสิ่งในโลกปรากØ

ตามแผนภาพที่ 1.1 

 น้ำมีคุณค่าต่อสรรพสิ่งในโลกในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

 1. น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็นการ

ใช้น้ำเพื ่อการดำรงชีวิต เพื ่อการบรรเทาภัยแล้ง  

เพื่อการชะล้าง เพื่อสุขภาพและสันทนาการ น้ำยัง

ตอบสนองความต้องการของมนุ…ย์ในการจรรโลง

ศาสนา ประเพณีและวั≤น∏รรม  

 2. น้ำเพื ่อการเก…ตร เป็นการใช้น้ำเพื ่อ 

การเพาะปลูก การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

และการอนุรัก…์ดิน 

 การบริหารจัดการน้ำเพื ่อให้มีน้ำเพียงพอ

และสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากน้ำประเภท

ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศจึงมีความสำคัญ 

และจำเป็นเร่งด่วน  
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2. «—Æ®—°√¢ÕßÕÿ∑°«‘∑¬“·≈– ∂“π°“√≥åπÈ”„π‚≈° 

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.2 · ¥ß«—Æ®—°√¢ÕßÕÿ∑°«‘∑¬“  

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็น 

ไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบน เมื่อไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบน

แล้ว จะได้ร ับความเย็นและกลั ่นตัวกลายเป็น

ละอองน้ำเล็ก ๆ ลอยจับตัวเป็นกลุ่มเม¶ เมื่อจับตัว

กันมากขึ้นและกระทบกับความเย็น ก็จะกลั่นตัว

กลายเป็นหยดน้ำตกลงสู ่พื ้นโลก น้ำบนพื้นโลก 

จะระเหยกลายเป็นไอน้ำอีก เมื่อได้รับความร้อน

จากดวงอาท ิตย ์ ไอน ้ำจะรวมตัวก ันเป ็นเม¶  

และกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเมื่อได้รับความเย็น 

กระบวนการเช่นนี ้เกิดขึ ้นเป็นวัฎจักรหมุนเวียน 

ต่อเนื่องกันตลอดเวลา ทำให้มีน้ำเกิดขึ้นบนผิวโลก

อยู่สม่ำเสมอ  

 วัฎจักรของน้ำ หรือวัฎจักรของอุทกวิทยา

ปรากØตามแผนภาพที่ 1.2  

 โลกของเราอาจเรียกได้ว่าเป็นโลกแห่งน้ำ 

เนื่องจากมีพื้นน้ำถึงร้อยละ 70 และมีส่วนที่เป็นพื้น

ดินเพียงร้อยละ 30 หรือ 148 ล้านตารางกิโลเมตร 

เท่านั้น ในเชิงปริมาณน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกทั้ง  

3 สถานะ ได ้แก ่ น ้ำก ักเก ็บในรูปของน้ำแข ็ง 

และหิมะ น้ำกักเก็บในมหาสมุทร และน้ำกักเก็บ

ใต้ดิน มีประมาณ 1,385 ล้านลูกบาศก์เมตร และ

ร้อยละ 97.3 หรือเท่ากับ 1,348 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทร ส่วนน้ำจืด´ึ่ง 

รวมถึงไอน้ำในบรรยากาศมีเพียง ร้อยละ 2.7 หรือ

เท่ากับ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น วัØจักรของ

อุทกวิทยา หรือวัฎจักรของน้ำ คือ การหมุนเวียน

เปลี ่ยนแปลงสถานะของน้ำ ´ึ ่งสามารถอ∏ิบาย 

ได้อย่างง่าย ๆ คือ เมื ่อน้ำตามที่ต่าง ๆ ได้รับ 
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¥วงÕาท‘ต¬å

ª√“°Æ°“√≥å‡√◊Õπ°√–®° 

‚≈° 

™ัÈนบรร¬ากา»แ≈–‡ª≈◊Õก‚≈ก
ส–ท้Õนรังสี®าก¥วงÕาท‘ต¬åบางส่วนก≈ับÕÕก‰ª

รังสีควา¡ร้Õนบางส่วนผ่าน™ัÈนบรร¬ากา»
แ≈–หา¬‰ª„นห้วงÕากา»

รังสี®าก¥วงÕาท‘ต¬å
ผ่าน™ัÈนบรรบากา»สŸ่‚≈ก

‡ª≈◊Õก‚≈ก¥Ÿ¥´÷¡พ≈ังงาน®าก¥วงÕาท‘ต¬å‡Õา‰ว้
„ห้ควา¡ÕบÕÿ่นกับ‚≈ก

พ≈ังงาน®าก¥วงÕาท‘ต¬å‡ª≈ี่¬นรŸª
‡ªìนควา¡ร้Õนท”„ห้‡ก‘¥การ‡ª≈่งรังสีควา¡ร้Õน

ก≈ับสŸ่™ัÈนบรร¬ากา»

‡¡◊่Õ‡ª≈◊Õก‚≈ก‰¥้รับควา¡ร้Õน¡าก¢÷Èน
®÷ง‡ก‘¥การª≈่Õ¬รังสีควา¡ร้ÕนÕÕก¡า

กäา´‡ร◊Õนกร–®ก¥Ÿ¥´ับรังสีควา¡ร้Õนบางส่วน‰ว้
ท”„ห้‡ª≈◊Õก‚≈กแ≈–™ัÈนบรร¬ากา»‡หน◊Õ‚≈ก¢÷Èน‰ª

ÕบÕÿ่น¢÷Èน

กäา´‡ร◊Õนกร–®ก

 ภาวะโลกร้อน หรือการที ่อุณหภูมิเ©ลี ่ย 

ของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรียก

กันว่า Green house effect ´ึ่งมีสาเหตุจากมนุ…ย์

ได้เพิ ่มปริมาณกäา´คาร์บอนไดออกไ´ด์จากการ 

เผาไหม้เชื ้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่งและการผลิต 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทำให้โลก 

มีอุณหภูมิสูงขึ้น  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เกิด

ขึ ้นในช่วงระยะเวลาสั ้น ๆ แต่ค ่อย ๆ สะสม 

3. ¿“«–‚≈°√âÕπ°—∫ ∂“π°“√≥åπÈ”¢Õß‚≈°  

·ºπ¿“æ∑’Ë 1.3 · ¥ßª√“°Æ°“√≥å‚≈°√âÕπ·≈–º≈°√–∑∫∑’Ë¡’µàÕ‚≈° 

ไปเรื่อย ๆ ´ึ่งจะมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะค่อย ๆ ตายลง

และอาจสูญพัน∏ุ์ไปในที่สุด หลัก∞านทางวิทยาศาสตร์ 

ได้ยืนยันว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเป็นผล 

มาจากปริมาณกäา´เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 

ที ่เพิ ่มมากขึ ้น เนื ่องจากกäา´เหล่านี ้มีคุณสมบัติ 

ในการดูด´ับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินøาเรด

ได้ดี 

 ปรากฎการณ์โลกร้อนและผลกระทบที ่มี 

ต่อโลก อ∏ิบายได้ตามแผนภาพที่ 1.3  
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 ภาวะโลกร้อนนี ้ม ีผลต่อการอยู ่รอดของ 

สิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ƒดูกาล 

ต่าง ๆ เปลี ่ยนแปลงไป สิ ่งมีชีวิตที ่ไม่สามารถ 

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ก็จะ

ค่อย ๆ ตายลงและอาจสูญพัน∏ุ์ 

  สำหรับมนุ…ย์นั ้น อุณหภูมิที ่เพิ ่มสูงขึ ้น 

อาจทำให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย ประชาชน

ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม บางพื้นที่ประสบปัญหา

น้ำท่วมหนักเนื่องจากฝนตกรุนแรง น้ำแข็งขั้วโลก

และบนยอดเขาสูงละลาย ทำให้ปริมาณน้ำทะเล 

เพิ ่มสูงขึ ้น พื ้นที ่ชายฝั òงทะเลได้ร ับผลกระทบ

โดยตรง บางพื้นที่อาจจมหายไปอย่างถาวร 

 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและระดับน้ำทะเล 

ในระดับที ่สูงข ึ ้นนั ้น จะนำมา´ึ ่งหายนะทั ้งต่อ

อารย∏รรมมนุ…ย ์ และความหลากหลายทาง

ชีววิทยาตาม∏รรมชาติ  
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·ºπ¿“æ∑’Ë 1.4 · ¥ß«—Æ®—°√πÈ”¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 

 4.1 วัÆ®ักรนÈ”„นªร–‡ท»‰ท¬

  การเกิดน้ำท่าในประเทศไทยเกิดจาก 

ลมมรสุมตะวันตกเ©ียงใต้ (พƒ…ภาคม-ตุลาคม) 

และพายุ โ´นร ้อนจากมหาสมุทรแป´ ิø îกและ

ทะเลจีนใต้ (พƒ…ภาคม-∏ันวาคม) ที ่พัดนำพา 

ความชื ้นมาสู ่ประเทศไทย ทำให้เก ิดฝนตกใน

ประเทศไทย โดยในรอบ 30 ปี คิดเป็นปริมาณฝน

เ©ลี่ยปีละ 1,426 มม. ´ึ่งเมื่อฝนตกทั่วประเทศ 

คิดเป็นปริมาณน้ำ 732,975 ล้าน ลบ.ม./ปี แต่

ปริมาณน้ำดังกล่าวได้สูญหายไปด้วยการระเหย 

4. «—Æ®—°√πÈ”·≈– ∂“π°“√≥åπÈ”„πª√–‡∑»‰∑¬ 

และด ้วยการ´ ึมลงไปในพื ้นด ิน ทำให ้ เหล ือ 

เป็นปริมาณน้ำท่าที่ไหลบนผิวดินเพียง 213,303 

ล้าน ลบ.ม./ปี ´ึ ่งปริมาณน้ำท่าดังกล่าวได้ถูก 

เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

76,131 ล้าน ลบ.ม. บางส่วนจะถูกเก็บกักไว้ใน

พื ้นที ่ทางการเก…ตร แหล่งน้ำของรา…ฎร และ 

พื ้นที ่ชุ ่มน้ำตาม∏รรมชาติ ส่วนที ่เหลือก็จะไหล 

ไปปากแม่น้ำลงสู่ทะเล  

  แผนภาพที่ 1.4 แสดงให้เห็นวัฎจักรน้ำและ

ปริมาณน้ำของประเทศไทย 
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  นÈ”ต้นทÿนที่สา¡าร∂‡กÁบกัก‰¥้

  จากปริมาณน้ำท่า 213,303 ล้าน ลบ.ม./ปี 

และม ีการพ ั≤นาแหล ่งเก ็บก ักน ้ำในป ัจจุบ ัน  

ทำให้ม ีความจุรวม 76,131 ล้าน ลบ.ม. และ 

มีปริมาณน้ำเ©ลี ่ยที ่สามารถนำมาใช้ได้ประมาณ 

45,434 ล้าน ลบ.ม/ปี  



 4.2 ส∂านการ≥åนÈ”„นªร–‡ท»‰ท¬

  สถานการณ์น้ำในประเทศไทยที่พิจารณา

จากปริมาณและคุณภาพน้ำใน 25 ลุ่มน้ำ ´ึ่งแบ่ง

ออกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน้ำ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 



  ªร‘¡า≥Ωน‡©≈ี่¬

  ปริมาณฝนรายปีเ©ลี ่ยสำหรับลุ ่มน้ำ 

ในประเทศไทย คิดเป็นปริมาณฝนเ©ลี ่ยทั ้งป ี  

1,426 มม. โดยปริมาณฝนเ©ลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่าง 

800-4,400 มม. โดยกลุ ่มลุ ่มน้ำทางภาคใต้ของ

ประเทศมีปริมาณฝนตกมาก โดยเ©พาะในกลุ่ม 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝัòงตะวันตกมีปริมาณฝนเ©ลี่ยมากกว่า 

2,400 มม. 

 

  ªร‘¡า≥นÈ”ท่า‡©≈ี่¬

  ปริมาณน้ำท่ารายปีเ©ลี่ยของลุ่มน้ำต่าง ๆ 

ทั ่วประเทศมีค่าประมาณ 213,303 ล้าน ลบ.ม.  

แบ่งเป ็นปริมาณน้ำที ่จะไหลลงแม่น ้ำสาละวิน  

9,401 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 4.40) แม่น้ำโขง 65,107 

ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 30.52) ทะเลอันดามัน 22,397 

ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 10.50) และอ่าวไทย 116,448 

ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 54.58)  

 

  ªร‘¡า≥นÈ”บา¥า≈

  แอ ่งน ้ำบาดาลที ่สำค ัญในประเทศมี  

27 แอ่ง ´ึ ่งจากการประเมินปริมาณน้ำไหลลงสู ่ 

ช ั ้นน ้ำบาดาล พบว ่า ม ีปร ิมาณน้ำเก ็บก ักใน 

ชั้นบาดาลรวม 1.13 ล้านล้าน ลบ.ม. โดยมีปริมาณ

น้ำเพิ่มเติมต่อปี 102,809 ล้าน ลบ.ม.  
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·ºπ¿“æ∑’Ë 1.5 · ¥ß —¥ à«π§«“¡µâÕß°“√πÈ”‡æ◊ËÕ„™â„π«—µ∂ÿª√– ß§åµà“ß Ê 

  ควา¡ต้ÕงการนÈ”„นªí®®ÿบัน

  ความต้องการน้ำในปัจจุบัน มีประมาณ 

70,249 ล้าน ลบ.ม./ปี จำแนกได้เป็น 4 ประเภท 

ดังนี้ (แผนภาพที่ 1.5) 

  การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประมาณ 

2,460 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ

ปริมาณความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน โดยมีการใช้

น้ำบาดาลประมาณ 713 ล้าน ลบ.ม./ปี  

  การใช ้น ้ำเพ ื ่ออุตสาหกรรมและการ 

ท่องเที่ยว ประมาณ 2,396 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็น

ร้อยละ 3.4 ของความต้องการใช้น้ำในปัจจุบัน 

  การใช ้น ้ำเพ ื ่อการเก…ตร ในเขต

ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และพื้นที่สูบน้ำ

ด้วยไøø้า พื้นที่ประมาณ 40 ล้านไร่ มีการใช้น้ำ

ประมาณ 53,034 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 

75.5 ของปริมาณความต้องการในปัจจุบัน และ 

มีการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเก…ตร 5,655 ลบ.ม./ปี 

   ปร ิม าณน ้ ำ เพ ื ่ อ ร ั ก…าระบบน ิ เ วศ  

มีปริมาณรวม 12,359 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 

17.6 ของปริมาณความต้องการในปัจจุบัน 

 

รัก…าร–บบน‘‡ว»
12,359≈้าน≈บ.¡./ªï

17.6%

Õÿª‚ภค-บร‘‚ภค
2,460≈้าน≈บ.¡./ªï

3.5% Õÿตสาหกรร¡/ท่Õง‡ที่¬ว
2,369≈้าน≈บ.¡./ªï

3.4%

การ‡กาตรแ≈–การผ≈‘ต‰øøÑา
51,786≈้าน≈บ.¡./ªï

75.5%

ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√πÈ”„πªí®®ÿ∫—π 
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  หากพิจารณาในระดับลุ่มน้ำ กลับพบว่า 

ปริมาณการขาดแคลนน้ำมากที่สุดเกิดขึ้นในลุ่มน้ำ

ภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณ 2,576 ล้าน 

ลบ.ม./ปี โดยลุ่มน้ำมูลมีการขาดแคลนมากที่สุด 

คือ 709 ลบ.ม./ปี ในขณะที ่ลุ ่มน้ำตาปีม ีการ

ขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด คือ 0.94 ล้าน ลบ.ม./ปี  

 ในอนาคต 20 ป ีข ้างหน้า ปร ิมาณการ

ขาดแคลนน้ำทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,182 ล้าน 

ลบ.ม./ป ี ปร ิมาณการขาดแคลนน้ำมากที ่สุด 

จะเกิดขึ ้นในกลุ ่มลุ ่มน้ำภาคเหนือและภาคกลาง 

ปริมาณ 5,414 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยา

จะมีการขาดแคลนน้ำมากที่สุด 1,408 ล้าน ลบ.ม./ปี 

ในขณะที่ลุ่มน้ำปัตตานีและตาปีขาดแคลนน้ำน้อย 

  ส¡¥ÿ≈การ„™้นÈ”„นªí®®ÿบันแ≈–Õนาคต

  หากพิจารณาจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

ที่สามารถนำมาใช้ได้ เ©ลี่ย 45,434 ล้าน ลบ.ม./ปี 

(น้ำผิวดินที่พั≤นาแล้ว) กับความต้องการน้ำ (ไม่รวม 

ปริมาณน้ำเพื ่อการรัก…าระบบนิเวศ) ประมาณ 

57,890 ล้าน ลบ.ม./ปี พบว่า ประเทศไทยเกิดการ

ขาดแคลนน้ำทั้งประเทศรวม 12,456 ล้านลบ.ม./ปี  

  อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากปริมาณน้ำ 

ใน 25 ลุ่มน้ำ โดยพิจารณาร่วมกับปริมาณน้ำฝน

และน้ำในลำน้ำ (Side Flow) พบว่า เกิดการ

ขาดแคลนน้ำทั้งประเทศรวม 4,762 ล้าน ลบ.ม./ปี 

โดยลุ่มน้ำที่มีการขาดแคลนน้ำมากที่สุด คือ ลุ่มน้ำมูล 

มีปริมาณการขาดแคลนน้ำ 709 ล้าน ลบ.ม./ปี  

ขณะที่ลุ่มน้ำตาปีมีการขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด คือ 

0.94 ล้าน ลบ.ม./ปี  

  หากพิจารณาเป็นรายภาคของประเทศ 

พบว่า มีการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเ©ียง

เหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก โดยแบ่งออกเป็น 

การขาดแคลนน้ำด้านการเก…ตรถึง 4,691 ล้าน 

ลบ.ม./ปี (ร้อยละ 99 ของการขาดแคลนน้ำทั ้ง

ประเทศ) โดยปริมาณการขาดแคลนน้ำมากที่สุด

เกิดขึ้นในกลุ่มภาคเหนือ ขณะที่ภาคใต้มีปริมาณ

น้ำท่าโดยเ©ลี่ยพอเพียง  
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µ“√“ß∑’Ë 1.6 · ¥ßª√‘¡“≥πÈ”∑à“ §«“¡µâÕß°“√„™âπÈ”·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå ¡¥ÿ≈¢Õß≈ÿà¡πÈ”µà“ß Ê  

(¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®—¥‡°Á∫„πªï 2553)  

 สมดุลของน้ำของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ปรากØตามแผนภาพที่ 1.6 

  

  ¡¥ÿ≈πÈ”„πÕπ“§µ 

1¢¬า¬พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ªìน53≈้าน‰ร่

2พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ท่าªí®®ÿบัน‡พ‘่¡‡©พา–ควา¡ต้ÕงการนÈ”Õÿª‚ภคบร‘‚ภคท่Õง‡ที่¬วแ≈–Õÿตสาหกรร¡

3กร≥ีที่2+‡พ‘่¡ªร–ส‘ท∏ภาพการ„™้นÈ”

1¢¬า¬พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ªìน53≈้าน‰ร่1¢¬า¬พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ªìน53≈้าน‰ร่1¢¬า¬พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ªìน53≈้าน‰ร่

2พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ท่าªí®®ÿบัน‡พ‘่¡‡©พา–ควา¡ต้ÕงการนÈ”Õÿª‚ภคบร‘‚ภคท่Õง‡ที่¬วแ≈–Õÿตสาหกรร¡2พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ท่าªí®®ÿบัน‡พ‘่¡‡©พา–ควา¡ต้ÕงการนÈ”Õÿª‚ภคบร‘‚ภคท่Õง‡ที่¬วแ≈–Õÿตสาหกรร¡2พ◊Èนที่การ‡ก…ตร‡ท่าªí®®ÿบัน‡พ‘่¡‡©พา–ควา¡ต้ÕงการนÈ”Õÿª‚ภคบร‘‚ภคท่Õง‡ที่¬วแ≈–Õÿตสาหกรร¡

3กร≥ีที่2+‡พ‘่¡ªร–ส‘ท∏ภาพการ„™้นÈ”3กร≥ีที่2+‡พ‘่¡ªร–ส‘ท∏ภาพการ„™้นÈ”3กร≥ีที่2+‡พ‘่¡ªร–ส‘ท∏ภาพการ„™้นÈ”
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 5.1 ªíญหานÈ”ท่ว¡แ≈–พ◊Èนที่‡สี่¬งภั¬¥‘น∂≈่¡

   น ับต ั ้ งแต ่ป ี พ.ศ. 2526›ป ัจจุบ ัน  

มีข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที ่แสดงให้เห็นว่า  

มีพื ้นที่ที ่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่

การเก…ตร 27.2 ล ้านไร ่ โดยเป็นพื ้นที ่ เม ือง  

6.8 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหายของชุมชนเมือง 

พื้นที่การเก…ตร และสา∏ารณูปการปีละ 69,266 

ล้านบาท รายละเอียดปรากØตามแผนภาพที่ 1.7  

แต่พื้นที่ที ่เสี ่ยงภัยน้ำท่วมในประเทศไทยที่ความ

เสี่ยงสูงและต้องให้ความสำคัญ ได้แก่  

  - พื ้นที ่น้ำท่วมในเขตเมือง/เทศบาล 

จำนวน 64 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 845,625 ไร่  

  - พ ื ้นท ี ่น ้ ำท ่วมชุมชนในเขตชนบท 

ประมาณ 2,173,750 ไร่  

  - หมู ่บ้านที ่เสี ่ยงต่อน้ำท่วม©ับพลัน 

และดินถล่มประมาณ 2,370 หมู่บ้าน  

     

 

5. ªí≠À“∑√—æ¬“°√πÈ”„πª√–‡∑»‰∑¬ 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 1.7 · ¥ßæ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ßÕÿ∑°¿—¬πÈ”ªÉ“‰À≈À≈“°·≈–æ◊Èπ∑’ËπÈ”∑à«¡¢—ß  

 ขอบเขตลุ่มน้ำ 

 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 

พ◊Èนที่‡สี่¬งภั¬นÈ”ห≈าก¥‘น∂≈่¡

 เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มถ้าฝนตก 100 มม.ต่อวันขึ้นไป 

 เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มถ้าฝนตก 200 มม.ต่อวันขึ้นไป 

 เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มถ้าฝนตก 300 มม.ต่อวันขึ้นไป  

 เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 1.8 · ¥ßÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë¬—ß‰¡à¡’√–∫∫ª√–ª“·≈–À¡Ÿà∫â“π∑’ËµâÕßª√—∫ª√ÿß√–∫∫ª√–ª“ 

 5.2 ªíญหาการ¢า¥แค≈นนÈ”

  การ¢า¥แค≈นนÈ”Õÿª‚ภคบร‘‚ภค

   ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหมู่บ้านที่ยังไม่มี

ระบบประปาจำนวน 7,479 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้าน 

ที่ต้องปรับปรุงระบบประปาจำนวน 21,336 หมู่บ้าน 

(แผนภาพที่ 1.8) 

  การ¢า¥แค≈นนÈ”„นพ◊Èนที่≈ÿ่¡นÈ”

  ในปัจจุบัน ลุ่มน้ำที่มีระดับความรุนแรง

ของการขาดแคลนน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำมูล ยม สะแก

กรัง โตนเลสาบและทะเลสาบสงขลา โดยการ

ขาดแคลนน้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่การเก…ตร 

อย ่างไรก ็ด ี ในอนาคตหากมีการขยายพื ้นท ี ่

ชลประทานเพ ิ ่มเป ็น 53 ล ้านไร ่ จะเก ิดการ

ขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้นในลุ่มน้ำปîงและลุ่มน้ำสะแก

กรัง ส่วนลุ่มน้ำโตนเลสาบ ชายฝัòงทะเลตะวันออก 

และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับความรุนแรงของ

การขาดแคลนจะลดลงเป ็นระด ับปานกลาง 

เนื่องจากจะมีการพั≤นาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น  

 

æ◊Èπ∑’Ë¢“¥·§≈ππÈ”Õÿª‚¿§-∫√‘‚¿§ 


 ห¡Ÿ่บ้าน‰¡่¡ีร–บบªร–ªา7,479ห¡Ÿบ้าน

 ห¡Ÿ่บ้านที่ต้Õงªรับªรÿงร–บบªร–ªา21,336แห่ง
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 5.3 ªíญหานÈ”‡สี¬

  จากการตรวจสอบคุณภาพน ้ ำของ 

กรมควบคุมมลพิ… ในปี พ.ศ. 2551 จำนวน 52 แหล่ง 

ในแม่น้ำสายสำคัญ 48 สาย และแหล่งน้ำนิ ่ง  

4 แหล่ง (กวäานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน 

และทะเลสาบสงขลา) พบว่าแหล่งน้ำร้อยละ 22  

อยู่ในเกณ±์คุณภาพน้ำดี และร้อยละ 54 อยู่ใน

เกณ±์คุณภาพน้ำพอใช้ ขณะที ่แหล่งน้ำที ่อยู ่ใน

เกณ±์คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีสัดส่วนร้อยละ 24 

´ึ่งไม่มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณ±์ที่เสื่อมโทรมมาก 

  ≈ÿ่¡นÈ”ที่¡ีแห≈่งนÈ”Õ¬Ÿ่„น‡ก≥±åคÿ≥ภาพ

นÈ”‡ส◊่Õ¡‚ทร¡ มีจำนวน 10 แหล่งน้ำ ได้แก่ 

  - ลุ่มน้ำปîง (แม่น้ำกวง) 

  - ลุ่มน้ำโขง (กวäานพะเยา) 

  - ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำเจ้าพระยา 

   ตอนล่าง และแม่น้ำลพบุรี) 

  - ลุ่มน้ำท่าจีน บริเวณแม่น้ำที่จีนตอนล่าง  

   และตอนกลาง 

  - ลุ่มน้ำสะแกกรัง (แม่น้ำสะแกกรัง) 

  - ลุ่มน้ำเพชรบุรี (แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง) 

  - ลุ่มน้ำมูล (แม่น้ำลำตะคองตอนล่าง) 

  - ลุ่มน้ำชายฝัòงตะวันออก (แม่น้ำระยอง 

   ตอนล่าง) 

  - ลุ่มน้ำปัตตานี (แม่น้ำปัตตานี) 

  - ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ทะเลน้อย 

   ทะเลหลวง และทะเลสาบสงขลา) 

  ≈ÿ่¡นÈ”ที่¡ีแห≈่งนÈ”Õ¬Ÿ่„น‡ก≥±åคÿ≥ภาพ

พÕ„™้มีจำนวน 17 แหล่งน้ำ ได้แก่ 

  - ลุ่มน้ำกก (แม่น้ำกก) 

  - ลุ่มน้ำปîง (แม่น้ำปîงและแม่น้ำลี้) 

  - ลุ่มน้ำวัง (แม่น้ำวัง) 

  - ลุ่มน้ำยม (แม่น้ำยม) 

  - ลุ่มน้ำน่าน (แม่น้ำน่าน) 

  - ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (บึงบอระเพ็ด  

   แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนและ 

   ตอนกลาง แม่น้ำน้อย) 

  - ลุ่มน้ำท่าจีน (แม่น้ำที่จีนตอนบน) 

  - ลุ่มน้ำป่าสัก (แม่น้ำป่าสัก) 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

15

  - ลุ่มน้ำชายฝัòงทะเลตะวันตก  

   (แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำกุยบุรี) 

  - ลุ่มน้ำแม่กลอง (แม่น้ำแม่กลอง) 

  - ลุ่มน้ำโขง (แม่น้ำอูน หนองหาน  

   แม่น้ำสงคราม และแม่น้ำเลย) 

  - ลุ่มน้ำชี (แม่น้ำชี และแม่น้ำลำชี  

   และแม่น้ำเสียว) 

  - ลุ่มน้ำบางปะกง (แม่น้ำบางปะกง  

   แม่น้ำนครนายก) 

  - ลุ่มน้ำชายฝัòงทะเลตะวันออก  

   (แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์  

   แม่น้ำตราด แม่น้ำพังราด) 

  - ลุ่มน้ำระยอง (แม่น้ำระยองตอนบน) 

  - ลุ่มน้ำตาปี (แม่น้ำตาปีตอนล่าง) 

  - ลุ่มน้ำภาคตะวันออก (แม่น้ำปากพนัง  

   แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำชุมพร) 

  ≈ÿ่¡นÈ”ที่¡ีแห≈่งนÈ”Õ¬Ÿ่„น‡ก≥±åคÿ≥ภาพ¥ี

มีจำนวน 10 แหล่งน้ำได้แก่ 

  - ลุ่มน้ำโขง (แม่น้ำอิง) 

  - ลุ่มน้ำวัง (แม่น้ำแม่จาง) 

  - ลุ่มน้ำแม่กลอง (แม่น้ำแควน้อย  

   และแม่น้ำแควใหญ่) 

  - ลุ่มน้ำเพชรบุรี (แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน) 

  - ลุ่มน้ำชี (แม่น้ำพอง และแม่น้ำลำปาว) 

  - ลุ่มน้ำมูล (แม่น้ำมูล และแม่น้ำลำตะคอง 

   ตอนบน) 

  - ลุ่มน้ำชายฝัòงทะเลตะวันออก  

   (แม่น้ำเวÃุ) 

  - ลุ่มน้ำตาปี (แม่น้ำตาปีตอนบน  

   แม่น้ำพุมดวง) 

  - ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตก (แม่น้ำตรัง) 

  - ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออก  

   (แม่น้ำหลังสวน) 

 

หมายเหตุ : 

 เกณ±์คุณภาพน้ำดี ได้มาตร∞านน้ำแหล่งน้ำ 

ผิวดินประเภทที่ 2 

 เกณ±์คุณภาพน้ำพอใช้ ได้มาตร∞านน้ำ

แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 

 เกณ±์คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ได้มาตร∞าน

น้ำแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 

 เกณ±์คุณภาพน้ำเสื ่อมโทรมมาก ไม่ได้

มาตร∞านคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
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 5.4 ªíญหาการบร‘หาร®ั¥การ

  สา เหตุของป ัญหาทร ัพยากรน ้ ำ ใน

ป ัจจุบ ัน นอกจากปัญหาความไม ่สมดุลของ 

ปริมาณน้ำและความต้องการใช้น้ำแล้ว ยังมีสาเหตุ

มาจากการบริหารจัดการ ดังนี้  

  1) ปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการ  

ที่มีหลายกระทรวงมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร

จัดการน้ำ  

  2) ปัญหาข้อกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับ

ทรัพยากรน้ำ ที่ยังขาดกฎหมายแม่บท หรือพระราช

บัญญัต ิทร ัพยากรน้ำแห่งชาติ และสภาพของ

กฎหมายที่มีอยู่ยังขาดเอกภาพในการบังคับใช้ 

  3) ปัญหาด้าน∞านข้อมูลและองค์ความรู้

เกี ่ยวกับการพั≤นาทรัพยากรน้ำที ่กระจายอยู่ใน

หลายหน่วยงาน และไม่มีการจัดหมวดหมู่ให้เป็น

ระบบ ทำให ้ขาดศูนย ์กลางระบบข ้อมูลและ 

องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ  
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  4) การบริหารจัดการ ต้องจัดให้มีการ

พั≤นาองค์กร กฎหมาย ระบบ∞านข้อมูล รวมทั้ง

เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

เพื่อให้สังคมมีน้ำกิน น้ำใช้อย่างพอเพียง เป็น∏รรม 

มีความยั่งยืนและสามารถพั≤นาไปสู่สังคมแห่งการ

พึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความสมาน©ันท์ในการใช้น้ำ

ร่วมกันระหว่างลุ่มน้ำ โดยเปîดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุร ัก…์ การใช้

ประโยชน์ และการบริหารจัดการ  

 

 6.1 วาร–นÈ”แห่ง™าต‘

  รั∞บาลได้ประกาศให้ çน้ำé เป็นวาระแห่ง

ชาติ ในการประชุมเชิงปØิบัติการ çวาระน้ำแห่งชาติé  

ในวันที่ 21 พƒ…ภาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์  

3 ประการ คือ  

  1) เพื่อเ©ลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 

มหามงคลเ©ล ิมพระชนมพรร…า 80 พรร…า  

5 ∏ันวาคม 2550  

  2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง çน้ำé  

ให้แก่ประชาชน  

  3) เพื ่อผลักดันให้ çวาระน้ำแห่งชาติé  

เป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปØิบัติ  

 

โดยได้กำหนดเป้าหมายในวาระแห่งชาติ ไว้ ดังนี้ 

  1) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

โดยทุกหมู ่บ้านจะต้องมีระบบประปา ส่วนนิคม

อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศร…∞กิจสำคัญ

และพื ้นที ่เก…ตรเป้าหมายต้องมีน้ำเพียงพอกับ

ความต้องการ  

  2) การแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหา

อุทกภัย ทุกพื้นที ่ชุมชนและพื้นที ่เศร…∞กิจหลัก 

ต้องมีระบบป้องกันน้ำท่วมและมีระบบเตือนภัย 

ในพื้นที่เสี่ยงภัย 

  3) การแก้ไขปัญหาน้ำเส ีย แม่น ้ำ คู 

คลอง และพื้นที่ชุ ่มน้ำจะต้องมีคุณภาพน้ำอยู่ใน

เกณ±์ดี 

6. «“√–πÈ”·Ààß™“µ‘·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√πÈ”  
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  3)¬ ÿท∏»าสตรåการแก้ª íญหานÈ”‡ส ี¬

ประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ได้แก่  

   - การøóôนøูคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

    วิกƒตและเร่งด่วน 

   - การกำกับและควบคุมการระบาย 

    ของเสียและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด 

   - การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

  4)¬ÿท∏»าสตรåการบร‘หาร®ั¥การ

   - การตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 

    และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   - การปØิรูปองค์การด้านน้ำ โดยมี 

    ข้อเสนอกลไกการบริหารจัดการน้ำ 

    ในภาวะวิกƒติและภาวะปกติ  

   - การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

    ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 

   - การจัดตั้งองค์กรสำหรับ 

    การจัดการน้ำในยามปกติ 

    และยามวิกƒติ 

   - การจัดตั้งกองทุนทรัพยากรน้ำ 

   - การวิจัยการบริหารจัดการน้ำ 

    อย่างยั่งยืน  

 6.2 ¬ÿท∏»าสตรåการบร‘หาร®ั¥การทรัพ¬ากรนÈ”

  เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้

กำหนดให้มียุท∏ศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำอย่างบูรณาการที ่ครอบคลุมทั ้งการแก้ปัญหา 

น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ ดังนี้ 

  1)¬ÿท∏»าสตรåการแก้ªíญหานÈ”ท่ว¡

ประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ได้แก่  

   - ป้องกันและøóôนøูต้นน้ำ 

   - øóôนøูแหล่งน้ำ ทางน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ 

   - พั≤นา ปรับปรุงแหล่งน้ำ  

    ระบบระบายน้ำ และผันน้ำ 

   - จัดการใช้ที่ดินและป้องกันน้ำท่วม 

    พื้นที่เศร…∞กิจ 

   - ปรับปรุงรูปแบบการเก…ตรและ 

    ใช้พื้นที่เก…ตรรับน้ำ 

   - การบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัย 

  2)¬ ÿท∏»าสตร åการแก ้‰¢ª íญหาการ

¢า¥แค≈นนÈ”ประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ได้แก่  

   - เพิ่มน้ำต้นทุน 

   - กระจายน้ำ 

   - เพิ่มประสิท∏ิภาพระบบประปา 
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 น้ำเป็นทรัพยากร∏รรมชาติที ่ เป ็นปัจจัย

สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุ…ย์ และการดำรงอยู่

ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ในอดีตประเทศไทย 

มีทรัพยากรน้ำที ่อุดมสมบูรณ์ ทั ้งปริมาณและ

คุณภาพ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญ 

กับปัญหาการขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม และน้ำเสีย  

´ึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก รวมทั้ง

ปัญหาการบริหารจัดการที ่ยังขาดประสิท∏ิภาพ  

การประกาศวาระแห่งชาติเรื่อง çน้ำé เป็นการเริ่มต้น

เพื่อให้ส่วนราชการ รั∞วิสาหกิจ สถาบันการศึก…า 

องค์กรเอกชน องค์กรลุ่มน้ำ และภาคประชาชน  

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการน้ำเพื ่อให้เกิดประสิท∏ิภาพ  

มีความเป็น∏รรม และยั่งยืน 

7.  √ÿª  





2 
·π«æร–รา™¥”ร‘æร–บา∑ส¡‡¥Á®æร–‡®âาอ¬Ÿ่Àั«  

„π°ารบร‘Àาร®ั¥°ารπÈ” 
 

ส่«π∑’Ë 
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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ 

ที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงคิดค้นขึ ้น  

เพื ่อลดความไม่สมดุลในสังคมไทยมายาวนาน 

และต่อเนื ่องกว่า 60 ปี นั ้น มีมากถึง 4,634 

ก ิจกรรม/โครงการ ´ ึ ่งกระจายอยู ่ท ั ่วทุกภาค 

ของประเทศ (แผนภาพที่ 2.1)  

  

1. ∫∑π” : ‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  

·ºπ¿“æ∑’Ë 2.1 · ¥ß‚§√ß°“√ °‘®°√√¡Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  

 โดยโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

ดังกล่าวมีลัก…ณะร่วมที่สำคัญ คือ  

 1. แก้ปัญหาให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ที่ยังอยู่ใน∞านะยากจนและมีความเสี่ยงสูง ให้ได้รับ

ผลประโยชน์อย่างกว้างขวาง เท่าเทียมและทั่วถึง 

เพื่อสร้างราก∞านให้แก่สังคมไทย ครอบคลุมทั้ง

ด้านสา∏ารณสุข การศึก…า สา∏ารณูปโภคขั้นพื้น∞าน 

การเก…ตร การอนุรัก…์ทรัพยากร∏รรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ และพลังงาน) รวมถึงปัญหา

จราจร  
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·ºπ¿“æ∑’Ë 2.2 · ¥ß —¥ à«π¢Õß‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ª√–‡¿∑µà“ß Ê  

 จากแผนภาพที ่ 2.2 จะเห็นว่า โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพั≤นาแหล่งน้ำ 

มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ 1,671 โครงการ  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ  

ดังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำไว้ เมื่อ 

วันที ่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พระตำหนัก 

จิตรลดารโห∞าน ว่า çÇÀ≈—° ”§—≠«à“ µâÕß¡’πÈ”

∫√‘‚¿§ πÈ”„™â πÈ”‡æ◊ ËÕ°“√‡æ“–ª≈Ÿ° ‡æ√“–™’«‘µ 

Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Èπ ∂â“¡’πÈ” §πÕ¬Ÿà‰¥â ∂â“‰¡à¡’πÈ” §πÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â 

‰¡à¡’‰øøÑ“§πÕ¬Ÿà‰¥â ·µà∂â“¡’‰øøÑ“‰¡à¡’πÈ” §πÕ¬Ÿà 

‰¡à‰¥âÇé  

 

 2. แก้ป ัญหาว ิกƒติเ©พาะที ่ท ี ่จะส ่งผล

กระทบสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ 

 3. แก้ปัญหาทุกข์ภัยที่เกิดขึ้น ´ึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นการช่วยเหลือรั∞ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ 

ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และปัญหาที่´ับ´้อนกว่า

ปกติ  

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ

จัดแบ่งเป็นประเภทของโครงการได้ 8 ประเภท 

ได ้แก ่ โครงการพั≤นาแหล่งน ้ำ การเก…ตร  

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สา∏ารณสุข คมนาคม

และการสื ่อสาร สวัสดิการสังคม และโครงการ

สำคัญอื่น ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

358‚ครงการ8%

ª√–‡¿∑¢Õß‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ 

50‚ครงการ1%
116‚ครงการ3%

166‚ครงการ4% 614‚ครงการ13%

1,671‚ครงการ35%

557‚ครงการ12%
1,102‚ครงการ24%

การพั≤นาแห≈่งนÈ”1,671‚ครงการ

ส‘่งแว¥≈้Õ¡1,102‚ครงการ

สา∏าร≥สÿ¢50‚ครงการ

สวัส¥‘การสังค¡166‚ครงการ

การ‡ก…ตร557‚ครงการ

ส่ง‡สร‘¡Õา™ีพ358‚ครงการ

ค¡นาค¡116‚ครงการ

‚ครงการส”คัญÕ◊่นÊ614‚ครงการ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการพิเศ…เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2525-2552 
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แต่ยังทรงสนพระราชหƒทัยในการจัดการทรัพยากรน้ำ 

เพื ่อให้เกิดสมดุลทั ้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  

´ึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุ…ย์ 

อาทิ การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม กรณีพื้นที่นั้น

เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ การป้องกันและบรรเทา

ปัญหาอุทกภัย ตลอดจนการแก้ไขบำบัดน้ำเสีย 

เป็นต้น 

 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณา∏ิคุณ  

พระปรีชาสามารถและพระอัจ©ริยภาพของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในงานพั≤นาแหล่งน้ำและ 

การจัดการทรัพยากรน้ำ ในปี พ.ศ. 2539 ´ึ่งเป็น 

มหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ 50 ปี รั∞บาลและประชาชนชาวไทยทั้งมวล 

จึงพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวว่า çæ√–∫‘¥“·Ààß 

°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√πÈ”é และในโอกาสมหามงคล

เ©ลิมพระชนมพรร…า 80 พรร…า 5 ∏ันวาคม  

พ.ศ. 2550 รั∞บาลได้ประกาศให้ปี 2550 เป็นปี 

แห่งการเ©ลิมพระเกียรติ çæ√–∫‘¥“·Ààß°“√®—¥°“√

∑√—æ¬“°√πÈ”é เพื ่อเป ็นการสำนึกในพระมหา- 

กรุณา∏ิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้

พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เกี ่ยวกับการอนุรัก…์ พั≤นา และบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี  

 

 เป ็นที ่ประจัก…์แก่ประชาชนชาวไทยว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงตระหนักถึง 

ความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ำเป็นอย่างยิ่ง 

ดังที่ได้พระราชทานพระดำรัสว่า çน้ำคือชีวิตé ทั้งยัง

ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านการพั≤นาแหล่งน้ำจำนวนมาก 

 ความสนพระราชหƒทัยของพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่ห ัวม ิได ้จำก ัดอยู ่ เ©พาะงานพั≤นา 

แหล่งน้ำเพื ่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ 

พสกนิกรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำเท่านั้น 

2. æ√–∫‘¥“·Ààß°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√πÈ”                                                                         
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 จากการศึก…าของนักวิชาการและนักพั≤นา 

พบว่าโครงการอันเน ื ่องมาจากพระราชดำร ิใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ำมีคุณลัก…ณะพิเศ…ที่สามารถน้อมนำไป

เป็นหลักในการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคล

ทั่วไป สรุปได้ ดังนี้  

 3.1 ท”„ห้ง่า¬ แ≈–‰¡่¬ÿ่ง¬ากส≈ับ´ับ´้Õน

ทั้งในแนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการ จะต้อง

สมเหตุสมผล ทำได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไข

ปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง และต้องมุ่งไปสู่วิถี

แห่งการพั≤นาที่ยั่งยืน จะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อ

ไปนี้ 

 

 

 เป็นที ่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่นักวิชาการ

และนักพั≤นาว่า แนวคิดและทƒ…ฎีในการพั≤นา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดจากพระอัจ©ริยภาพ

และพระปร ีชาสามารถในการท ี ่ ได ้ทรงค ิดค ้น 

ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การพั≤นาโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นงานที่ดำเนินการไป

ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก´ับ´้อน และสอดคล้องกับ

สภาพความเป ็นอยู ่ และระบบน ิ เวศโดยรวม 

ของ∏รรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมและของ 

ชุมชนนั้น ๆ กล่าวได้ว่า พระองค์ทรงโปรดที่จะทำ

สิ ่งที ่ยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ ่งที ่สลับ´ับ´้อน 

ให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ 

ภววิสัยแห่ง∏รรมชาติเป็นแนวทาง ดังมีพระราช

กระแสอยู่เนือง ๆ ถึงคำว่า çทำให้ง่ายé ´ึ ่งเป็น 

หลักคิดในทุกเรื่องและการพั≤นาเกือบทุกโครงการ

ของพระองค์  

3. ·π«∑“ß„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√πÈ” : 
 Õß§å§«“¡√Ÿâ®“°æ√–√“™¥”√‘·≈–‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ 
 °“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ”„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 2.3 · ¥ßµ”√“ΩπÀ≈«ß 

  ต”ราΩนห≈วง

  çµ”√“ΩπÀ≈«ßé เป ็นอ ีกหน ึ ่งต ัวอย ่าง 

ของการอ∏ิบายแนวพระราชดำริด้วยวิ∏ีการที่ง่ายและ 

ไม่สลับ´ับ´้อน  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิ…∞์ 

çตำราฝนหลวงé ขึ ้นด้วยคอมพิวเตอร์แสดงขั้นตอน 

และกรรมวิ∏ีดัดแปลงสภาพอากาศ ให้เกิดฝนจาก 

เม¶อุ ่นและเม¶เย็น ประมวลความรู ้และขั ้นตอน 

กรรมวิ∏ีปØิบัติการทั ้งมวลไว้ในหนึ ่งหน้ากระดา… 

ได้อย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อความเข้าใจและถือปØิบัติ  

ตามแผนภาพที่ 2.3  
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นอกจากนี้ ยังมีต้น∏ูปƒÂ…ี ต้นพุท∏รัก…า มีพืช

พรรณอีกหลายชนิด ที่สามารถดูด´ึม´ับโลหะหนัก 

เอาต้นตอความเน่าเหม็นต่าง ๆ เข ้ามาในตัว  

ผลสุดท้ายด้วยกระบวนการ∏รรมชาตินี้ จากน้ำเสีย 

ก็กลายเป็น น้ำสะอาด น้ำที่ได้จากการบำบัดน้ำเสีย 

ก็นำไปเลี้ยงป่าชายเลน (Mangrove Forest) ทำให้

เจร ิญเต ิบโตข ึ ้นมา ม ีด ินงอกเพ ิ ่มข ึ ้น เช ่น  

ที ่แหลมผักเบี ้ย มีดินงอกขึ ้นมาปีละหลายเมตร  

จากตะกอนที ่ท ับถมลงไป จุล ินทร ีย ์ เล ี ้ยงดู  

เกิดเป็นต้นตอของป่าเล็ก ป่าน้อย ที่ไปเลี้ยงทะเล 

แหล่งเพาะพัน∏ุ์สัตว์น้ำ œลœ  

 

  วง®รการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอ∏ิบาย

วงจรการบริหารจัดการน้ำอย่างง่าย ๆ ว่า  

  โดยที่การบริหารจัดการน้ำ เริ ่มตั้งแต่ 

บนยอดเขา เมื ่อฝนตกบนเขา น้ำฝนก็ทำหน้าที ่ 

ในการปลูก çป่าé ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รับสั่งว่า çปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกé เป็นการปลูกป่า

ต้นน้ำลำ∏าร ปลูกป่าอนุร ัก…์ (Conservation 

Forest Area)  

  หลังจากทำหน้าที่แรก คือ การปลูกป่า

ต้นน้ำลำ∏าร ปลูกป่าอนุรัก…์แล้ว น้ำหยดเดียวกันนี้

จะถูกเก็บไว้อยู่ที่กลางภูเขา เป็นแอ่งน้ำ∏รรมชาติ 

(Mid-mountain Reservoir) เพื่อทำหน้าที่ปลูกป่า

ที ่สอง คือ ป่าเศร…∞กิจ (Economic Forest 

Area) เช่น ลิ้นจี่ ลำไย แมกคาเดเมีย ตามแต่ละ

ท้องถิ่น 

  เมื่อมาถึงตีนเขา น้ำจะลงมาถูกเก็บที่แอ่ง

น้ำเชิงเขา (Foothill Reservoir) และเขื่อน เมื่อมีน้ำ 

ทำให้เกิดผลพลอยได้ คือ มีปลา มีสัตว์น้ำนานา

ชนิด จากแอ่งน้ำเชิงเขา ส่งเข้าทุ่งนา ไร่นา ผ่าน

หมู่บ้าน แล้วรวมกันเป็น Reservoir ใหญ่ขึ้นมา 

ไหลเป ็นแม ่น ้ำไหลส ่งผ ่านเข ้าไปในเขตเม ือง 

(Residential Area) และเขตอุตสาหกรรม 

(Industrial Area)  

  เมื่อผ่านการใช้ทั้งหมดแล้ว ผ่านเมือง 

ผ ่านการใช ้ของมนุ…ย ์ ก ็จะกลายเป ็นน ้ำเส ีย 

(Waste Water) เมื่อน้ำเสียก็ต้องบำบัด โดยใช้ 

ç∏รรมะé คือ ç∏รรมชาติé  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า 

∏รรมชาตินั้นได้ออกแบบมาให้แก้ไขกันเองอยู่แล้ว 

เมื่อเกิดน้ำเสีย ก็ใช้ผักตบชวา เอา çอ∏รรมé สู้กับ 

çอ∏รรมé ได้รับสั ่งไว้ว่า สองสิ่งที ่เราไม่ต้องการ 

ให ้ม ันมาสู ้ก ัน ผลสุดท ้ายทำให ้น ้ำสะอาดข ึ ้น 
·ºπ¿“æ∑’Ë 2.4 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«ß®√°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ” µ—Èß·µà¬Õ¥‡¢“ 

≈ß¡“®π∂÷ß∑–‡≈ µ“¡æ√–√“™¥”√‘„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  
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 3.2 บŸร≥าการ¡‘ต‘การพั≤นา‡¢้า¥้ว¬กัน

  เม ื ่อพิจารณาจากแผนภาพวงจรการ

บริหารจัดการน้ำ จะเห็นว่าแนวคิดและทƒ…ฎี 

การพั≤นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่กว้างขวาง หลากหลายมิติ 

ครอบคลุมและเกี ่ยวพันกับกระบวนการพั≤นา

หลากหลายสาขา ไม ่ได ้จำก ัดเ©พาะเร ื ่องของ

การเก…ตร เช่น น้ำ ดิน อากาศ และการเพาะปลูก 

แต ่ย ังครอบคลุมเร ื ่องของการบร ิหารจ ัดการ  

การอนุรัก…์และบริหารจัดการทรัพยากร∏รรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การพั≤นาเศร…∞กิจและยกระดับ

รายได้ของประชาชน ตัวอย่างแนวพระราชดำริ 

ดังกล่าว ได้แก่  

  

  การบร‘หาร®ั¥การ≈ÿ่¡นÈ”

  พระราชดำริในการพั≤นาแหล่งน้ำ มิได้

ทรงมุ่งพิจารณาเ©พาะการเก็บกักน้ำด้วยการสร้าง

อ่างเก็บน้ำหรือฝายเล็ก ๆ บริเวณต้นน้ำเท่านั ้น  

แต่เป็นการมุ ่งพั≤นาแบบบูรณาการเพื ่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรทุกอย่างในพื้นที่ลุ่มน้ำ

พร้อม ๆ กัน 
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  Ωา¬ต้นนÈ”≈”∏ารหร◊ÕCheckDam

  ประโยชน์ของฝายต้นนำลำ∏าร นอกจาก

จะสามารถชะลอการไหลและลดความรุนแรง 

ของกระแสน้ำในลำ∏ารแล้ว ยังทำให้น้ำ´ึมลงดินได้

มากขึ ้น ทำให้ดินเกิดความชุ ่มชื ้น สร้างระบบ

ควบคุมไøป่าด้วยแนวป้องกันไøป่าเปียกให้แก่

พื้นที่ และส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

ของระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำลำ∏าร นอกจากนั ้น  

ยังสามารถเก็บกักน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ 

ในการอุปโภคบริโภคและเก…ตรกรรม รวมทั ้ง

แหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า  
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 1) การผล ิต ให ้พ ึ ่ งตนเองด ้วยว ิ∏ ีง ่ าย  

ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน 

 2) การรวมพลังกันในรูปแบบกลุ ่มหรือ

สหกรณ์ ร ่วมแรงร ่วมใจก ันในด ้านการผล ิต  

การตลาด ความเป็นอยู ่ สวัสดิการ การศึก…า 

สังคม และศาสนา 

 3) การดำเนิน∏ุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน 

จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน 

 ในขั้นแรกที่เป็นการผลิต ถือเป็นขั้นสำคัญ

ที่สุด ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 

30 : 30 : 30 : 10 หมายถึง 

 พ ื ้นท ี ่ประมาณร ้อยละ 30 ให ้ขุดสระ 

เก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปี โดย 

เก็บกักน้ำฝนในƒดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืช 

ในƒดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเลี้ยง

สัตว์ และพืชน้ำต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเ©ด  

โสน œลœ 

 พื ้นที ่ประมาณร้อยละ 30 ให้ปลูกข้าวใน 

ƒดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครัวเรือน 

ให้เพียวพอตลอดปี โดยไม่ต้อง´ื้อหาในราคาแพง 

เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถพึ่งตนเองได้ 

 พื ้นที ่ประมาณร้อยละ 30 ให้ปลูกไม้ผล  

ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร œลœ อย่าง

ผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที ่เดียวกัน 

เพื ่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือจากการ

บริโภคสามารถนำไปขาย เพิ่มรายได้ 

 พื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

เล ี ้ยงสัตว ์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเร ียนและ 

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะชำ 

©างเก็บผลิตผลการเก…ตร œลœ 

 

  ทƒ…Æี„ห¡่กับการบร‘หารทรัพ¬ากร-

∏รร¡™าต‘แ≈–ส‘่งแว¥≈้Õ¡

  เป็นการใช้ประโยชน์จากพื ้นที ่ที ่มีอยู ่

จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็มีน้ำใช้

ตลอดปี เป็นการอำนวยประโยชน์ทั้งด้านเศร…∞กิจ 

สังคม และการพั≤นาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  çทƒ…ฎีใหม่é เป็นแนวทางหรือหลัก 

ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเก…ตร 

ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลัก

เศร…∞กิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานพระราชดำรินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

เก…ตรกรที ่ประสบความยากลำบาก ให้สามารถ 

ผ่านช่วงวิกƒต โดยเ©พาะการขาดแคลนน้ำโดย 

ไม่เดือดร้อนยากลำบากนัก การดำเนินงานตาม

ทƒ…ฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ 
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   ต ั วอย ่ า ง โครงการพระร าชดำร ิ  

ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริ บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน∏์ ´ึ่งประกอบด้วย

ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ ที่ระดับ +4.00 เมตร (ร.ท.ก) 

ขนาดหลังคันกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

พร้อมอาคารระบายน้ำ เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จำนวน 1 แห่ง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 

สามารถเก็บกักน้ำได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตร และ

ช่วยให้ชุมชนเขาเต่ามีน ้ำอุปโภค-บริโภคอย่าง 

เพียงพอ และมีน้ำใช้เพื่อการเก…ตรเพียงพอตลอดปี 

ท ั ้งย ังเป ็นพื ้นท ี ่ทำการประมงหาเล ี ้ยงช ีพของ 

รา…Øรชุมชนเขาเต่า รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที ่ยว 

ที่สำคัญของจังหวัด 

 3.3น”ควา¡ร Ÿ ้®ร ‘ง„นควา¡‡ª ìน‰ªแ≈–

กÆ‡ก≥±å¢Õง∏รร¡™าต‘¡า„™้„นการแก้‰¢ªíญหา

  ´ ึ ่ งปรากØอยู ่ ในพระราชดำร ิ และ

โครงการอ ันเน ื ่องมาจากพระราชดำร ิ ในการ 

แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การแก้ปัญหาน้ำท่วม 

และการบำบัดน้ำเสีย ดังนี้   

  1)พร–รา™¥”ร‘„นการแก้ª íญหาการ

¢า¥แค≈นนÈ”อาทิ  

   การสร้างÕ่าง‡กÁบนÈ”

   เป็นการอาศัยแหล่งน้ำผิวดินที่มีอยู่

ตาม∏รรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลำ∏าร ห้วย ร่องน้ำ 

œลœ เพื ่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในท้องที ่ 

ต่าง ๆ โดยเ©พาะอย่างยิ ่งท้องที ่´ ึ ่งลำ∏ารและ 

ลำห้วยมีน้ำไหลมาแต่เ©พาะในƒดูฝน โดยอ่างเก็บน้ำ 

จะเก ็บน ้ำท ี ่ ไหลมามากตอนช่วงƒดูฝนไว ้ เป ็น 

แหล่งน้ำต้นทุนที ่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 

จนตลอดƒดูแล้ง 
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ช่วยให้รา…ฎรบริเวณพื้นที่โครงการในเขตท้องที่

ตำบลเหล จำนวน 6 หมู ่บ ้าน 439 ครอบครัว 

ประชากรประมาณ 2,000 คน ได้รับประโยชน์

โดยตรง โดยนำน้ำไปใช้เพื ่อการอุปโภค-บริโภค  

และทำการเก…ตร นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยัง

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประจำหมู่บ้าน และ

ช่วยให้ป่าไม้บริเวณต้นน้ำปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์ดี 

โดยป่าไม้จะช่วย´ึม´ับน้ำ และค่อย ๆ ปล่อยน้ำ

ออกมา ทำให้ลำน้ำดังกล่าวมีน้ำไหลตลอดปี  

  

 

   การก่Õสร้างΩา¬ท¥นÈ”

        การก ่อสร ้างฝายทดน้ำ เป ็นการ

ก่อสร้างปîดขวางทางน้ำไหล เพื่อทดน้ำที่ไหลมาให้มี

ระดับสูงขึ้น จนสามารถผันน้ำเข้าไปตามคลองหรือ

คูส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝัòงลำน้ำได้

สะดวก ส่วนน้ำที่เหลือจะไหลล้นฝายไปเอง  

   ต ั วอย ่ า ง โครงการพระร าชดำร ิ  

ได้แก่ โครงการฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำริ ตั ้งอยู ่ในบริเวณท้องที ่ บ้านนกŒูก 

(บ้านทับยาว) หมู ่ที ่ 1 ตำบลเหล อำเภอกะปง 

จังหวัดพังงา ´ึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540  
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   ต ัวอย่างโครงการอันเนื ่องมาจาก 

พระราชดำริ ได้แก่ โครงการพั≤นาห้วยวังหิน  

(ขุดลอกห้วยว ังห ิน) ต ั ้ งอยู ่ ณ บ ้านนาอุดม  

ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  

´ึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เม…ายน พ.ศ. 2550 

ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารท่อทิ ้งน้ำขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 280 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมขุดลอก

ลำห ้วยด ้านหน้าทำนบ กว ้าง 16.00 เมตร  

ยาว 325.00 เมตร และกว ้าง 40.00 เมตร  

ยาว 40.00 เมตร สูง 3.00 เมตร โครงการดังกล่าว

ได้เหลือรา…ฎรในพื้นที่ประมาณ 130 ไร่ 85 ครัวเรือน 

1 หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำในช่วงƒดูแล้ง ทั้งช่วยเพิ่ม

แหล่งน ้ำในพื ้นท ี ่ ในการทำเก…ตร เป ็นแหล่ง 

เพาะขยายพัน∏ุ์ปลาน้ำจืด และสามารถพั≤นาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว 

 

   การ¢ÿ¥≈ÕกหนÕงบ÷ง

   การขุดลอกหนองบึงเป็นการเพิ่มพื้นที่

รองรับน้ำฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น สำหรับนำมาใช้

ประโยชน์ในการเก…ตรในƒดูแล้ง และช่วยให้ 

การระบายน้ำในƒดูน้ำหลากเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากอุทกภัย 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจึงมี

พระราชดำริว่า ç...„π∑âÕß∑’Ë´÷ Ëß¡’ÀπÕß·≈–∫÷ßπ—Èπ 

 “¡“√∂‡°Á∫πÈ”„πƒ¥ŸπÈ”À≈“°‰«â‰¥â∑”„Àâ¡’πÈ”„™â 

„π¬“¡Àπâ“·≈âß‡À¡◊ÕπÕà“ß‡°Á∫πÈ” ‡¡◊ËÕÀπÕß ∫÷ß  

Õ¬Ÿà„π ¿“æµ◊Èπ‡¢‘π Õ“®„™â°“√‰¡à‰¥â¥—ß·µà°àÕπ ·≈–

æ◊Èπ∑’ËÀ≈“¬ à«π∂Ÿ°§√Õ∫§√Õß‰ª‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ 

º≈ ÿ¥∑â“¬§«“¡∑ÿ°¢å¬“° ‡π◊ËÕß®“°¢“¥·§≈ππÈ”

¢Õß™ÿ¡™π°Á®–‡°‘¥¢÷Èπ...é  
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   ตัวอย่างแนวพระราชดำริ çแก้มลิงé 

ได้แก่ โครงการแก้มลิง çคลองมหาชัย-คลองสนามชัยé 

ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังจาก

พื้นที่ตอนบน โดยเ©พาะอย่างยิ่งทางฝัòงตะวันตก

ของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝัòง∏นบุรี) ในเขตกรุงเทพœ 

และปริมณ±ล เพื ่อระบายน้ำออกสู ่ทะเลโดย 

เร็วที่สุด  

 

  2)พร–รา™¥”ร‘„นการแก้ªíญหานÈ”ท่ว¡

   พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้

พระราชทานพระราชดำริให้ม ีระบบการบริหาร

จัดการน้ำท่วมด้วยวิ∏ีการที่เรียกว่า çแก้มลิงé หรือ

การผันน้ำส่วนเกินไปกักเก็บไว้ในพื้นที่ลุ ่มรับน้ำ 

หรืออ่างเก็บน้ำที ่อยู ่บริเวณริมแม่น้ำ เพื ่อชะลอ

ปริมาณและความเร็วของน้ำ ´ึ ่งจะช่วยบรรเทา 

และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือเพื่อรอใช้ประโยชน์ 

ในƒดูแล้งอันเป็นวิ∏ีเดียวกับพƒติกรรมของลิง 

เวลากินกล้วยที ่ม ักจะเก็บไว้ในกระพุ ้งแก้มทั ้ง 

สองข้างก่อนแล้วเคี้ยวกลืนในภายหลัง  

   แก้มลิงจึงเป็นวิ∏ีป้องกันน้ำท่วมวิ∏ี

หนึ ่งที ่นำกฎเกณ±์ทาง∏รรมชาติมาใช้เพื ่อชะลอ

ความเร็วและปริมาณน้ำในƒดูน้ำหลาก โดยใช้หลัก

การทƒ…ฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) 

เพื ่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย 

ของชุมชน และบ้านเรือนที ่ตั ้งอยู ่บริเวณริมน้ำ  

ในขณะเดียวกัน ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 

ของรา…ฎรให้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคและ

เพื่อการเก…ตรในƒดูแล้ง และทำให้เกิดความสมดุล

ของระบบนิเวศน์อีกด้วย  
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  3)พร–รา™¥”ร‘„นการ®ั¥การนÈ”‡สี¬

  การ® ั¥การนÈ”‡ส ี¬ ¥ ้ว¬ห≈ักการ

çนÈ”¥ี‰≈่นÈ”‡สี¬é

   การจ ัดการน้ำเส ีย ด ้วยหลักการ 

çน้ำดีไล่น้ำเสียé เป็นการใช้หลักการตาม∏รรมชาติ

แห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ด้วยการ

ใช้น้ำคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย หรือ  

การใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออก

ไปและช่วยให้น้ำเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง  

   ตัวอย่างโครงการพระราชดำริ ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ำและขุดลอก

คลองในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลอง 

ในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร ให้มี

คุณภาพดียิ ่งขึ ้นและจัดให้มีการไหลเวียนของน้ำ

คลองในพื้นที่ดังกล่าว โดยการนำน้ำสะอาดจาก

แม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเจือจางน้ำในคลองสำคัญ   



   ‡คร◊่ÕงกรÕงนÈ”∏รร¡™าต‘

   เครื ่องกรองน้ำ∏รรมชาติ เป ็นวิ∏ ี

บรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยวิ∏ีที่เรียบง่ายที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกว่า çÕ∏√√¡ª√“∫

Õ∏√√¡é โดยใช้ผักตบชวา ´ึ ่งเป็นพืชดูดความ

โสโครกที่ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ เป็นเครื ่องกรอง

∏รรมชาติที ่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และ∏รรมชาติ

ของการเติบโตของพืช  

   ดังพระราชดำรัส ความว่า çÇ°“√„™â

º—°µ∫™«“®÷ß™à«¬°”®—¥ ‘ËßªØ‘°Ÿ≈„ππÈ” ¢≥–‡¥’¬«°—π 

°Á™à«¬∑”„ÀâπÈ”„ ·≈–¡’ ¿“æ¥’¢÷ Èπ°«à“‡¥‘¡ ·≈– 

¡’ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬„ππÈ”„πª√‘¡“≥∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ...é   
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   ต ัวอย ่างแนวพระราชดำร ิ ได ้แก ่ 

โครงการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา (Filtration) 

ตามแนวทƒ…ฎีการพั≤นาอันเนื่องจากพระราชดำริ 

çบึงมักกะสันé โดยใช้วิ∏ีการในรูปแบบของ çเครื่อง

กรองน้ำ∏รรมชาติé กล่าวคือ ให้มีการทดลองใช้ 

ผักตกชวา ´ึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องการกำจัดอยู่แล้วนี้มา 

ทำหน้าที่ดูด´ับความโสโครก รวมทั้งสารพิ…จาก 

น้ำเน่าเสีย โดยทรงเน้นให้ทำการปรับปรุงอย่าง

ประหยัดและไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน 

ที ่อาศัยอยู ่ริมบึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

ทรงเปรียบเทียบว่า çบึงมักกะสันเป็นเสมือนดั่ง  

çไต∏รรมชาติé ของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่ง

เก็บกักและระบายน้ำในƒดูฝน นอกจากนี ้ยังมี

ผลพลอยได้หลายอย่างเช่น ปุÜย เชื้อเพลิง เยื่อสาน

จากผักตบชวาและการปลูกพืชน้ำอื่น ๆ เช่น ผักบุ้ง 

เป็นต้น รวมทั้งการเลี้ยงปลาด้วย  
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  ลัก…ณะผลสำเร็จของงานจึงเป็นการมอง

การ çคุ้มค่าé มากกว่าการ çคุ้มทุนé ดังพระราช

กระแสว่า çขาดทุน คือ กำไรé (our loss is our 

gain) กำไร คือ ความอยู ่ดีมีสุขของประชาชน 

ที่จำเป็นต้องลงทุน แต่ก็เป็นการลงทุนที่ çคุ้มค่าé 

แม้จะไม่กลับมาเป็นตัวเงิน  

 

 

   

 

 

 3.4ผส¡ผสานกÆ‡ก≥±åทาง∏รร¡™าต‘ร่ว¡

กับ‡ทค‚น‚≈¬ีหร◊ÕภŸ¡‘ªíญญาท้Õง∂‘่น

 

  กล่าวได้ว่า แนวพระราชดำริในพระบาท

สมเด็จพระเจ้า çไม่ติดตำราé กล่าวคือ เป็นการ

พั≤นาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพแห่ง∏รรมชาติ 

และต้องไม่ผูกมัดติดอยู่กับวิชาการและเทคโนโลยี 

ที่แข็งตัว และไม่เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของ 

คนไทย แต่เป็นขบวนการเดียวกับที่เป็นเทคโนโลยี

ทางการผลิตที่ชาวบ้านสามารถรับและสามารถนำไป

ปØิบัติได้ผลจริง  

  ดังพระราชดำรัส ความว่า 

  çÇ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ—π∑—π ¡—¬„πß“π 

µà“ß Ê π—Èπ «à“‚¥¬À≈—°°“√ §«√„Àâº≈¡“°„π‡√◊ËÕß

ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√ª√–À¬—¥·≈–°“√∑ÿ àπ·√ßß“π  

·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °Á¬—ß§ßµâÕß§”π÷ß∂÷ß ‘ËßÕ◊ËπÕ—π‡ªìπ

æ◊Èπ∞“π·≈– à«πª√–°Õ∫¢Õßß“π∑’Ë∑”¥â«¬ Õ¬à“ß„π

ª√–‡∑»¢Õß‡√“ ª√–™“™π∑”¡“À“‡≈’È¬ß™’æ¥â«¬°“√

° ‘°√√¡·≈–°“√≈ß·√ß∑”ß“π‡ªìπæ◊ Èπ °“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß„À≠à‚µ‡µÁ¡√Ÿª·∫∫À√◊Õ‡µÁ¡¢π“¥

„πß“πÕ“™’æÀ≈—°¢Õßª√–‡∑»¬àÕ¡¡’ªí≠À“ ‡™àπ 

Õ“®∑”„ÀâµâÕß≈ß∑ÿπ¡“°¡“¬ ‘Èπ‡ª≈◊Õß‡°‘π°«à“‡Àµÿ 

À√◊ÕÕ“®°àÕ„Àâ‡° ‘¥°“√«à“ßß“πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß¢÷ Èπ 

‡ªìπµâπ º≈∑’Ë‡°‘¥°Á®–æ≈“¥‡ªÑ“À¡“¬‰ªÀà“ß‰°≈ 

·≈–°≈—∫°≈“¬‡ªìπº≈‡ ’¬ ¥—ßπ—Èπ ®÷ßµâÕß√–¡—¥√–«—ß

¡“°„π°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ªØ‘∫—µ ‘ß“π §◊Õ  

§«√æ¬“¬“¡„™â„ÀâæÕ‡À¡“– æÕ¥’·°à ¿“«–¢Õß

∫â“π‡¡◊Õß ·≈–°“√∑”°‘π¢Õß√“…Æ√‡æ◊ ËÕ„Àâ‡°‘¥

ª√– ‘∑∏‘º≈¥â«¬ ‡°‘¥§«“¡ª√–À¬—¥Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

¥â«¬Çé  
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  สร–‡ต‘¡นÈ”Õากา»™ีวภาพ

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้มี

พระราชดำริว ่า çÇ°“√„™â« ‘∏ ’°“√∑“ß∏√√¡™“µ‘ 

·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«‰¡à‡æ’¬ßæÕ„π°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬

„Àâ¥’¢÷Èπ ®”‡ªìπµâÕß„™â‡§√◊ËÕß‡µ‘¡Õ“°“»≈ß‰ª„ππÈ”

‚¥¬∑”‡ª ìπ√–∫∫ √–‡µ ‘¡Õ“°“» (Aerated 

Lagoon) Ç é  

 การจัดการน้ำเส ียโดยใช้เคร ื ่องจ ักรกล 

เติมอากาศช่วยเพิ ่มออก´ิเจนละลายน้ำ โดยใช้

ออก´ิเจนตาม∏รรมชาติจากพืชน้ำและสาหร่าย  

การดำเน ินการดังกล ่าวสามารถกำจ ัดตะกอน 

และกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำ ´ึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสีย 

ให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น 

   ต ั ว อย ่ า งแนวพระร าชดำร ิ และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ  

   การท”Ωนห≈วง หรือ กระบวนการ 

นำน้ำที ่มีในบรรยากาศมาใช้ประโยชน์ ด้วยการ

เหนี่ยวนำไอน้ำในบรรยากาศให้กลั่นตัวเป็นละอองน้ำ 

เมื ่อละอองน้ำรวมตัวหนาแน่นจะเกิดเป็นเม¶  

จากนั้น จึงกระตุ้นเร่งเร้าให้เม¶มีการรวมตัวกันหนา

แน่นและเพิ ่มปริมาณมากขึ ้นจนเกิดเป็นฝนตก  

การทำ çฝนเทียมé นับเป็นวิ∏ีการหนึ่งที่สามารถ 

ช่วยเพิ่มน้ำให้แก่แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 

ตลอดจนเพิ ่มความชุ ่มชื ้นให้แก่พื ้นที ่ท ั ่วไปได้  

นอกเหนือจากฝนที่ตกเองตาม∏รรมชาติ      
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   การผส¡ผสานร–หว ่างพ◊™นÈ”ก ับ

ร–บบÕากา»

   พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้

พระราชทานพระราชดำริให้ทำโครงการบำบัดน้ำเสีย

โดยวิ∏ ี∏รรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบ

ประหยัด กล่าวคือ จัดสร้างบ่อดัก สารแขวนลอย 

ปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อใช้ดับกลิ่น และปลูกผักตบ

ชวาเพื่อดูดสิ่งโสโครก และโลหะหนัก ต่อจากนั้น 

ใช้กังหันน้ำชัยพั≤นาและแผงท่อเติมอากาศให้กับ

น้ำเสียตามความเหมาะสม โดยส่วนแรก เป็นการ

บำบัดน้ำเสียด้วยกกอียิปต์ ´ึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติ

ช่วยดูดมวลสารต่าง ๆ ที ่ปนเปó ôอนอยู ่ในน้ำเสีย 

ให้ลดลง โดยใช้ลานกรองกรวดเบื้องต้นก่อนที่จะถึง 

บ่อปลูกกกอียิปต์ ให้ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย 

และช่วยเติมออก´ิเจนให้กับน้ำเสีย ตลอดจน 

ช่วยให้เกิดจุลินทรีย์เกาะที่ก้อนกรวด ´ึ่งส่งผลให้มี

การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียให้ลดลงได ้

ส่วนที่สอง เป็นการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อ

เติมอากาศ โดยใช้กังหันน้ำชัยพั≤นาเข้าช่วยเติม

ออก´ิเจนในน้ำ เพื่อให้ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์

ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ´ึ่งตกตะกอนได้ยาก ให้กลาย

เป ็นตะกอนจุล ินทร ีย ์ท ี ่ม ีน ้ำหน ัก (Sludge)  

ที่สามารถตกตะกอนได้รวดเร็ว ในช่วงปลายของ

การบำบัดน้ำเสียก็ให้ผ่านไปยังบ่อปลูกผักตบชวา 

เพื่อช่วยลดสารพิ…ต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ แล้ว 

ส่งเข้าบ่อตกตะกอนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้น้ำที่ใส

สะอาดยิ่งขึ้น และส่วนที่สาม เป็นระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำ โดยใช้เครื่องเติมอากาศ 

   ตัวอย่างแนวพระราชดำริดังกล่าว 

ได ้แก ่ โครงการบำบ ัดน ้ำเส ียบ ึงพระราม 9  

เป็นโครงการที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้

พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิ∏ีการทาง∏รรมชาติ

ผสมผสานกับการใช้เครื ่องกลเติมอากาศบำบัด 

น้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ที ่ปนเปó ôอนในน้ำเสียด้วยแบคทีเรีย  

จากนั ้นจึงไหลถ่ายเทไปยังบ่อตกตะกอน´ึ ่งเป็น 

บ่อกึ ่งไร้สารอากาศ (Facultative Pond) และ 

เก็บกักในบ่อนี้นานประมาณ 2 วันแล้วไหลเข้าสู่ 

บ่อปรับสภาพ (Maturation Pond) ก่อนปล่อย 

ลงสู่คลองลาดพร้าว 
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    ตัวอย่างโครงการบำบัดน้ำเสียด้วย

การผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบอากาศ ได้แก่

โครงการบำบัดน้ำเสียบริเวณหนองสนม-หนองหาน 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชดำริให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 

ที่ปล่อยลงหนองหานโดยเร็ว โดยให้รวบรวมน้ำเสีย

ท ี ่ระบายลงหนองหานจากเขตเทศบาล มาไว ้  

ณ ที่เดียว แล้วให้จัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียโดย

วิ∏ี∏รรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด 
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   การ‡ต‘¡Õากา»‚¥¬„™้ çกังหันนÈ”

™ั¬พั≤นาé

   เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา 

สภาพความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่าง ๆ มีแนวโน้ม

รุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิ∏ี∏รรมชาติไม่อาจบรรเทา

ความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิท∏ิภาพเท่าที่ควร 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวจ ึงพระราชทาน 

พระราชดำริให้ประดิ…∞์เครื่องกลเติมอากาศแบบ

ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ 

´ึ ่งมีรูปแบบ çไทยทำไทยใช้éโดยทรงได้แนวทาง 

จาก çหลุกé ´ึ ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็น 

ภูม ิป ัญญาชาวบ ้ าน เป ็นจุดค ิดค ้น เบ ื ้ อ งต ้น  

ในปัจจุบัน çกังหันน้ำชัยพั≤นาé เป็นที ่ยอมรับ 

ในประสิท∏ิภาพของการบำบัดน้ำเสีย ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศว่าสามารถแก้ไขและปรับปรุง

คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย

แต่ผลที ่ได้ร ับนั ้นยิ ่งใหญ่และมีความสำคัญต่อ 

การดำรงชีวิตของมนุ…ย์อย่างแท้จริง 
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 3.5 ¬÷¥ห≈ักควา¡สÕ¥ค≈้Õงกับสภาพ¢Õง

ท้Õง∂‘่น

  แนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริคำนึงถึงความสอดคล้อง

ก ับสภาพของท้องถ ิ ่น ท ั ้งสภาพแวดล้อมทาง

ภูมิศาสตร์ วั≤น∏รรมและขนบ∏รรมเนียมของ 

แต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ   

  พระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอยู ่ห ัวทรง 

มุ่งมั่นที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่รา…ฎร 

ทุกหมู ่ เหล ่า ด ้วยการทอดพระเนตรสภาพ 

ภูมิประเทศจริง และสอบถามข้อมูลจากกำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และรา…ฎรในพื้นที่ ทรงศึก…าค้นคว้า

ด้วยพระองค์เองจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในงานพั≤นาแหล่งน้ำที่นำขึ้นทูลเกล้าœ ถวาย และ

ศึก…ารายละเอียดจากแผนที่ถึงพิกัดที่ตั้งหมู่บ้าน 

ในทุกท้องถิ่น โดยทอดพระเนตรแหล่งน้ำใน 3 มิติ 

คือ ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และ

ภาพทางสังคม ก่อนที่จะกำหนดโครงการพั≤นา

หรือจัดหาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ บน çแผนที่

ทางสังคมé หรือที่เรียกว่า çSocial Mappingé ของ

ประเทศที ่ทำขึ ้นด้วยพระองค์เอง หลังจากนั ้น 

จึงพระราชทานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณา

ดำเนินการให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ตัวอย่างแนวพระราชดำริดังกล่าว ได้แก่  
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  แนวพร–รา™¥”ร‘çแก้¡≈‘งé

  การพระราชทานแนวพระราชดำริ çแก้มลิงé 

ไปใช้ในการการพั≤นาระบบการบริหารจัดการ 

น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง

ของพระราชดำริที่ทรงคำนึงถึงความสอดคล้องกับ

สภาพดั่งเดิมของกรุงเทพมหานครที่เคยเป็นพื้นที่

ลุ่มรับน้ำตาม∏รรมชาติ โดยมีพระราชดำริให้จัดหา

พื้นที่ลุ่ม บึง สระ เป็นที่รองรับน้ำเมื่อฝนตกหนัก 

และให้นำน้ำเข้ามากักเก็บพักไว้ในแก้มลิงเป็นการ

ชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายออก

จากแก้มลิง  
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„π∑âÕß∑’Ë ‡æ√“–«à“·µà≈–∑âÕß∑’Ë  ¿“æΩπøÑ“Õ“°“»

·≈–ª√–™“™π„π∑âÕß∑’ Ëµà“ß Ê °—π °Á¡’≈—°…≥– 

·µ°µà“ß°—π¡“°‡À¡◊Õπ°—πÇé  

  อย่างไรก็ดี ศูนย์การศึก…าการพั≤นาœ 

ในแต่ละแห่งจะเป็นแบบจำลองของพื้นที ่และรูป

แบบการพั≤นาที่ควรจะเป็นในพื้นที่ลัก…ณะหนึ่ง ๆ 

แต่ไม่ใช่การพั≤นาเ©พาะด้านใดด้านหนึ่ง โดยได้

พยายามใช้ความรู้หลายสาขาที่สุด โดยให้แต่ละสาขา 

เป็นประโยชน์เกื้อหนุนกับการพั≤นาสาขาอื่น ๆ  

  

  การ®ั¥ตั Èง»Ÿน¬å»÷ก…าการพั≤นาÕัน

‡น◊่Õง¡า®ากพร–รา™¥”ร‘

  วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการจัดตั้ง

ศูนย์ศึก…าการพั≤นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

คือ ให้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และทดลองเพื ่อ 

เสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบทที่สอดคล้อง 

กับสภาพของท้องถิ่น    

  ดังพระราชดำรัสความว่า çÇ®ÿ¥ª√– ß§å

¢Õß»Ÿπ¬å»÷°…“œ °Á‡ªìπ ∂“π∑’Ë ”À√—∫§âπ§«â“«‘®—¬
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เรื่องอาหาร และเมื่อชุมชนแข็งแรงพร้อมดีแล้ว ก็

อาจจะมีโครงสร้างพื้น∞านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการยก

ระดับรายได้ของชุมชน เช่น เส้นทางคมนาคม œลœ  

  ดังพระราชดำรัสความว่า ç°“√æ—≤π“

ª√–‡∑»®”‡ªìπµâÕß∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ  µâÕß √â“ß

æ ◊ Èπ∞“π § ◊Õ §«“¡æÕ¡’ æÕ° ‘π æÕ„™ â ¢Õß

ª√–™“™π à«π„À≠à‡ªìπ‡∫◊ÈÕßµâπ°àÕπ ‚¥¬„™â«‘∏’°“√

·≈–Õÿª°√≥å∑’Ëª√–À¬—¥ ·µà∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√ 

‡¡◊ËÕ‰¥âæ◊Èπ∞“π¡—Ëπ§ßæÕ§«√·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â·≈â« ®÷ß

§àÕ¬‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡®√‘≠·≈–∞“π–‡»√…∞°‘®¢—Èπ∑’Ë

 Ÿß¢÷Èπ‚¥¬≈”¥—∫Çé  

 

 

 3.6 ¡ÿ่ง‡น้น„ห้ผ≈¢Õงการพั≤นาตก∂÷ง¡◊Õ

ªร–™า™น‚¥¬ตรงแ≈–พ÷่งตน‡Õง‰¥้„นÕนาคต

  ตัวอย่างปรากØอยู่ในแนวพระราชดำริใน

การพั≤นาแหล่งน้ำ และการจัดตั้งศูนย์ศึก…าการ

พั≤นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 

  การพั≤นาแห≈่งนÈ”

  การพั≤นาแหล่งน้ำ เป ็นการพั≤นา

โครงสร้างพื้น∞านที่จำเป็นต่อการผลิต อันจะเป็น

ราก∞านนำไปสู่การพึ่งตนเองในที่สุด และเป็นปัจจัย

สำคัญที่จะทำให้เก…ตรกรส่วนใหญ่´ึ่งต้องพึ่งพา

อาศัยน้ำฝนจะได้มีโอกาสที่จะมีผลผลิตได้ตลอดปี 

´ึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ใน
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  ดังพระราชดำรัสความว่า çÇ‡ªìπ»Ÿπ¬å 

À√ ◊Õ‡ª ìπ∑ ’ Ë·À àßÀπ÷ Ëß∑ ’ Ë√«¡°“√»÷°…“‡æ ◊ ËÕ¥Ÿ« à“  

∑”Õ¬à“ß‰√ ®–æ—≤π“‰¥âº≈Çé çÇ‡ªìπ°“√ “∏‘µ 

°“√æ—≤π“‡∫Á¥‡ √Á® À¡“¬∂÷ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑ÿ°¥â“π

¢Õß™’«‘µª√–™“™π ∑’Ë®–À“‡≈’È¬ß™’æ„π∑âÕß∑’Ë®–∑”

Õ¬à“ß‰√ ·≈–‰¥â‡ÀÁπ«‘∑¬“°“√·ºπ„À¡à ®– “¡“√∂ 

∑’Ë®–À“¥Ÿ«‘∏’°“√®–∑”¡“À“°‘π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æÇé  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็น

ว่าการได้เรียนรู้และพบเห็นด้วยประสบการณ์ของ

ตนเองนั้นเป็นการสร้างการเรียนรู้การพั≤นาชนบท

ของรา…ฎรให้สามารถพึ่งตนเองได้ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่ห ัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้ม ี 

ศูนย์ศึก…าการพั≤นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โดยทำหน้าที่เสมือน çæ‘æ—∏¿—≥±å∏√√¡™“µ‘∑’Ë¡’™’«‘µé 

เพื ่อเป็นศูนย์รวมของการศึก…าค้นคว้า ทดลอง 

วิจัยและแสวงหาแนวทางการพั≤นาด้านต่าง ๆ  

  »Ÿน¬å»÷ก…าการพั≤นาÕัน‡น◊่Õง¡า®ากพร–รา™¥”ร‘
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  การดำเนินงานของศูนย์ศึก…าการพั≤นา

อันเนื ่องมาจากพระราชดำริทุกแห่งจึงเน้นการ

ประสานงาน การประสานแผน และการจัดการ

ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมการให้

บริการแก่ประชาชน หรือเป็นรูปแบบใหม่ของ 

การบริหารที่เป็นการ çบริการรวมจุดเดียวé และ 

çการบริการเบ็ดเสร็จé หรือ çone stop service for 

the farmersé 

 

 3.7 บŸร≥าการควา¡ร่ว¡¡◊Õร–หว่างหน่ว¬งาน

‚¥¬¡ีªร–™า™น‡ªìน‡ªÑาห¡า¬

  จะเห็นได้จากพระราชดำรัสเกี ่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึก…าการพั≤นา 

อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ เพื ่อให้เป็นแหล่ง 

แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นในการพั≤นา และ

เป็นศูนย์รวมบริการประชาชนทางด้านความรู ้ 

และวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความว่า  

  çÇ°√¡°Õßµ à“ß Ê ∑ ’ Ë ‡° ’ Ë¬«¢ âÕß° —∫

ª√–™“™π∑ÿ°¥â“π¢Õß°“√æ—≤π“™’«‘µ¢Õßª√–™“™π

 “¡“√∂¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπª√Õß¥Õß°—π 

ª√– “πß“π°—πÇé  

  çÇ»Ÿπ¬å» ÷°…“°“√æ—≤π“‡ªìπ»Ÿπ¬å∑ ’ Ë

√«∫√«¡°”≈—ß∑— ÈßÀ¡¥¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ Ë∑ÿ°°√¡°Õß  

∑— Èß„π¥â“π‡°…µ√À√◊Õ„π¥â“π —ß§¡ ∑— Èß„π¥â“π 

°“√À“ß“π°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“¡“Õ¬Ÿ à¥ â«¬°—π  

°ÁÀ¡“¬§«“¡«à“ ª√–™“™π ´÷ Ëß®–µâÕß„™â«‘™“°“√ 

∑—ÈßÀ≈“¬°Á “¡“√∂∑’Ë®–¡“¥Ÿ  à«π‡®â“Àπâ“∑’ Ë®–„Àâ

§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå·°àª√–™“™π°Á¡“æ√âÕ¡°—π„π 

∑’Ë‡¥’¬«°—π ´÷Ëß‡ªìπ Õß¥â“π °ÁÀ¡“¬∂÷ß«à“∑’Ë ”§—≠

ª≈“¬∑“ß§◊Õ ª√–™“™π®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå Çé  
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  จะเห็นได้ช ัดว ่าพระองค์ทรงใช้หลัก 

ของการประชาพ ิจารณ์ (Public heraring)  

อย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา โดยจะทรงอ∏ิบาย

วัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับจากโครงการพั≤นา 

หลังจากนั้นจะถามความสมัครใจและให้ตกลงกัน

ในกลุ ่มที ่จะได้ร ับประโยชน์และกลุ ่มที ่จะต้อง 

เส ียสละ เม ื ่อได ้ข ้อตกลงที ่ เป ็นเอก©ันท์แล ้ว  

ก็จะเรียกผู ้นำท้องถิ ่น เช่น กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน  

นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดให้มารับทราบ

และดำเนินการในขั้นต้น เช่น การจัดการปัญหา

กรรมสิท∏ิÏที่ดิน ก่อนที่จะพระราชทานให้หน่วยงาน

ปØิบัติที ่ เก ี ่ยวข้องดำเนินการในเชิงการบริหาร 

และวิชาการต่อไป เป็นต้น 

  ตัวอย่างของพระราชดำริดังกล่าว ได้แก่  

แนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึก…าการพั≤นา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  ศูนย์ศึก…าการพั≤นาอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริเป็นตัวอย่างหนึ ่งของการสร้างเวที 

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชา

การ นักปØิบัติและประชาชนในพื้นที ่ กล่าวคือ 

ศูนย์ศึก…าการพั≤นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จะเป็นแหล่งที ่ผสมผสานวิชาการและการปØิบัติ 

เป็นแหล่งความรู ้ของประชาชน เป็นแหล่งศึก…า

ทดลองของเจ้าหน้าที ่ปØิบัติงาน และแหล่งแลก

เปลี ่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา

ระหว่างประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที ่´ึ ่งทำหน้าที ่

พั≤นาและส่งเสริม และนักวิชาการ  

 

 3.8 ‡ªî¥‚Õกาส„ห้ªร–™า™น„น™ÿ¡™น‡¢้า¡า

¡ีส่วนร่ว¡„นการตั¥ส‘น„®¥้ว¬ตัว‡Õง (people

participation)

  

  ดังพระราชดำรัส ความว่า

  ç°“√æ—≤π“®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» 

¢Õß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ·≈–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»µ“¡ —ß§¡»“ µ√å 

„π —ß§¡«‘∑¬“ ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ §◊Õ 

π‘ —¬„®§Õ¢Õß§π ‡√“®–‰ª∫—ß§—∫„Àâ§π§‘¥Õ¬à“ßÕ◊Ëπ

‰¡à‰¥â ·µà∂â“‡√“‡¢â“‰ª·≈â« ‡√“‡¢â“‰ª¥Ÿ«à“ ‡¢“µâÕß°“√

Õ–‰√®√‘ß Ê ·≈â«Õ∏‘∫“¬„Àâ‡¢“‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß

°“√æ—≤π“π’È®–‡°‘¥ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¬‘ËßÇ.é  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียก

กระบวนการนี้ว่าเป็น çการระเบิดจากข้างในé คือ

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้กำหนดวิถีทางและ

แนวทางพั≤นาของตนเอง ขณะเดียวกันก็พร้อมรับ

กระแสการพั≤นาจากภายนอก 
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 เป็นที่ประจัก…์แก่อาณาประชาราชทั้งปวงว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงตระหนักถึง 

ความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ำเป็นอย่างยิ่ง 

ดังที่ได้พระราชทานพระดำรัสว่า çน้ำคือชีวิตé ทั้งยังได้ 

พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด ้านการพั≤นาแหล่งน ้ำจำนวนมาก ร ั∞บาล 

และประชาชนชาวไทยทั ้งมวลจ ึงพร ้อมใจก ัน 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวว่า çæ√–∫‘¥“·Ààß 

°“√® —¥°“√∑√ —æ¬“°√πÈ”é ความพยายามของ

กระทรวงมหาดไทยท ี ่ จ ะถอดบทเร ี ยนจาก 

พระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เพื ่อให้กลุ ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม 

จึงเป็นหนึ ่งในกิจกรรมการขับเคลื ่อนนโยบาย

ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 

4.∫∑ √ÿª  
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3 
·π«∑าß°ารπ”æร–รา™¥”ร‘ 

‡ร◊Ëอß°ารบร‘Àาร®ั¥°าร∑รัæ¬า°รπÈ” 
‰ªªร–¬ÿ°ตå „™â 

ส่«π∑’Ë 
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1. ∫∑π” : °“√π”æ√–√“™¥”√‘‡√◊ËÕß°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ”‰ªª√–¬ÿ°µå „™â 

 เนื ่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว 

ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ จะเห็นได้จาก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพั≤นา

แหล่งน้ำ มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ 1,671 

โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย 

จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและถ่ายทอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการบริหาร

จัดการน้ำไปสู่การปØิบัติในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการ 

ดังนี้ 

 2.1 ®ั¥„ห้¡ีการสั¡¡นาการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

ตา¡พร–รา™¥”ร‘ เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ 

แนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื ่องมาจาก 

พระราชดำริด้านการอนุรัก…์ พั≤นา และบริหาร

จัดการน้ำให้กับผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่จากทุก

จังหวัดทั่วประเทศ  

 2.2 ® ั ¥ ท ”หน ั ง ส ◊ Õ แนวพร– ร า ™¥ ” ร ‘

พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

เพื่อเป็นข้อมูลพื้น∞านให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ศึก…าและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการ

บริหารจัดการน้ำ รวมทั้งขับเคลื่อนและขยายผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ให้เกิด

ประสิท∏ิภาพ ประสิท∏ิผล และยั ่งยืน ตามที ่

กระทรวงมหาดไทยได ้กำหนดให ้ เป ็นหนึ ่งใน

กระบวนงานในการขับเคลื ่อนนโยบายปกป้อง

สถาบันสำคัญของชาติ 
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 กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดนำหนังสือ 

ดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ศึก…าองค์ความรู้ที ่ได้จากพระราชดำริ 

พระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอยู ่ห ัวในการบร ิหาร 

จัดการน้ำ แล้วจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ 

ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556  

 2. จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ

บริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 โดยอาจเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือ

พั≤นาและขยายผลโครงการที่มีอยู่เดิม  

 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล

พื ้นที ่ลุ ่มน้ำในประเทศไทย พระราชดำริในการ

บริหารจัดการน้ำและตัวอย่างโครงการอันเนื ่อง 

มาจากพระราชดำริ และข้อมูลศูนย์ศึก…าการพั≤นา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 หนังสือแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 

4 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่1 สถานการณ์น้ำของประเทศไทย 

เพื ่อเป็นข้อมูลพื ้น∞านสำหรับกลุ ่มจังหวัดและ

จังหวัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำ ความต้องการน้ำในพื้นที่ 

และสมดุลของการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  

 ส่วนที่2 แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่ห ัวในการบริหารจัดการน้ำ โดยได้ 

ถอดบทเรียนจากพระราชดำริและโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำร ิในการบริหารจ ัดการน้ำใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ประมวลเป็นองค์

ความรู้เพื่อให้จังหวัดและอำเภอใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  

 ส่วนที่3 การ´ัก´้อมการขับเคลื่อนนโยบาย

ปกป้องสถาบ ันสำค ัญของชาต ิ และแนวทาง 

การนำองค์ความรู้จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่ห ัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ไปประยุกต์ใช้  

2. °“√®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ·π«æ√–√“™¥”√‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« 
 „π°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ” 
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3. ·π«∑“ß°“√«“ß·ºπ°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ”„π√–¥—∫°≈ÿà¡®—ßÀ«—¥/ 
 ®—ßÀ«—¥·∫∫¡’ à«π√à«¡ 

  - ชุมชนที ่ต ้องพึ ่งพาแหล่งน้ำในการ

ดำรงชีวิต (กลุ ่มผู ้ใช้น้ำ เก…ตรกร ชาวประมง 

เป็นต้น) โดยเ©พาะชุมชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำที่นำแนว

พระราชดำริไปประยุกต์ใช้ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำของ 

อ่างเก็บน้ำห้วยขี ้หินอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ´ึ่งได้รวมตัวกันจัด

ตั ้งกลุ ่มผู ้ใช้น้ำขึ ้น เพื ่อกำหนดกฎระเบียบการ

จัดสรรน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกให้เพียงพอแก่สมาชิก

ในหมู่บ้าน โดยกลุ่มจะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำ 

´่อมแ´ม ดูแลบำรุงรัก…าแหล่งน้ำและคลองส่งน้ำ 

ตลอดจนจัดกองทุนกลุ่มเพื่อสนับสนุนการประกอบ

อาชีพการเก…ตร ทำให้รา…ฎรสามารถใช้ประโยชน์

จากน้ำจากทั่วถึง ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

  - ผู ้สน ับสนุนการบร ิหารจ ัดการน ้ำ 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรพั≤นา

เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศที ่ทำงานในพื้นที ่ เป็นต้น) โดย

เ©พาะบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

ในการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก และบริหาร

จัดการน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์

และเป็น∏รรม1 บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นในการจัดการน้ำเสียในพื้นที ่ของตนเอง2 

เป็นต้น 

 3.1 รวบรว¡¢ ้Õ¡ Ÿ≈พ ◊ Èน∞าน‡พ ◊ ่ Õ® ั¥ท”

รา¬งานส∂านการ≥åนÈ”¢Õงก≈ÿ่¡®ังหวั¥/®ังหวั¥

  ศึก…าสถานการณ์น้ำของประเทศใน 

ลุ่มน้ำต่าง ๆ (ส่วนที่ 1 และภาคผนวก 1) เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้น∞านในการจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ

ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

 3.2 ก”หน¥ผŸ ้¡ ีส ่วน‰¥ ้ส ่วน‡ส ี¬„นการ

การบร‘หาร®ั¥การนÈ”¢Õงก≈ÿ่¡®ังหวั¥/®ังหวั¥

  ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการการบริหาร

จัดการน้ำ หมายถึง 

  - บุคคล กลุ ่มบุคคล ชุมชน หร ือ

องค์กรที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องโดยตรงกับการบริหาร

จัดการน้ำในพื ้นที ่ เช ่น คณะกรรมการลุ ่มน้ำ 

เป็นต้น 

  - หน ่วยงานผู ้ ร ับผ ิดชอบเร ื ่ องน ้ ำ

โดยตรง (น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย) ในจังหวัด  

เช ่น สำน ักงานทร ัพยากรน ้ำภาค สำน ักงาน

ทรัพยากร∏รรมชาติœ จังหวัด เป็นต้น 

1 ระเบียบสำนักนายกรั∞มนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2 ดูมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 
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 3.3 ® ั¥ท”ส∂านการ≥åนÈ”แ≈–ว‘ส ั¬ทั»นå

การบร‘หาร®ั¥การนÈ”¢Õง®ังหวั¥¥้ว¬กร–บวนการ

¡ีส่วนร่ว¡¢ÕงผŸ้¡ีส่วน‰¥้ส่วน‡สี¬„นการบร‘หาร

®ั¥การนÈ”

    โดยอย่างน้อยควรมีข ้อมูลต่าง ๆ 

ดังนี้ 

   (1) ปริมาณน้ำต้นทุนในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 

   (2) ความต้องการใช้น้ำในกลุ่มจังหวัด/ 

จังหวัด ในปัจจุบันและอนาคต (พ.ศ. 2553-2556)  

   (3) สมดุลน้ำในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

ในปัจจุบันและอนาคต (พ.ศ. 2553-2556)  

   (4) ปัญหาเรื ่องน้ำในพื ้นที ่ (ปัญหา 

การขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม น้ำเสีย) 

   (5) ว ิส ัยท ัศน ์หร ือแนวทางในการ

บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 

 3.4การวางแผนการบร‘หาร®ั¥การนÈ”แ≈–

การน”แผน‰ªªØ‘บัต‘

   1) ศึก…าวิสัยทัศน์และทิศทางการพั≤นา

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

  2) ศึก…าสถานการณ์น้ำและสภาพปัญหา

ในพื้นที่ 

  3) ศึก…าแนวพระราชดำริและโครงการ

อันเนื ่องมาจากพระราชดำริในพื ้นที ่ เพื ่อเป็น

แนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ (ส่วนที่ 2 

และภาคผนวก 2, 3) 

  4) กำหนดแผนงาน/โครงการบริหาร

จัดการน้ำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทาง 

การพั≤นากลุ ่มจังหวัด/จังหวัด วิส ัยทัศน์การ

บริหารจัดการน้ำของจังหวัด และสถานการณ์น้ำ 

ในพื้นที่  

 3.5 การต‘¥ตา¡ªร–‡¡‘นผ≈‚ครงการ„น

แผนการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

  1) ติดตามและประเมินผลการดำเนิน

การตามแผนการบริหารจัดการน้ำใน 3 ระดับ 

ได้แก่  

   (1) ความก้าวหน้าของโครงการ 

   (2) การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

   (3) ผลกระทบของโครงการที ่ม ีต ่อ

ว ิส ัยทัศน์การพั≤นาจังหวัด การแก้ปัญหาน้ำ 

ในพื้นที่  

   2) การวิเคราะห์ผลการติดตาม เพื ่อ

ปรับปรุงแผนงาน/โครงการและ/หรือขยายผล 
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 4.2 ก ร –ทรว ง¡หา¥‰ท¬ต ‘ ¥ต า¡แ≈–

ªร–‡¡‘นผ≈การ¥”‡น‘นการตา¡แผนการบร‘หาร

®ั¥การนÈ”¢Õงก≈ÿ่¡®ังหวั¥/®ังหวั¥ใน 3 ระดับ  

  1) ความก ้าวหน ้าในการดำเน ินงาน 

ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

  2) การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย

ปกป้องสถาบัน 

  3) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อความ

ยั ่งยืนของโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

ในพื้นที่ และประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ 

 4.1 กร–ทรวง¡หา¥‰ท¬รวบรว¡ผ≈การ

¥”‡น‘นการ¥้านการบร‘หาร®ั¥การนÈ”¢Õงก≈ÿ ่¡

®ังหวั¥แ≈–®ังหวั¥แ≈–®ั¥ท”‡ªìน∞าน¢้Õ¡Ÿ≈ดังนี้ 

      1)  แผนการบริหารจัดการน้ำตามแนว 

พระราชดำร ิพระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอยู ่ ห ั ว 

ระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553-2556  

  2) โครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหาร 

จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  3) สรุปโครงการพระราชดำริเกี ่ยวกับ 

การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ  

4. °“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß°≈ÿà¡®—ßÀ«—¥/®—ßÀ«—¥ 
 „π°“√π”æ√–√“™¥”√‘„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ”‰ªª√–¬ÿ°µå „™â  
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 การªร–¬ÿกตå„™้ ผ≈ที่คา¥ว่า®–‰¥้รับ

 1. ระดับกระทรวง 1. นโยบายปกป้องสถาบันของชาติ : การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

   2. หนังสือแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวในการบริหารจัดการน้ำ  

เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นข้อมูลพื้น∞านในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และถ่ายทอดสู่ประชาชน 

   3. ∞านข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจากระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

    - แผนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

 ระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556  

    - โครงการ 1 จ ังหว ัด 1 โครงการบร ิหารจ ัดการน ้ำตามแนวพระราชดำร ิ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

    - ∞านข้อมูลโครงการพระราชดำริเกี ่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื ้นที ่จ ังหวัด 

 ทั่วประเทศและแนวทางขยายผลโครงการœ  

 2. ระดับจังหวัด 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด 

   2. สถานการณ์น้ำของจังหวัด 

   3. แผนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับกลุ่ม

จังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556  

   4. โครงการ 1 จ ังหว ัด 1 โครงการบร ิหารจ ัดการน ้ำตามแนวพระราชดำร ิ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

   5.สรุปโครงการพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัด  

   6. แนวทางการขยายผลโครงการพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัด  

 3. ระดับอำเภอ แนวทาง/แผนงานการจ ัดต ั ้งศูนย ์ เร ียนรู ้ โครงการอ ันเน ื ่องมาจากพระราชดำร ิ 

   ในระดับอำเภอ 

 4. ระดับท้องถิ่น 1. ทะเบียน แผนที่และข้อมูลสารสนเทศแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ 

   2. แผนงาน/โครงการงบประมาณและการดูแลรัก…าแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมทั้งช่วยเหลือ 

สนับสนุนให้คำปรึก…า ประสานงานและจัดการร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำในการบริหาร

จัดการน้ำที่สนับสนุนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ระดับชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำที่นำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้/บริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก 

   พระราชดำริ 

5. ∫∑ √ÿª 

ตารางที่ 3.1 สรุปเป้าหมายการนำพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำไปประยุกต์ใช้ 
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4 
¿า§ºπ«° 

ส่«π∑’Ë 



¿า§ºπ«° 1  
æ◊Èπ∑’Ë≈ÿ่¡πÈ”„πªร–‡∑»‰∑¬ :  
ªร‘¡า≥·≈–§ÿ≥¿าæπÈ”„πæ◊Èπ∑’Ë≈ÿ่¡πÈ” 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 1 · ¥ß¢Õ∫‡¢µ≈ÿà¡πÈ” 25 ≈ÿà¡πÈ”¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 2 · ¥ß°“√®”·π° 25 ≈ÿà¡πÈ”À≈—°‡ªìπ 9 °≈ÿà¡≈ÿà¡πÈ”¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 3 · ¥ßª√‘¡“≥πÈ”∑à“√“¬ªïµàÕÀπà«¬¢Õßæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ” 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 4 · ¥ß·ÕàßπÈ”∫“¥“≈∑’Ë ”§—≠∑—Ë«ª√–‡∑» 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 5 · ¥ßª√‘¡“≥πÈ”∫“¥“≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
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·ºπ¿“æ∑’Ë 6 · ¥ßæ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ßÕÿ∑°¿—¬πÈ”ªÉ“‰À≈À≈“°·≈–æ◊Èπ∑’ËπÈ”∑à«¡¢—ß 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

67

·ºπ¿“æ∑’Ë 7 · ¥ßæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”∑’Ë¡’°“√¢“¥·§≈ππÈ”„πªí®®ÿ∫—π 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

68

·ºπ¿“æ∑’Ë 8 · ¥ßæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”∑’Ë¡’°“√¢“¥·§≈ππÈ”„πÕπ“§µ 
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1. ≈ÿà¡πÈ” “≈–«‘π (Salawin River Basin) 

 ลุ่มน้ำสาละวิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวัน

ตกเ©ียงเหนือของประเทศไทย มีพื ้นที ่ 

ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 17,918 ตารางกิโลเมตร 

โดยพื ้นท ี ่ส ่วนใหญ่อยู ่ ในเขตจ ังหว ัด

แม่Œ่องสอน และบางส่วนของจังหวัดตาก

และจังหวัดเชียงใหม่ 

 ¿“ææ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡πÈ”∑—Èß 25 ≈ÿà¡πÈ” 
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 ลุ่มน้ำโขงส่วนที่อยู่ในประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 

57,424 ตารางกิโลเมตร มีท ิศเหนือติดกับประเทศพม่า 

และประเทศลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำยม ทิศตะวันออกติดกับ

ประเทศลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำแม่กก ส่วนลุ่มน้ำ 

แม่โขงอีสาน มีทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำโขง  

´ึ่งเป็นเขตแดนระหว่างไทย-ลาว ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับ

แนวเทือกเขาภูพาน ขอบเขตลุ่มน้ำเป็นแนวเทือกเขาภูพาน 

´ึ่งแผ่ขยายลงมาจากจังหวัดเลยไปยังจังหวัดนครพนม 

2. ≈ÿà¡πÈ”‚¢ß (Khong River Basin) 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

71

3. ≈ÿà¡πÈ”°° (Kok River Basin)  

 ลุ ่มน้ำกกอยู ่ทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย เกิดจากต้นน้ำทางทิศเหนือ

เมืองกก รั∞เชียงตุง ประเทศสหภาพพม่า

ลำน ้ำไหลผ่านเม ืองกกและเม ืองสาด  

เข้าเขตแดนประเทศไทยที่ช่องน้ำแม่กก 

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และไหล

ไปทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอแม่อาย

แล้วเข้าเขตจังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอ

แม่จันและอำเภอเมืองโดยไหลไปทางทิศ

ตะวันออกเ©ียงเหนือ ผ่านอำเภอเชียงแสน

และไหลลงแม่น้ำโขง ขนาดพื้นที ่ลุ ่มน้ำ

ประมาณ 7,895 ตารางกิโลเมตร 
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 ลุ่มน้ำชีอยู่ทางภาคตะวันออกเ©ียงเหนือของประเทศไทย 

เกิดจากต้นน้ำบนทิวเขาพังเพย ´ึ่งเป็นเขาสันปันน้ำของลุ่มน้ำ  

ป่าสักและลุ่มน้ำชี พื้นที่ที่เป็นภูเขา ´ึ่งเป็นต้นน้ำนี้อยู่ทางทิศเหนือ 

ตะวันออก และตะวันตกของลุ่มน้ำ เช่น เทือกเขาสูงเพชรบูรณ์ 

เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำพองและแม่น้ำชี เทือกเขาภูพาน เป็นต้น

กำเนิดแม่น้ำลำปาวและแม่น้ำยัง แม่น้ำชีไหลจากจังหวัดชัยภูมิ

ผ่านจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโส∏ร ขนาดพื้นที่

ลุ่มน้ำประมาณ 4,976 ตารางกิโลเมตร 

4. ≈ÿà¡πÈ”™’ (Chi River Basin)  
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5. ≈ÿà¡πÈ”¡Ÿ≈ (Mun River Basin) 

 พื ้นที ่ลุ ่มน้ำมูลอยู ่ทางภาคตะวันออกเ©ียงเหนือของ

ประเทศ ´ึ ่งส่วนใหญ่เป็นพื ้นที ่ราบสูง มีแนวเขาทางตอนใต้ 

และค่อนข้างลาดต่ำลงทางทิศเหนือ พื ้นที ่ราบต่ำสุดอยู ่ท ี ่ 

จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเก… ต้นน้ำเกิดจากเขาเขียว โดย 

ไหลผ่านตอนเหนือของจังหวัดบุร ีร ัมย์ ผ่านจังหวัดสุร ินทร์ 

ศรีสะเก… และอุบลราช∏านี ไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราช∏านี ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 69,700 ตาราง

กิโลเมตร 
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6. ≈ÿà¡πÈ”ªîß (Ping River Basin)  

 ลุ ่มน ้ำป îงอยู ่ทางภาคเหนือของประเทศ  

เก ิดจากต้นน้ำในเขตอำเภอเช ียงดาว จ ังหวัด

เชียงใหม่ เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ ให้การระบายน้ำ

จากทิศเหนือลงสู่ทางทิศใต้ไหลไปรวมกับแม่น้ำวัง 

ที ่จ ังหวัดตาก แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำน่านที ่

จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นเจ้าพระยา ขนาดพื้นที่

ลุ่มน้ำประมาณ 33,898 ตารางกิโลเมตร  
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7 . ≈ÿà¡πÈ”«—ß (Wang River Basin)  

 ลุ ่มน ้ำว ัง เก ิดจากต้นน้ำในเขตรอยต่อ

ระหว ่างจ ังหว ัดลำปาง เช ียงราย เช ียงใหม ่  

และพะเยา ´ึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ โดย

ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำให้การระบายน้ำจาก

ทิศตะวันออกเ©ียงเหนือลงสู่ทางทิศตะวันตกเ©ียง

ใต้ไหลลงไปเก็บกักไว้ในเขื่อนกิ่วลมแล้ว จึงไหล

ผ่านตัวเมืองจังหวัดลำปางไปรวมกับแม่น้ำปîงในเขต

จังหวัดตากกลายเป็นแม่น้ำปîง ลุ ่มน้ำวังมีขนาด

พื้นที่ลุ่มน้ำ ประมาณ 10,792 ตารางกิโลเมตร 
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 ลุ ่มน้ำยมเกิดจากต้นน้ำจากยอดดอยจี Î 

ในเขตจ ั งหว ัดน ่ านต ิดต ่อก ับจ ั งหว ัดพะเยา  

อยู ่ทางภาคเหนือของประเทศขนาดพื้นที ่ ลุ ่มน้ำ

ประมาณ 23,616 ตารางกิโลเมตร ให้การระบายน้ำ

จากทางทิศตะวันออกเ©ียงเหนือลงสู่ทางทิศตะวันตก 

เ©ียงใต้ ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

เป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นส่วนใหญ่แล้วไหลผ่าน

จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิจิตร ไปรวมกับแม่น้ำน่าน  

ที่จังหวัดนครสวรรค์เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา 

8 . ≈ÿà¡πÈ”¬¡ (Yom River Basin)  
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9. ≈ÿà¡πÈ”πà“π (Nan River Basin) 

 ลุ่มน้ำน่านเกิดจากต้นน้ำในเขตอำเภอทุ่งช้าง 

จังหวัดน่าน ´ึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ต้นน้ำ

เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ ให้การระบายน้ำจากทาง

ทิศเหนือลงสู่ทางทิศใต้ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดน่าน

ลงไปเก็บกักในเขื่อนสิริกิตติÏ แล้วไหลผ่านจังหวัด

อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิ…ณุโลกไปรวมกับแม่น้ำยม 

แล้วจึงไหลไปรวมกับแม่น้ำปîงและวัง ที ่จังหวัด

นครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวของ

ลำน้ำรวมทุกลำน้ำประมาณ 2,191 กิโลเมตร 
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10. ≈ÿà¡πÈ”‡®â“æ√–¬“ (Chao Phraya River Basin) 

 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นลุ่มน้ำที่เกิดจากการรวมตัว

ของแม่น้ำปîง วัง ยม และน่าน ที่ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอ

ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลผ่านพื้นที ่ราบ 

ภาคกลางและไหลลงสู่อ่าวไทย มีแม่น้ำสะแกกรังไหลมา

บรรจบที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อไหล

ผ่านจังหวัดชัยนาท จะบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนและมี 

แม่น้ำน้อยไหลมาบรรจบที่เขตอำเภอสรรพยา จังหวัด

ช ัยนาท แม่น ้ำน ้อยนี ้จะไหลวกมาบรรจบกับแม่น ้ำ

เจ ้าพระยาที ่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุ∏ยา  

ขนาดพื ้นที ่ลุ ่มน้ำประมาณ 21,725 ตารางกิโลเมตร  

ความยาวของลำน้ำรวมทุกลำน้ำ ประมาณ 612 กิโลเมตร 
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11. ≈ÿà¡πÈ” –·°°√—ß (Sa Kae Krang River Basin) 

 ลุ ่มน้ำสะแกกรัง เป็นลุ ่มน้ำ´ึ ่งอยู ่ทางภาคกลางของ

ประเทศ เกิดจากพื้นที่ต้นน้ำลำ∏ารที่เป็นเทือกเขาทางภาคเหนือ

ของประเทศไทยระหว่างจังหวัดอุทัย∏านี กำแพงเพชร และ

นครสวรรค์ ให้การระบายน้ำจากทิศตะวันตกเ©ียงเหนือลงสู่ 

ทิศตะวันออก โดยไหลจากอำเภอแม่วงก์และอำเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค์ ไปรวมกับคลองโพ∏ิÏที่อำเภอสว่างอารมณ์ 

จังหวัดอุทัย∏านี แล้วไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา ที่อำเภอทัพทัน 

ต่อจากนั้น ไหลไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเภอโกรกพระ 

จังหวัดอุทัย∏านี มีขนาดพื้นที่ลุ ่มน้ำประมาณ 5,202 ตาราง

กิโลเมตร 
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12. ≈ÿà¡πÈ”ªÉ“ —° (Pasak River Basin)  

 ลุ ่มน้ำป่าสักอยู่ทางภาคกลางของประเทศ 

ประกอบด้วย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี 

สระบุรี และพระนครศรีอยุ∏ยา เกิดจากต้นน้ำ 

ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 

15,779 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่

ราบภาคกลาง ในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และ

บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุ∏ยา 
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13. ≈ÿà¡πÈ”∑à“®’π (Tha Chin River Basin) 

 ลุ ่มน้ำท่าจีนอยู่ภาคกลางของประเทศไทย 

แม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ตำบลมะขามเ≤่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

ไหลผ่านเขตจังหวัดสุพรรณบุรี นครป∞ม และ 

ออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ 

ประมาณ 14,199 ตารางกิโลเมตร 
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14. ≈ÿà¡πÈ”·¡à°≈Õß (Mae Klong River Basin) 

 ลุ ่มน้ำแม่กลองอยู ่ทางภาคตะวันตกของ

ประเทศ เป็นลุ่มน้ำที่อยู่ติดชายแดนไทยกับประเทศ

พม่า ลำน ้ำไหลจากท ิศเหน ือลงมาทางท ิศใต ้  

ไหลผ่านอำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิÏ จังหวัด

กาญจนบุร ี อุท ัย∏านี บรรจบกับแควน้อยและ 

แควใหญ่ที่วังศาลา แล้วไหล ไปบรรจบลำตะเพิน 

ผ่านพื ้นที ่ราบเขตอำเภอท่าม่วง และท่ามะกา  

ผ่านอำเภอบ้านโป่ง และโพ∏าราม จังหวัดราชบุรี 

แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเ©ียงใต้ ผ่านอำเภอ 

บางคน∏ี และอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วไหล

ลงอ่าวไทย ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 30,198 ตารางกิโลเมตร 
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15. ≈ÿà¡πÈ”ª√“®’π∫ÿ√’ (Prachin River Basin) 

 ลุ ่มน ้ำปราจ ีนบุร ีอยู ่ทางภาคตะว ันออก 

ของประเทศไทย ประกอบด้วย พื้นที่ของจังหวัด

ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว เกิดจากต้นน้ำบริเวณ 

เทือกเขาพนมดงรัก มีขนาดพื้นที่ลุ ่มน้ำประมาณ 

10,006 ตารางกิโลเมตร ให้การระบายน้ำจาก 

ทางทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก 
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16. ≈ÿà¡πÈ”∫“ßª–°ß (Bangpakong River Basin) 

 ลุ่มน้ำบางปะกงอยู่ทางภาคตะวันออกของ

ประเทศ เกิดจากต้นน้ำของแม่น้ำนครนายก บริเวณ

ตอนเหนือของจังหวัดนครนายก ´ึ่งไหลมาบรรจบ

แม่น้ำปราจีนบุรี ที่ไหลมาจากพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

ตรงบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด©ะเชิงเทรา 

ให้การระบายน้ำจากทิศเหนือผ่านที่ราบต่ำตอนกลาง 

และตอนล่างไหลลงทางทิศใต้ แล้วไหลลงสู่อ่าวไทย

ตรงเขตอำเภอบางปะกง จังหวัด©ะเชิงเทรา ขนาด

พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 8,706 ตารางกิโลเมตร มีความยาว 

ของลำน้ำสายหลักประมาณ 241 กิโลเมตร 
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17. ≈ÿà¡πÈ”‚µπ‡≈ “∫ (Tonele Sap River Basin) 

 ลุ ่มน้ำโตนเลสาบเป็นลุ ่มน้ำทางภาค

ตะวันออกครอบคลุมพื ้นท ี ่ในเขตจังหว ัด

สระแก้ว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด 4,142 ตารางกิโลเมตร 
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18. ≈ÿà¡πÈ”™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πÕÕ°¢ÕßÕà“«‰∑¬ (Eastern Coast River Basin) 

 ลุ่มน้ำชายฝัòงทะเลตะวันออกเป็นลุ่มน้ำที่เกิด

จากพื้นที่ต้นน้ำลำ∏ารที่เป็นเทือกเขาทางภาคตะวัน

ออกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด มีพื้นที่ 13,240 ตาราง

กิโลเมตร 
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19. ≈ÿà¡πÈ”‡æ™√∫ÿ√’ (Petchaburi River Basin) 

 ลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งอยู่ทางภาคกลาง มีพื้นที่

รวมประมาณ 6,219 ตารางกิโลเมตร มีต้นน้ำอยู่

ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ´ึ ่งเป็นเทือกเขาสูงใน

พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ ลำน้ำไหลจากทิศตะวันตก 

ไปสู ่พื ้นที ่ราบทางทิศตะวันออก และประจบกับ 

ห้วยแม่ประจันที่บ้านท่าสัก อำเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรี แล้วไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือก่อนไหลลง

อ่าวไทย 
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 ลุ ่มน้ำชายฝั òงทะเลตะวันตกของอ่าวไทย  

อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่รวม 7,123 

ตารางกิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขาทางทิศตะวันตก 

ของพื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น เทือกเขาใหญ่ เทือกเขาสาม

ร้อยยอด และไหลมาทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเล

อ่าวไทย 

 

20. ≈ÿà¡πÈ”™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πµ°¢ÕßÕà“«‰∑¬ (Western Coast River Basin) 
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21. ≈ÿà¡πÈ”™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πÕÕ°¢Õß¿“§„µâ (South Eastern River Basin) 

 ลุ ่มน้ำชายฝั òงทะเลตะวันออกของภาคใต้ 

ต้นน้ำเป็นเทือกเขาทางภาคใต้ ขนาดพื้นที่ลุ ่มน้ำ

ประมาณ 25,778 ตารางกิโลเมตร ความยาว 

ของลำน้ำสายหลักประมาณ 1,396 กิโลเมตร 

ครอบคลุมพ ื ้นท ี ่จ ังหว ัดชุมพร สุรา…ฎร ์∏าน ี 

นครศรี∏รรมราช ปัตตานี สงขลา และนรา∏ิวาส 
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22. ≈ÿà¡πÈ”µ“ªï (Tapi River Basin) 

 เป็นลุ่มน้ำทางภาคใต้ของประเทศ มีพื้นที่

ประมาณ 13,235 ตารางกิโลเมตร ต้นน้ำเป็นเทือก

เขาทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ไหลมาบรรจบกัน 

ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา…ฎร์∏านี แล้วไหลลงสู่

อ่าวไทย 
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23. ≈ÿà¡πÈ”∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ (Thale Sap Songkhla River Basin) 

 พ ื ้นท ี ่ลุ ่มน ้ำทะเลสาบสงขลาเป ็นลุ ่มน ้ำ 

ทางภาคใต้ เกิดจากเทือกเขาทางภาคใต้มีพื ้นที ่ 

รวมประมาณ 8,217 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสงขลา และบางส่วนของ

จังหวัดพัทลุง 
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24. ≈ÿà¡πÈ”ªíµµ“π’ (Pattani River Basin) 

 ลุ่มน้ำปัตตานีตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ 

มีพื้นที่รวม 3,883 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ต้นน้ำอยู่ที่

เทือกเขาสันกาลาคีรีครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี

และบางส่วนของจังหวัดยะลา นครศรี∏รรมราช  
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25. ≈ÿà¡πÈ”™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πµ°¢Õß¿“§„µâ (South Western River Basin) 

 ลุ ่มน้ำชายฝั òงทะเลตะวันตกของภาคใต้  

มีพื้นที่รวม 19,256 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ำที่

เกิดจากพื้นที่ต้นน้ำลำ∏ารที่เป็นเทือกเขาทางภาคใต้

ของประเทศไทยระหว่างจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ 

ตรัง นครศรี∏รรมราช สตูล และภูเก็ต ไหลลง 

ทะเลอันดามัน 



¿า§ºπ«° 2 
·π«æร–รา™¥”ร‘°ารบร‘Àาร®ั¥°ารπÈ”·≈–  
ตั«อ¬่าß‚§รß°ารอัπ‡π◊Ëอß®า°æร–รา™¥”ร‘ 
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 พร–รา™¥”ร‘ ตัวÕ¬่าง‚ครงการตา¡พร–รา™¥”ร‘ หน่ว¬งานที่รับผ‘¥™Õบ

 พร–รา™¥”ร‘„นการแก้ªíญหานÈ”แ≈้ง

 1. ฝนหลวง  1. สำนักฝนหลวงและการบินเก…ตร  

     ภายในมหาวิทยาลัยเก…ตรศาสตร์  

     ถนนพหลโย∏ิน เขตจตุจักร  

     กรุงเทพœ 10900  

     โทร. 02 940-5960-3  

     โทรสาร 02 561-3028  

    2. สำนักฝนหลวงและการบินเก…ตร  

     กระทรวงเก…ตรและสหกรณ์  

     ถนนราชดำเนินนอก  

     เขตพระนคร กทม. 10200  

     โทร. 02 940-5960-3  

     โทรสาร 02 561-3028  

 2. อ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน 

   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต 

   บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก  กรุงเทพœ 10300 

   อำเภอหัวหิน  

   จังหวัดประจวบคีรีขัน∏์    

 3. ฝายทดน้ำ โครงการฝายคลองทับยาว กรมชลประทาน 

   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

   จังหวัดพังงา  

 4. ขุดลอกหนองบึง โครงการพั≤นาห้วยวังหิน กรมชลประทาน 

   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

   จังหวัดนครพนม  

 5. สระเก็บน้ำ โครงการขุดสระเก็บกักน้ำ กรมชลประทาน 

  ตามทƒ…ฎีใหม่  ตามทƒ…ฎีใหม่ อำเภอเขาวง  

   จังหวัดกาÃสิน∏ุ์  

 6. อุโมงค์ผันน้ำ  โครงการอุโมงค์ผันน้ำจาก กรมชลประทาน 

   อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่การเก…ตร 

   ลุ่มน้ำลำพะยัง 
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 พร–รา™¥”ร‘ ตัวÕ¬่าง‚ครงการตา¡พร–รา™¥”ร‘ หน่ว¬งานที่รับผ‘¥™Õบ

 7. ฝายต้นน้ำลำ∏าร  โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำ∏าร จังหวัดนครนายก 

  Check Dam (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ  สำนักงานทรัพยากระรรมชาติ   

   โครงการ 80 พรร…า 80 พันฝาย และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก 

      

 พร–รา™¥”ร‘„นการแก้ªíญหานÈ”ท่ว¡

 1. เขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิท∏ิÏ กรมชลประทาน 

 2. ทางผันน้ำ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรมชลประทาน 

   จังหวัดเพชรบุรี  

 3. ปรับปรุงสภาพลำน้ำ โครงการปรับปรุงคลองลัดโพ∏ิÏ  กรมชลประทาน 

   ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระปะแดง  

   จังหวัดสมุทรปราการ 

 4. การระบายน้ำ โครงการระบายน้ำสนามบินสุวรรณภูมิ กรมชลประทาน 

  ออกจากที่ลุ่ม จังหวัดสมุทรปราการ 

 5. แก้มลิง โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- กรมชลประทาน 

   คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 6. ประตูระบายน้ำ โครงการประตูระบายน้ำ กรมชลประทาน 

   ห้วยบางบาด จังหวัดหนองคาย 

 

 พร–รา™¥”ร‘„นการ®ั¥การนÈ”‡สี¬

 1. น้ำดีไล่น้ำเสีย  โครงการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ำ กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

   และขุดลอกคลองในเขตชุมชนหนาแน่น 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า 

   ของกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพœ 10200  

 2. เครื่องกรองน้ำ โครงการบึงมักกะสัน กรมชลประทาน 

  ∏รรมชาติ    

 3. สระเติมอากาศ โครงการบำบัดน้ำเสียบึงพระรามเก้า กรมชลประทาน 

  ชีวภาพบำบัด  

 4. การผสมผสาน โครงการบำบัดน้ำเสียบริเวณหนองสนม- กรมชลประทาน 

  ระหว่างพืชน้ำกับ หนองหาน 

  ระบบเติมอากาศ 
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 พร–รา™¥”ร‘ ตัวÕ¬่าง‚ครงการตา¡พร–รา™¥”ร‘ หน่ว¬งานที่รับผ‘¥™Õบ

 5. หลัก∏รรมชาติ โครงการศึก…าวิจัยและพั≤นาสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน 

  บำบัด∏รรมชาติ แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

   อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

 6. การเติมอากาศ โครงการชลประทานหลักการบำบัดน้ำเสีย กรมชลประทาน 

  โดยใช้กังหันน้ำ โครงการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา  

   ชัยพั≤นา 

 

 พร–รา™¥”ร‘„นการÕนÿรัก…å¥‘นแ≈–นÈ”

  หญ้าแฝก  โครงการพั≤นาและรณรงค์การใช้ โครงการพั≤นาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

   หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

    อาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง  

    อำเภอแม่ø้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240  

    โทร 053 767 015-7 053 767677 
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 การทำ çฝนเทียมé นับเป็นวิ∏ ีการหนึ ่ง 

ที ่สามารถช่วยเพิ ่มน้ำให้แก่แหล่งน้ำผิวดินและ 

แหล่งน้ำใต้ดิน ตลอดจนเพิ่มความชุ ่มชื ้นให้แก่

พื ้นที ่ท ั ่วไปได้ นอกเหนือจากฝนที ่ตกเองตาม

∏รรมชาติ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงศึก…า 

ถึงสภาพน้ำในบรรยากาศในรูปของความชื้น หรือ 

ไอน้ำที ่มีตาม∏รรมชาติแล้ว ประเทศไทยน่าจะมี

โอกาสจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศในช่วงเวลา

ที ่สภาพความชื ้นในบรรยากาศมีความเหมาะสม 

ทำให้ฝนตกนอกเหนือจากการตกของฝนปกติตาม

ƒดูกาล สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

ในภาวะวิกƒตได้ จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่

1. ΩπÀ≈«ß 

นักวิชาการและเจ้าหน้าที ่กระทรวงเก…ตรและ

สหกรณ์ครั ้งแรกเมื ่อ พ.ศ. 2499 ให้ค้นคว้าหา

เทคนิควิชาการทางวิทยาศาสตร์ในการแปรสภาพ 

ไอน้ำในอากาศให้เกิดเม¶ แล้วเร่งให้กลุ ่มเม¶ 

มีการรวมตัวกันแน่นขึ้น จนเกิดเป็นฝนตกในช่วง

เวลาที่ต้องการ โดยพระราชทานนามโครงการทำ

ฝนเทียมนี ้ว่า çโครงการฝนหลวงé ´ึ ่งเป็นชื ่อที ่ 

เร ียกอย่างเป็นทางการเพื ่อความเป็นสิร ิมงคล 

เมื่อ พ.ศ. 2517 และนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

คณะปØิบัติการฝนหลวงชุดต่าง ๆ ได้มีการทดลอง

บินทำฝนเพื่อการศึก…าวิจัยหากรรมวิ∏ีที่เหมาะสม

ร ่วมก ับการปØ ิบ ัต ิช ่วยเหล ือรา…ฎรท ้องท ี ่ท ี ่

ขาดแคลนน้ำควบคู่ไปด้วยจนถึงปัจจุบัน 

æ√–√“™¥”√‘„π°“√·°âªí≠À“πÈ”·≈âß 
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 การทำฝนหลวงนับว่ามีความยากลำบาก 

และมีอุปสรรคมากมาย การที่จะให้เกิดผลในการ

ปØิบัติงาน  สิ่งสำคัญ ก็คือ จะต้องมีสภาพลมø้า

อากาศที่เอื ้ออำนวย โดยเ©พาะอย่างยิ่งความชื้น 

ในอากาศจะต้องอยู่ในระดับเหมาะสม การปØิบัติ

งานจึงจะได้ผล แต่ถ้าความชื้นต่ำลงเท่าใด ก็จะยิ่ง

ได้ผลน้อยลงจนไม่คุ้มค่า 

 ในการพ ิ จ า รณาดำ เน ิ นการฝนหลวง  

จะคำนึงถึงหลักเกณ±์ 2 ประการ คือ   

 1. จำนวนพื ้นที ่พ ืชผลทางเก…ตรกรรม  

จะต้องไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่  

 2. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อพืชผล 

เก…ตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ต้องการน้ำ 

 ผู้ที ่สนใจขอฝนหลวง สามารถดำเนินการ 

ได้ 2 ช่องทาง 

 1. การขอสนับสนุนการทำฝนหลวงผ่านทาง

เว ็บไ´ต์ของสำนักฝนหลวงและการบินเก…ตร 

(http://www.royalrainmaking.thaigov.net/

index.php) โดยการกรอกแบบøอร์มที่หน้าแรก

ของเว็บไ´ต์ฝนหลวงแล้วคลิกที่ çขอสนับสนุนการ

ทำฝนหลวงé   

 2. การติดต่อโดยตรงกับคณะปØิบัติการ

ฝนหลวง  
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  ‚ครงการÕ่าง‡กÁบนÈ”‡¢า‡ต่าÕัน‡น◊่Õง¡า

®ากพร–รา™¥”ร‘ บ้าน‡¢า‡ต่า ต”บ≈หนÕงแก

Õ”‡ภÕหัวห‘น®ังหวั¥ªร–®วบคีรี¢ัน∏å

      ก่อนปีพุท∏ศักราช 2506 สภาพภูมิประเทศ

ของบริเวณทุ ่งตะกาด ตำบลหนองแก จังหวัด

ประจวบคีรีขัน∏์ ประกอบด้วย ด้านทิศตะวันตก

เป็นภูเขา ชื่อเขาอีหรุ่น เป็นเส้นแบ่งปันน้ำของลุ่มน้ำ 

สภาพพื้นดินลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ´ึ่งเป็น

ชายฝัòงทะเล และมีถนนเพชรเก…มและทางรถไø 

กั้นขวางระหว่างความลาดเอียงนั้น มีพื้นที่ลุ ่มน้ำ  

8 ตารางก ิโลเมตร หร ือประมาณ 5,000 ไร ่  

มีปริมาณฝนตกเ©ลี่ยจาก 3 สถานี วัดน้ำฝนได้ 

990 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำทั้งหมดไหลลงทุ่งตะกาด 

จำนวน 4 ลำห้วย คือ ลำห้วยหุบตาเจีÍยบ ลำห้วย

เขาน้อย ลำห้วยหุบประดิ…∞์ และลำห้วยเจ็กกัง 

จากนั้นไหลออกสู่ทะเล 

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ

เยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำบาก

ของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ´ึ่งมีประชากรอยู่กัน

อย่างหนาแน่น ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่จะใช้

อุปโภค-บริโภค แต่ในช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหล

เข้าท่วมพื้นที่เก…ตรทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย 

ประกอบด ้วยรา…ฎรได ้รวมต ัวก ันน ้อมเกล ้า 

ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน  

300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วน

พระองค์ จำนวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ´ึ่งนับเป็นโครงการ

ตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน 

 

 



 การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เป็นพระราชดำริหนึ่ง

ที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทาน 

ให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นแนวทางในการดำเนินการ

พ ั≤นาแหล่งน ้ำผ ิวด ิน เพ ื ่อแก ้ไขป ัญหาการ

ขาดแคลนน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภคให้มีน้ำใช้ 

อย่างเพียงพอตลอดปีและส่งน้ำให้แก่พื ้นที ่ทำ 

การเก…ตรได้ 

 การสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นการพั≤นาแหล่งน้ำ

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยอาศัยแหล่ง

น้ำผิวดินที่มีอยู่ตาม∏รรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลำ∏าร 

ห้วย ร่องน้ำ œลœ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ในท้องที่ต่าง ๆ โดยเ©พาะอย่างยิ่งท้องที่´ึ่งลำ∏าร

และลำห้วยมีน้ำไหลมาแต่เ©พาะในƒดูฝน โดยอ่าง

เก็บน้ำจะเก็บน้ำที ่ไหลมามากตอนช่วงƒดูฝนไว้ 

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

จนตลอดƒดูแล้ง 

2. Õà“ß‡°Á∫πÈ” 
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‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ‡¡…“¬π æ.». 2506 

Õà“ß‡°Á∫πÈ”‡¢“‡µà“„πÕ¥’µ Õà“ß‡°Á∫πÈ”‡¢“‡µà“„πªí®®ÿ∫—π 
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 ในปัจจุบันนี้สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า 

ยังมีรสกร่อยเล็กน้อย กรมชลประทานจึงได้ระบายน้ำ 

จากอ่างเก็บน้ำเพื ่อชะล้างความเค็มของดินใน 

อ่างเก็บน้ำ 

 โครงการพระราชดำริอ ่างเก็บน้ำเขาเต่า 

ช่วยให้ชุมชนเขาเต่ามีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ 

และมีน้ำใช้เพื่อการเก…ตรเพียงพอตลอดปี ทั้งยัง

เป็นพื ้นที ่ทำการประมงหาเลี ้ยงชีพของรา…Øร 

ชุมชนเขาเต่า รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ของจังหวัด เนื่องจากเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน 

   

 กรมชลประทานได้ดำเนินการออกแบบและ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแล้วเสร็จในปีพุท∏ศักราช 

2506 โดยก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ ที่ระดับ +4.00 

เมตร (ร.ท.ก) ขนาดหลังคันกว้าง 1.50 เมตร  

ยาว 1,500 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำ เป็นท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ขนาด เส้นผ่า

ศูนย์กลาง 1  เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 600,000 

ลูกบาศก์เมตรใช ้เง ินงบประมาณ 1 ล ้านบาท  

ในการนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จ

พระราชดำเนินทำพิ∏ีเจิมเสาเข็มพืดท่อระบายน้ำ 

เมื่อวันที่ 9 เม…ายน พ.ศ. 2506 และต่อมาได้ทำการ 

ปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำจากอ่างและบานบังคับ

น้ำบานสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 จำนวน 1 ท่อ 

ค่าปรับปรุงประมาณ 800,000 บาท ปรับปรุงเสร็จ

ในปีพุท∏ศักราช 2519 สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บ

น้ำเขาเต่าในระยะแรกเค็ม เนื่องจากพื้นดินดินเค็ม 

ในระยะต่อมาน้ำค่อยจืดขึ้น  
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 ฝายทดน้ำ คือ การก่อสร้างปîดขวางทาง 

น ้ำไหล เพ ื ่อทดน้ำท ี ่ ไหลมาให ้ม ีระด ับสูงข ึ ้น  

จนสามารถผันน้ำเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้ำให้แก่

พ ื ้นที ่ เพาะปลูกบริเวณสองฝั òงลำน้ำได้สะดวก  

ส่วนน้ำที่เหลือจะไหลล้นฝายไปเอง ฝายส่วนใหญ่

มักสร้างด้วยวัสดุท ี ่ม ีความคงทนถาวร ได้แก่  

หินและคอนกรีต เป็นต้น  

 

3. Ω“¬∑¥πÈ”  

 กรณีในพื้นที่ทำกินที่อยู่ระดับสูงกว่าลำห้วย 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวทรงเล ือกใช ้ว ิ∏ ี

ก่อสร้างอาคารปîดทางน้ำไหล เพื่อทดน้ำที่ไหลมา 

ให้มีระดับสูงขึ้น จนสามารถผันเข้าไปตามคลองหรือ 

คูส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ส่วนน้ำที่เหลือจะไหล

ข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝายจะต้องกำหนด

ให้มีความสูง ความยาวมากพอที่จะทดให้น้ำไหลพอ

เข้าคลองส่งน้ำ และสามารถระบายน้ำในƒดูน้ำหลาก

ให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทั้งหมด เพียงแค่นี้ก็สามารถ 

แก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ ่งและปัญหาขาดแคลนน้ำ 

ในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างดี 
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 กรณีสภาพภูม ิประเทศไม่เหมาะสมต่อ 

การสร้างอ่างเก็บน้ำ อาจพิจารณาสร้างฝายปîดกั้นน้ำ

เ©พาะในลำน้ำข ึ ้นแทน เพราะถึงแม้ว ่าจะเกิด

ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกได้เพียงช่วงเวลาที ่มี 

น้ำไหลมาก็ตาม แต่น้ำ´ึ่งเก็บไว้ในลำน้ำด้านหน้า

ฝายจะใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในƒดูแล้งพอที่จะ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับน้ำกิน

น้ำใช้ได้ งานการก่อสร้างฝายทดน้ำมีอยู ่มากใน 

ภาคใต้ เช่น ฝายทดน้ำไอร์บาลอ จังหวัดนรา∏ิวาส 

ฝายทดน้ำบ้านแหร จังหวัดยะลา ฝายทดน้ำคลอง

ไม้เสียบ จังหวัดนครศรี∏รรมราช ภาคเหนือ เช่น 

ฝายทดน้ำป ่าตองและฝายทดน้ำหลวงต ่อแพ 

จังหวัดแม่Œ่องสอน และภาคตะวันออกเ©ียงเหนือ  

เช่น  เขื ่อนระบายน้ำลำน้ำเขิน  อำเภอชุมแพ  

จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 
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´ึม´ับน้ำ และค่อย ๆ ปล่อยน้ำออกมา ทำให้ลำน้ำ

ดังกล่าวมีน้ำไหลตลอดปี โครงการดังกล่าวยังช่วย

ให้รา…ฎรผู้ใช้น้ำจะเกิดการหวงแหนป่าต้นน้ำ ´ึ่งจะ

เป็นการช่วยอนุรัก…์ป่าและลำน้ำ 

 

  โครงการฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ตั ้งอยู ่ในบริเวณท้องที ่บ ้านนกŒูก  

(บ้านทับยาว) หมู ่ที ่ 1 ตำบลเหล อำเภอกะปง 

จังหวัดพังงา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2540 และก่อสร้างงานจนแล้วเสร็จในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2540 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 

(ไม่รวมค่าจัด´ื้อที่ดิน) จำนวน 52,069,776.15 บาท 

รา…ฎรบริเวณพื้นที่โครงการในเขตท้องที่ตำบลเหล 

จำนวน 6 หมู ่บ ้าน 439 ครอบครัว ประชากร

ประมาณ 2,000 คน ได้ร ับประโยชน์โดยตรง 

โดยนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการ

เก…ตร นอกจากนี ้ โครงการฝายคลองทับยาว 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจประจำหมู่บ้าน และช่วยให้ป่าไม้บริเวณ

ต้นน้ำปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์ดี โดยป่าไม้จะช่วย

‚§√ß°“√Ω“¬§≈Õß∑—∫¬“«Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ 
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 หนองและบึงโดยส่วนใหญ่จะมีลัก…ณะ 

แบนและตื้น เนื ่องจากน้ำที ่ไหลลงหนองและบึง 

มักจะพัดพาดินลงไปตกตะกอนทับถมกันอยู่ทุกปี

จ ึงทำให้หนองและบึงจำนวนมากเก็บน้ำไว ้ได ้ 

ไม่ลึกนัก ส่งผลให้มีน้ำไม่พอใช้ได้ตลอดƒดูแล้ง 

การขุดลอกหนองบ ึงสามารถรองร ับปร ิมาณ 

น้ำฝนได้มากขึ้น ทำให้มีน้ำใช้สำหรับการปลูกพืชผัก 

ตามบริเวณขอบหนองน้ำ ผักสวนครัว ปลูกพืชไร่ 

ใช้เลี ้ยงสัตว์ ตลอดจนใช้สำหรับอุปโภคบริโภค

ภายในหมู ่บ ้าน และใช ้ เป ็นแหล ่งน ้ำเพ ื ่อการ 

เพาะเลี้ยงปลา  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงมีพระ

ราชดำร ิว ่า ç...„π∑âÕß∑’ Ë´ ÷ Ëß¡ ’ÀπÕß·≈–∫÷ßπ— Èπ 

 “¡“√∂‡°Á∫πÈ”„πƒ¥ŸπÈ”À≈“°‰«â‰¥â ∑”„Àâ¡’πÈ”„™â 

„π¬“¡Àπâ“·≈âß‡À¡◊ÕπÕà“ß‡°Á∫πÈ” ‡¡◊ËÕÀπÕß ∫÷ß  

Õ¬Ÿà„π ¿“æµ◊Èπ‡¢‘π Õ“®„™â°“√‰¡à‰¥â¥—ß·µà°àÕπ ·≈–

æ◊Èπ∑’ËÀ≈“¬ à«π∂Ÿ°§√Õ∫§√Õß‰ª‚¥¬‰¡à‡ªìπ∏√√¡ 

º≈ ÿ¥∑â“¬§«“¡∑ÿ°¢å¬“° ‡π◊ËÕß®“°¢“¥·§≈ππÈ”

¢Õß™ÿ¡™π°Á®–‡°‘¥¢÷Èπé 

 การขุดลอกหนองบึงจึงเป็นการเพิ ่มพื ้นที ่

รองรับน้ำฝนให้ได้ปริมาณมากขึ้น สำหรับนำมาใช้

ประโยชน์ในการเก…ตรในƒดูแล้ง และช่วยให้ 

การระบายน้ำในƒดูน้ำหลากเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากอุทกภัย 

 งานขุดลอกหนองบึงเป็นงานขุดลอกดิน 

ในหนองและบึง∏รรมชาติที่ตื้นเขิน ให้มีความลึกจน

สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น โดยสภาพของหนอง

และบึงโดย∏รรมชาติส่วนใหญ่จะมีลัก…ณะเป็นแอ่ง

น้ำหรือบริเวณที่ลุ่ม´ึ่งมีความสมดุลตาม∏รรมชาติ

ในการเก็บน้ำไว้ได้จำนวนหนึ่ง ถ้าหากปีใดมีฝนตก

จนน้ำไหลลงหนองมีปริมาณมากกว่าปกติ น้ำ

จำนวนมากเกินไปนั้น จะระบายออกไปตามช่องทาง

ระบายน้ำที่มีในบริเวณที่ต่ำได้เอง จนสามารถเก็บน้ำ 

ไว้ได้เท่ากับระดับสันของช่องทางระบายน้ำนั้น 

4. ¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕß∫÷ß 
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 โครงการด ังกล ่าวได ้ช ่วยเหล ือรา…ฎร 

ในพื้นที่ประมาณ 130 ไร่ 85 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน 

ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงƒดูแล้ง ทั้งช่วยเพิ่มแหล่งน้ำ

ในพื้นที่ในการทำเก…ตร เป็นแหล่งเพาะขยายพัน∏ุ์

ปลาน้ำจืด และสามารถพั≤นาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

 โครงการพั≤นาห ้วยว ังห ิน (ขุดลอก 

ห้วยวังหิน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ริเริ่มขึ้น

เมื ่อครั ้งที ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรา…ฎร ณ บ้านนา

อุดม ตำบลนาอุดม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

เมื่อวันที่ 12 พƒศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอำเภอ

ปลาปากได้กราบทูลรายงานปัญหาของรา…ฎรเรื่อง

การขาดแคลนน้ำทำการเก…ตรในƒดูแล้ง พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือ

รา…ฎรบ้านนาอุดม ตามที่นายอำเภอปลาปากขอ

พระราชทานความช่วยเหลือ ประกอบด้วยโครงการ

ก่อสร้างแหล่งน้ำ รวม 3 แห่ง ´ึ่งโครงการพั≤นา

ห้วยวังหิน (ขุดลอกห้วยวังหิน) เป็นหนึ่งในโครงการ 

ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ โดยเริ่มก่อสร้าง 

เมื่อวันที่ 26 พƒ…ภาคม พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จ 

เมื่อวันที่ 30 เม…ายน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยการ

ก่อสร้างอาคารท่อทิ้งน้ำขนาด 2-เส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.00 เมตร และขนาด 3-เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 

เมตร ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 280 เมตร 

สูง 4.00 เมตร พร้อมขุดลอกลำห้วยด้านหน้าทำนบ 

กว้าง 16.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร และกว้าง 

40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

‚§√ß°“√æ—≤π“Àâ«¬«—ßÀ‘π (¢ÿ¥≈Õ°Àâ«¬«—ßÀ‘π) Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
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        ต่อมาระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป ป่าไม้ถูกทำลาย 

ถูกถากถางเพื ่อการเก…ตรและกิจกรรมต่าง ๆ  

ห้วย หนอง คลอง บึงสา∏ารณะตื้นเขินถูกบุกรุก 

เข้าถือครองกรรมสิท∏ิÏบริเวณทางระบายน้ำออกสู่

ทะเลตาม∏รรมชาติ ถูกใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง

อาคาร ถนน ทางรถไø ทำการเก…ตร และอื่น ๆ 

เมื่อฝนตกลงมา น้ำไหลสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วเพราะ

ไม่มีที่เก็บกัก แต่เมื่อกระทบสิ่งกีดขวางก็ทำให้เกิด

น้ำท่วม©ับพลันอย่างรุนแรง เมื ่อน้ำท่าไหลลง 

ทะเลหมดและไม่ม ีน ้ำจากป่ามาเติม แหล่งน้ำ

∏รรมชาติก็เหือดแห้ง จึงทำให้เกิดความแห้งแล้ง 

ขาดน้ำอุปโภค บริโภค เก…ตรกรที่อยู ่ในสภาวะ 

ดังกล่าว โดยเ©พาะชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในเขตใช้น้ำฝน 

จึงได้รับความเดือดร้อน ผลิตผลเสียหายเป็นประจำ

และไม่พอเลี้ยงชีพ ต้องอพยพทิ้งถิ่น∞านไปหารายได้ 

ในเมืองใหญ่ ๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมา 

 สระเก็บน้ำส่วนใหญ่มักมีขนาดความจุน้อย

และนิยมสร้างในท้องที่´ึ่งไม่มีลำน้ำ∏รรมชาติหรือ

ในสภาพภูม ิประเทศที ่ไม ่เอ ื ้ออำนวยให้ทำการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและที่เก็บกักน้ำประเภทอื่น  

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น 

มีฝนตกค่อนข้างชุก มีค่าเ©ลี่ยทั่วประเทศประมาณ 

1,500 มิลลิเมตร และมีƒดูฝนนานประมาณ 5-6 

เดือน ในอดีตเมื่อป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ น้ำฝน

ส่วนหนึ่งจะถูกดูด´ับไว้ในป่าส่วนหนึ่งจะไหลลงสู่

ใต้ดิน อีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บกักไว้ตามที่ลุ่ม เช่น 

ห้วย หนอง คลอง บึง และลำ∏ารตาม∏รรมชาติ 

ส่วนที ่เหลือจะระเหยสู ่บรรยากาศและไหลลงสู ่

ลำห้วย ลำ∏าร แม่น้ำ และออกสู่ทะเล น้ำที ่ถูก 

กักเก็บไว้ในป่าและในแหล่งน้ำ∏รรมชาติเหล่านี ้  

จะค่อย ๆ ไหล´ึม´ับออกมาทีละน้อยตลอดปี  

ส่วนที่ขังอยู่ในหนอง คลอง บึง และแอ่งน้ำต่าง ๆ 

ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในช่วงƒดูแล้ง 

5.  √–‡°Á∫πÈ”µ“¡∑ƒ…Æ’„À¡à 
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 พระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอยู ่ห ัวได ้ทรง

พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเก…ตรทƒ…ฎีใหม่  

โดยหลักการที ่สำคัญของการแบ่งพื ้นที ่ทำก ิน 

ตามหลักทƒ…ฎีใหม่ คือ รู้จักการบริหารและจัดการ

ดินและน้ำ ´ึ ่งเป็นทรัพยากร∏รรมชาติ ร่วมกับ 

การบริหารเวลา บริหารเงินทุน และกำลังคนเพื่อได้

บ ังเก ิดผลผลิตเป ็นอาหารและรายได้ตลอดปี  

โดยได้ทรงแนะนำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่นาข้าว 

พื้นที่พืชไร่ แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย ในสัดส่วน 

ร้อยละ 30:30:30:10 โดยสามารถยืดหยุ ่นได้ 

ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่  

 สระเก็บน้ำตามทƒ…ฎีใหม่จ ึงเป็นแหล่ง 

เก็บขังน้ำฝน น้ำท่า หรือน้ำที่ไหลออกมาจากดิน

ด้วยการขุดดินให้เป็นสระสำหรับเก็บขังน้ำ โดยมี

ขนาดความยาว ความกว้าง และความลึกของสระ

ตามจำนวนน้ำที ่ต ้องการจะเก็บไว้ใช้งาน ทั ้งนี ้  

ยึดหลักให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการ

ทำการเก…ตรในพื้นที่ดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ

ตลอดทั้งปี โดยขนาดของสระน้ำที่มีความเหมาะสม

กับโครงการควรจะมีพื ้นที ่สระเก็บน้ำที ่ประมาณ 

ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด  
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 สำหรับการนำทƒ…ฎีใหม่มาทดลองทำที่บ้าน

แดนสามัคคีนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากดิน

ที่มีสภาพแห้งแล้งไม่อุ้มน้ำ   

 การดำเนินงานโครงการขุดสระเก็บกักน้ำ

ตามทƒ…ฎีใหม่ ประกอบด้วย 

 1) ขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นาตามทƒ…ฎี

ใหม่ จำนวน 3 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ  

12,000 ลูกบาศก์เมตร  

 2) พื้นที่ทำนา ประมาณ 3 ไร่ มีการศึก…า

ทดลองปลูกข้าว และพืชไร่หลังนา  

 3) พื ้นที ่ปลูกไม้ผล พืชไร ่ และพืชผัก 

ประมาณ 6 ไร่  

 4) พื ้นที ่อยู ่อาศัย ถนนและสิ ่งก่อสร้าง 

ต่าง ๆ ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน  

 5) บริเวณขอบสระทำโรงเลี้ยงหมูเหมย´าน 

และในสระน้ำมีการเลี้ยงปลา 

 จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้

รา…ฎรในพื้นที่มีสระเก็บกักน้ำไว้ใช้เป็นของตนเอง 

และต่างให้ความสนใจในการพั≤นาการเก…ตรและ

มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่มากขึ้น บริเวณขอบสระ

จะปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ และ

เลี ้ยงปลาในสระน้ำ นอกจากนี ้ ย ังมีการสร้าง 

คอกสัตว์แบบง่าย ๆ เพื่อเลี้ยงสัตว์และในช่วงที่เกิด

ภาวะฝนทิ้งช่วงหรือƒดูแล้ง นอกจากนั้น รา…ฎร 

ยังสามารถอาศัยน้ำจากสระที่เก็บสำรองไว้มาใช้

เพาะปลูกกล้า หรือหล่อเลี ้ยงต้นไม้ที ่ปลูกไว้ได้ 

ทำให้มีรายได้ที่มั ่นคงและเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

เมื ่อเทียบกับก่อนขุดสระเก็บกักน้ำ สภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ตลอดปี และ

รา…ฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

´ึ่งสามารถพิสูจน์พระราชดำริเกี่ยวกับทƒ…ฎีใหม่ว่า

มีความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ

ในการเก…ตรได้เป็นอย่างดี 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้เสด็จœ  

ไปบ้านกุดตอแก่น ตำบลคุ ้มเก่า อำเภอเขาวง 

จังหวัดกาÃสิน∏ุ ์ และพบว่าชาวบ้านต้องเอาของ

แหลม ๆ ทิ่มลงในดินที่แห้ง เพื่อหยอดเมล็ดข้าว 

โดยผลผลิตที ่ได้น ั ้นเป็นเมล็ดข้าวลัก…ณะลีบ  

ไร่หนึ่งได้ผลผลิตประมาณ 2 ถัง ´ึ่งเพียงพอต่อ 

การเลี้ยงชีวิตชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น  

 พระบาทสมเด ็จพระ เจ ้ าอยู ่ ห ั วจ ึ ง ได ้

พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนขึ้น เพื่อนำน้ำ

จากอ่างเก็บน้ำลำพะยังมาแจกจ่ายให้สระน้ำ สำหรับ

ใช้ในแปลงเก…ตรของรา…ฎร นอกจากนี ้ ยังจะ

สามารถผันน้ำจากอ่างเก ็บน้ำห้วยไผ่ จ ังหวัด

มุกดาหาร มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน 

´ึ่งเป็นรูปแบบการนำน้ำจากอ่างใหญ่มาเติมอ่างเล็ก 

และจากอ่างเล็กมาเติมสระน้ำ แต่ปรากØว่าลัก…ณะ 

ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา ทำให้ไม่สามารถผันน้ำ

จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาอ่างเก็บน้ำลำพะยังได้

โดยตรง จึงเปลี ่ยนวิ∏ีการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 

ห้วยไผ่เข้าสู่แปลงเก…ตรของเก…ตรกรที่อยู่ในพื้นที่

รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำลำพะยังแทน  

‚§√ß°“√¢ÿ¥ √–‡°Á∫°—°πÈ”µ“¡∑ƒ…Æ’„À¡à Õ”‡¿Õ‡¢“«ß ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏ÿå 
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 อุโมงค์ผันน้ำ เป็นการบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมาก ไปยังพื้นที่ที่ไม่มีน้ำ โดยการ 

ผันน้ำส่วนที ่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่เป้าหมาย ไปสู ่พื ้นที ่ท ี ่ไม่มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับ 

การเพาะปลูก โดยใช้หลักการแบ่งปันการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์  

6. Õÿ‚¡ß§åº—ππÈ” 
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 เมื ่อว ันที ่ 25 พƒศจิกายน พ.ศ. 2535 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้พระราชทาน 

พระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ 

และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ตำบล 

สงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาÃสิน∏์ เพื ่อ 

ช่วยเหลือรา…ฎรในเขตพื้นที่ดังกล่าวให้มีน้ำทำการ

เก…ตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และต่อมา 

ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการเกี่ยวกับ

โครงการพั≤นาลุ ่มน้ำลำพะยังตอนบน โดยให้

พิจารณาก่อสร้างขยายพื้นที่ส่งน้ำ พร้อมทั้งขุดสระน้ำ 

ประจำไร่นา สำหรับน้ำเพิ่มเติมจากระบบท่อส่งน้ำ

ตามแนวทƒ…Øีใหม่ ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ

ห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร ขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ และพิจารณา

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำพะยังเป็นช่วง ๆ  

ในลัก…ณะขั้นบันไดตามความเหมาะสม และเมื่อ 

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้พระราชทานพระราชดำร ิให ้

กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ 

จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่´ ึ ่งตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำ 

ห้วยบางทรายตอนบน มาส่งให้กับพื ้นเพาะปลูก  

ในเขตอำเภอเขาวง โดยให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่

ของกรมป่าไม้น้อยที่สุด  

 โครงการอ ันเน ื ่ องมาจากพระราชดำร ิ 

โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่

พื ้นที ่การเก…ตรลุ ่มน้ำลำพะยังตอนบน จังหวัด

กาÃสิน∏ุ์ จึงเป็นโครงการที่กรมชลประทานเห็นว่ามี

ความสำคัญต่อการพั≤นาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำลำพะยัง 

ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเพิ ่มปริมาณน้ำ

ต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกที่ประสบ

ปัญหาขาดแคลนน้ำของพื้นที่การเก…ตรในลุ่มน้ำ 

ลำพะยังตอนบน และเป็นการเพิ่มศักยภาพ และ

ประสิท∏ิภาพการใช้น้ำจากแหล่งที่พั≤นาไว้แล้ว 

‚§√ß°“√Õÿ‚¡ß§åº—ππÈ”®“°Õà“ß‡°Á∫πÈ”Àâ«¬‰ºà≈ß Ÿàæ◊Èπ∑’Ë°“√‡°…µ√≈ÿà¡πÈ”≈”æ–¬—ßµÕπ∫π 
µ”∫≈ ß‡ª≈◊Õ¬ Õ”‡¿Õ‡¢“«ß ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏å 
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 การดำเน ินโครงการœ ประกอบด้วย  

การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำและอาคารประกอบ ระบบ 

ท ่อชลประทานและงานขุดสระ งานถนนและ 

งานระบบเติมน้ำลงสระ โดยมีอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ 

ของโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ´ึ ่ง

กรมชลประทานพั≤นาไว้แล้วเป็นแหล่งน้ำต้นทุน

ของโครงการ  

 พ ื ้นท ี ่ท ี ่จะร ับประโยชน ์จากโครงการœ  

ประกอบด้วย พื้นที่การเก…ตรลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน 

ครอบคลุมพื ้นที ่ทั ้งหมด 12,000 ไร่ ในบริเวณ  

5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดตอแก่น บ้านแดนสามัคคี 

บ ้านม่วงไข ่ บ ้านดงหมู ่ และบ้านโนนสวรรค์  

ตำบลคุ ้มเก ่า อำเภอเขาวง จ ังหว ัดกาÃส ิน∏ุ ์  

พื้นที่การเก…ตรได้รับการพั≤นาให้ทำการเก…ตร 

ตามแบบทƒ…Øีใหม่และได้รับการขุดสระขนาด 

5,000 ลบ.ม. ในแปลงที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 8 ไร่ ขึ้นไป 

ทุกแปลง และได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ส่งผ่าน

ท่อผันน้ำที่ว่างในอุโมงค์ ลงถังพักน้ำและกระจายน้ำ

ด้วยระบบท่อชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 

7,900 ไร่ ´ึ่งเป็นขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับปริมาณ

น้ำที่ผันได้และปริมาณการใช้น้ำในอนาคต เมื่อการ

จัดการน้ำดีขึ้น หรือเปลี่ยนแนวทางการจัดการน้ำ 

เช่น กระจายโอกาสการได้ร ับน้ำของเก…ตรกร

ทั ้งหมดจนสามารถวางระบบท่อชลประทานจาก 

ถังพักน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเก…ตรส่วนที่เหลือ

เพิ่มเติมอีก 4,100 ไร่ ผลประโยชน์ที ่ได้จะเป็น

มูลค่าของผลผลิตทางการเก…ตรที่เกิดขึ้น เนื่องจาก

การมีน้ำชลประทานและส่งเสริมการเก…ตรแนว

ทƒ…Øีใหม่ ´ึ ่งเก…ตรกรจะมีรายได้ต่อครัวเรือน

เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มพื้นที่ โดยพื้นที่ที ่ได้รับน้ำจาก

อุโมงค์มีรายได้สุท∏ิเพิ่มขึ้น 36,217 ถึง 102,167 

บาท/ครัวเรือน/ปี 
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 รูปแบบของฝายต้นน้ำลำ∏าร หรือ Check 

Dam ตามแนวพระราชดำริมี 3 รูปแบบ คือ 

 1. Ωา¬ต้นนÈ”≈”∏ารแบบท้Õง∂‘่น‡บ◊ÈÕงต้น

หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า çฝายแม้วé (แบบผสมผสาน) 

  เป ็นการก่อสร้างด้วยวัสดุ∏รรมชาติ 

ที่มีอยู่ เช่น กิ่งไม้และท่อนไม้ล้มขอนไม้นอนไพร

ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่าง ๆ ในลำห้วย ´ึ ่ง

เป็นการก่อสร้างแบบง่าย ๆ ก่อสร้างในบริเวณ 

ตอนบนของลำห้วยหรือร่องน้ำ ´ึ ่งสามารถดัก

ตะกอนชะลอการไหลของน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้น

บริเวณนอกฝายได้เป็นอย่างดี วิ∏ีการนี้สิ้นเปลือง 

ค่าใช้จ่ายน้อย หรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลย นอกจาก

แรงงานเท่านั้น  

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

คำอ∏ิบายว่า การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูก

ทำลายนั ้น ç...®–µâÕß √â“ßΩ“¬‡≈Á°‡æ◊ ËÕÀ¡ÿππÈ” 

 àß‰ªµ“¡‡À¡◊Õß‰ª„™â„πæ◊Èπ∑’Ë‡æ“–ª≈Ÿ°∑—Èß Õß¥â“π  

´÷Ëß®–„ÀâπÈ”§àÕ¬ Ê ·ºà¢¬“¬ÕÕ°‰ª∑”§«“¡™ÿà¡™◊Èπ

„π∫√‘‡«≥π—Èπ¥â«¬...é  

 และได้มีพระราชดำริเกี ่ยวกับรูปแบบและ

ลัก…ณะ Check Dam ว่า ç...„Àâæ‘®“√≥“¥”‡π‘π

°“√ √â“ßΩ“¬√“§“ª√–À¬—¥ ‚¥¬„™â«— ¥ÿ√“§“∂Ÿ°·≈–

À“ßà“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ ‡™àπ ·∫∫À‘π∑‘Èß§≈ÿ¡¥â«¬µ“¢à“¬

ªî¥°—Èπ√àÕßπÈ”°—∫≈”∏“√¢π“¥‡≈Á°‡ªìπ√–¬– Ê ‡æ◊ËÕ„™â

‡° Á∫° —°π È”·≈–µ–°Õπ¥‘π‰« â∫“ß  à«π ‚¥¬πÈ” 

∑’ Ë°—°‡°Á∫‰«â®–´÷¡‡¢â“‰ª„π¥‘π∑”„Àâ§«“¡™ÿ à¡´◊ Èπ 

·ºà¢¬“¬ÕÕ°‰ª∑— Èß Õß¢â“ß  µàÕ‰ª®– “¡“√∂ 

ª≈Ÿ°æ—π∏åÿ‰¡âªÑÕß°—π‰ø æ—π∏ÿå‰¡â‚µ‡√Á«·≈–æ—π∏ÿå‰¡â 

‰¡à∑‘Èß„∫‡æ◊ËÕøóôπøŸ∑’ËµâππÈ”≈”∏“√„Àâ¡’ ¿“æ‡¢’¬«™Õÿà¡

¢÷Èπ‡ªìπ≈”¥—∫...é 

 การพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ ่มชื ้น 

เพื่อสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดน ั ้น พระบาทสมเด ้จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้

พระราชทานแนวพระราชดำริว่า ç...„Àâ¥”‡π‘π°“√

 ”√«®À“∑”‡≈ √â“ßΩ“¬µâππÈ”≈”∏“√„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß

„°≈â∫√‘‡«≥¬Õ¥‡¢“¡“°∑’ Ë ÿ¥‡∑à“∑’ Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â 

≈—°…≥–¢ÕßΩ“¬¥—ß°≈à“«®”‡ªìπµâÕßÕÕ°·∫∫„À¡à 

‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂°—°‡°Á∫πÈ”‰«â‰¥âª√‘¡“≥πÈ”À≈àÕ‡≈’È¬ß

·≈–ª√–§—∫ª√–§Õß°≈â“‰¡âæ—π∏ÿå∑’Ë·¢Áß·√ß·≈–‚µ‡√Á«

∑’Ë„™âª≈Ÿ°·´¡„πªÉ“·Àâß·≈âß Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ·≈– 

µàÕ‡π◊ ËÕß ‚¥¬°“√®à“¬πÈ”ÕÕ°‰ª√Õ∫ Ê µ—«Ω“¬ 

®π “¡“√∂µ—Èßµ—«‰¥âé 

7. Ω“¬µâππÈ”≈”∏“√ À√◊Õ Check Dam 
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 ประโยชน์ท ี ่ได ้ร ับจากฝายต้นน้ำลำ∏าร 

ได้แก่  

 1. ช่วยเก็บกักน้ำชะลอไว้ให้อยู่บนพื้นผิวดิน 

ได้นานขึ ้น น้ำมีเวลา´ึมผ่านผิวดินลงสู ่ใต้ด ิน  

(Infiltration) มากขึ้น ดินสามารถเก็บ (อุ้ม) น้ำไว้ 

 2. ช ่ วยลดความรุนแรงการเก ิดไøป่า 

เนื ่องจากการกระจายความชุ ่มชื ้นมากขึ ้น สร้าง 

ระบบการควบคุมไøป่าด้วยแนวป้องกันไøป่าเปียก  

(Wet Fire Break)  

 3. ช ่วยลดการชะล ้างพ ังทลายของด ิน  

และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ทำให้

ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้น 

มีเพิ ่มขึ ้นและแผ่กระจายความชุ่มชื ้นออกไปเป็น 

วงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝัòงของลำห้วย 

 4. ช ่วยก ักเก ็บตะกอนและว ัสดุต ่าง ๆ  

ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืด

อายุแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื ้นเขินช้าลง คุณภาพ 

ของน้ำมีตะกอนปะปนน้อยลง 

 5. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพ 

ให้แก่พื้นที่ 

 6. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และเป็น

แหล่งน้ำ เพื ่อการอุปโภคบริโภคของมนุ…ย์และ 

สัตว์ป่าต่าง ๆ ตลอดจนมีน้ำใช้เพื่อการเก…ตรกรรม 

   

 2. Ωา¬ต้นนÈ”≈”∏ารแบบ‡ร ี¬ง¥้ว¬ห‘น

ค่Õน¢้าง∂าวร(แบบก÷่ง∂าวร)

  เป็นการก่อสร้างด้วยหินเรียงเป็นผนัง 

ก ั ้นน ้ำก ่อสร ้างบร ิเวณตอนกลางและตอนล่าง 

ของลำห้วยหรือร่องน้ำจะสามารถดักตะกอนและ

เก็บกักน้ำใช้ช่วงƒดูแล้งได้บางส่วน 

 3. Ωา¬ต้นนÈ”≈”∏ารแบบคÕนกรีต‡สร‘¡‡ห≈Áก

  เป ็นการก่อสร ้างแบบถาวรส่วนมาก 

จะดำเนินการในบริเวณตอนปลายของลำห้วย 

หรือร่องน้ำ จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำ 

ในƒดูแล้งได้ดี 
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 สำนักงานทรัพยากร∏รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนครนายก ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง 

ความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ

ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำ∏าร (Check Dam) ตามแนว

พระราชดำริ çโครงการ 80 พรร…า 80 พันฝายé  

ปี 2553 เพื่ออนุรัก…์และøóôนøูแหล่งต้นน้ำลำ∏าร 

และชะลอการไหลของน้ำในƒดูน้ำหลาก ช่วยป้องกัน 

มิให้ดินถูกชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง อีกทั ้ง 

ยังช่วยเก็บกักน้ำและยืดระยะเวลาความชุ่มชื้นของ

พื้นที่ให้ยาวนานขึ้น รวมทั้งการสร้างกระบวนการ

การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการดูแลร ัก…า 

และอนุรัก…์แหล่งต้นน้ำลำ∏ารให้ใช้ประโยชน์ได้

อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มอนุรัก…์ต้นน้ำลำ∏าร

ในพื ้นที ่ถ ่ายทอดความรู ้ เพื ่อการมีส ่วนร่วมใน 

การอนุรัก…์ดูแลรัก…าฝายและต้นน้ำลำ∏ารในพื้นที่

ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 จ ังหวัดนครนายก ได้กำหนดเป้าหมาย

โครงการก่อสร้างและ´่อมแ´มฝายต้นน้ำลำ∏าร 

(Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ çโครงการ 80 

พรร…า 80 พันฝายé ไว้รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,140 ฝาย 

ในปีงบประมาณ 2549 ได้มอบหมายให้สำนัก

บริหารพื้นที่อนุรัก…์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ก่อสร้างฝาย

ต้นน้ำลำ∏ารในพื้นที่เขตป่าอนุรัก…์ (เขตอุทยาน 

แห่งชาติเขาใหญ่) ไปแล้ว จำนวน 1,000 ฝาย และ

ปีงบประมาณ 2550 ต่อเนื่อง 2551 ได้มอบหมาย

ให้สำนักงานทรัพยากร∏รรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครนายก ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำ∏ารเพิ่มเติม

ในพื้นที่ป่าไม้อีกจำนวน 455 ฝาย รวม 1,455 ฝาย 

´ึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้รวม 685 ฝาย 

‚§√ß°“√°àÕ √â“ßΩ“¬µâππÈ”≈”∏“√ (Check Dam) µ“¡·π«æ√–√“™¥”√‘ 
‚§√ß°“√ 80 æ√√…“ 80 æ—πΩ“¬ 
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 เขื่อนเก็บกักน้ำเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกัก

น้ำปîดกั้นลำน้ำ∏รรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง 

ที่บริเวณต้นน้ำของลำน้ำสายใหญ่ หรือ ตามแคว

สาขา เพื ่อกักกั ้นน้ำที ่ไหลมามากในƒดูน้ำหลาก  

เก็บไว้ทางด้านเหนือเขื ่อนทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำ

ขนาดต่าง ๆ เรียกว่า çอ่างเก็บน้ำé ´ึ่งน้ำที่เขื่อนเก็บ

กักไว้นี ้จะระบายออกจากอ่างเก็บน้ำทีละน้อย ๆ 

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน โดยเ©พาะ

อย่างยิ ่งเพื ่อการเพาะปลูกพืชของพื้นที ่ด้านท้าย

เขื่อนในช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกหรือในƒดูแล้ง ครั้นเมื่อ

ย่างเข้าสู่ƒดูฝนปีต่อไป อ่างเก็บน้ำก็จะมีปริมาตร

ว่างสำหรับรองรับน้ำไหลหลากจำนวนมากในระยะ

ƒดูฝนนั้นเข้ามาเก็บไว้ได้ โดยเก็บน้ำที่อาจทำให้เกิด

น้ำท่วมหรือน้ำที่จะไปทำความเสียหายให้กับพื้นที่

ทางด้านท้ายเขื่อนเก็บสำรองไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์

ในด้านอื่นต่อไป 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องแก้ไขปัญหา 

น้ำท่วมพื้นที่เก…ตรกรรมและชุมชนต่าง ๆ ด้วยการ

ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ในหลายท้องที่ด้วยกัน เช่น 

เขื่อนป่าสักชลสิท∏ิÏบริเวณจังหวัดลพบุรี และเขื่อน

คลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ´ึ่งน้ำที่เก็บกักไว้นี้

จะระบายออกจากแหล่งกักเก็บทีละน้อย ๆ เพื่อนำ

มาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน โดยเ©พาะอย่างยิ่ง

เพ ื ่อการเพาะปลูกในช ่วงเวลาฝนไม ่ตก หร ือ  

ช่วงƒดูแล้ง ครั้นเมื่อเข้าสู่ƒดูฝนปีต่อไป เขื่อนก็ 

จะมีปริมาณพื้นที่รองรับน้ำจำนวนมากเข้ามาเก็บไว้ 

´ึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาปัญหาน้ำท่วม

ของประชาชนในพื ้นที ่ภาคกลางตอนล่างรวมถึง

กรุงเทพมหานคร 

1. ‡¢◊ËÕπ‡°Á∫°—°πÈ” 

æ√–√“™¥”√‘„π°“√·°âªí≠À“πÈ”∑à«¡ 
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 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพัน∏์ พ.ศ. 2532 พระองค์ 

ท่านได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการ

ศึก…าความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำ

แม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วน เพื ่อแก้ปัญหาความ

ขาดแคลนน้ำ เป็นประโยชน์ต่อพื ้นที ่เพาะปลูก  

และบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น  

 แม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดสาย

หนึ่งของชาวจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ประชาชนจะ

ได้ประโยชน์จากแม่น้ำป่าสักอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะ

เป็นด้านเก…ตรกรรมหรือการประมง แต่ในช่วง

เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคมของทุกปี จะเกิดน้ำ

ท ่วม©ับพลันในหลายพื ้นที ่ของจ ังหว ัดลพบุร ี  

เช่น ตำบลมะนาวหวาน ตำบลหนองบัว อำเภอ

พั≤นานิคม ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล 

และหมู่บ้านใกล้เคียงอีก รวมไปถึงจังหวัดสระบุรี 

จังหวัดพระนครศรีอยุ∏ยา กรุงเทพมหานครและ 

ปริมณ±ล สำหรับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

พƒ…ภาคม พื้นที่ในลุ่มน้ำป่าสักก็จะประสบภาวะ

แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเก…ตรและอุปโภค 

บริโภค  

 ในปี พ.ศ. 2508 กรมชลประทานได้เริ่มศึก…า 

โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ แม่น้ำป่าสัก แต่เนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายสูง จึงได้ระงับโครงการœ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่ห ัวทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย 

หลายด้าน แต่หลายครั ้งท ี ่พระองค์ท ่านเสด็จ

พระราชดำเนินมาเยี่ยมรา…ฎรจังหวัดลพบุรีด้วย

ความห่วงใย และได้เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ใน

เขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีที่กำลังประสบ

ปัญหาอยู่ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และด้วย

ความห่วงใยในพสกนิกร ด้วยพระอัจ©ริยภาพที่ล้ำ

ลึกและเป็นพระมหาก…ัตริย์นักพั≤นาที่ยิ ่งใหญ่ 

ทรงแก้ปัญหาให้ çความโหดร้ายé ของแม่น้ำป่าสัก

กลับกลายเป็น çความสงบเสงี่ยมé ที่น่านิยม 

‚§√ß°“√‡¢◊ËÕπªÉ“ —°™≈ ‘∑∏‘Ï 
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 3. เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับพื้นที่โครงการ

ชลประทานเดิม ในทุ่งเจ้าพระยาฝัòงตะวันออกตอนล่าง 

เนื้อที่ประมาณ 2,200,000 ไร่ (ทำให้ลดการใช้น้ำ

จากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสามารถนำน้ำจากแม่น้ำป่าสัก 

ไปใช้ในแถบจังหวัดลพบุรีและสระบุรีโดยตรง)  

  4. ช่วยป้องกันอุทกภัยให้พื ้นที ่ริมแม่น้ำ 

ป่าสักในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี และยังมีผล 

ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื ้นที ่ตอนล่างของแม่น้ำ

เจ้าพระยา รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณ±ล  

  5. เป็นแหล่งน้ำเพื ่อการอุตสาหกรรมใน 

เขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี  

  6. อ่างเก็บน้ำที ่เกิดขึ ้นจะเป็นแหล่งเพาะ

พัน∏ุ์ปลาและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่  

  7. ช่วยการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำป่าสัก

ตอนล่าง และการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  

  8. เป ็นแหล่งน ้ำเสร ิมเพ ื ่อแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพœ 

และปริมณ±ล  

 9. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  

 10. ทำให้เศร…∞กิจของจังหวัดลพบุรีและ

จังหวัดสระบุรีขยายตัวมากขึ้น 

 

 

 

 

 โครงการเขื่อนป่าสักชลสิท∏ิÏตั้งอยู่ ณ ตำบล 

หนองบ ัว อำเภอพั≤นาน ิคม จ ังหว ัดลพบุร ี  

และตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

เป็นเขื่อนดินชนิดมีแกนดินเหนียว ยาว 4,860 เมตร 

สูง 31.50 เมตร ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด+ 43.00 ม.รทก. 

เก็บน้ำได้ 960 ล้าน ลบ.ม. ใช้งบประมาณในการ

ก่อสร้าง จำนวน 19,230.7900 ล้านบาท (หนึ่งหมื่น

เก้าพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

พื้นที่ของโครงการจำนวน 105,300 ไร่ ครอบคลุม

พื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี ดังนี้  

 - จังหวัดลพบุร ี 96,658 ไร่ 3 อำเภอ 

ได้แก่ อำเภอพั≤นานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอ

ชัยบาดาล รวม 13 ตำบล 60 หมู่บ้าน 

 - จังหวัดสระบุรี 8,642 ไร่ 1 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอวังม่วง รวม 2 ตำบล 5 หมู ่บ ้าน รวม  

2 จังหวัด 4 อำเภอ 1 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเขื่อนป่าสักชล

สิท∏ิÏ คือ  

 1. เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของ

ชุมชนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดลพบุร ีและจังหวัด

สระบุรี (ลำนารายณ์ พั≤นานิคม วังม่วง แก่งคอย 

และชุมชนขนาดย่อมใกล้เคียง)  

 2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเก…ตรในพื้นที่

ชลประทานที่จะเกิดขึ้นใหม่ ในเขตจังหวัดลพบุรี

และสระบุรี 135,5000 ไร่ (แก่งคอย-บ้านหมอ 

80,000 ไร ่ , พ ั≤นาน ิคม 35,500 ไร ่ และ

พั≤นานิคม-แก่งคอย 20,000 ไร่)  
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 การป้องกันน้ำท่วมด้วยวิ∏ีผันน้ำจึงเป็นการ

ผันน้ำทั ้งหมดหรือบางส่วนที ่ล้นตลิ ่งท่วมท้นให้ 

ออกไป โดยการก่อสร้างทางผันน้ำหรือขุดคลองสาย

ใหม่เชื่อมต่อกับลำน้ำที่มีปัญหาน้ำท่วมโดยให้น้ำ

ไหลไปตามทางผันน้ำที่ขุดขึ้นใหม่ไปลงลำน้ำสายอื่น 

หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม โดยการ

ก่อสร้างทางผันน้ำหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อ 

กับแม่น้ำที ่มีปัญหาน้ำท่วม โดยมีหลักการอยู่ว่า  

จะผันน้ำในส่วนที ่ไหลล้นตลิ ่งออกไปจากลำน้ำ

โดยตรง ปล่อยน้ำส่วนใหญ่ที ่มีระดับไม่ล้นตลิ่ง 

ให้ไหลอยู่ในลำน้ำเดิมตามปกติ วิ∏ีการนี้จะต้อง

สร้างอาคารเพื่อควบคุมและบังคับน้ำบริเวณปาก

ทางให้เชื่อมกับลำน้ำสายใหญ่ และกรณีต้องการผัน

น้ำทั ้งหมดให้ไหลไปตามทางน้ำที ่ขุดใหม่ควรขุด

ลำน้ำสายใหม่แยกออกจากลำน้ำสายเด ิมตรง

บริเวณที่ลำน้ำเป็นแนวโค้ง และระดับท้องน้ำของ

คลองขุดใหม่จะต้องเสมอกับท้องลำน้ำเดิมเป็น

อย่างน้อย หลังจากนั้นก็ปîดลำน้ำสายเดิม 

 ตัวอย่างเช่น การผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยทางตะวันตก ผันเข้าแม่น้ำท่าจีน แล้วผันลงสู่

ทุ ่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกสู ่

ทะเล ส่วนด้านตะวันออกผันน้ำเข้าคลองระพีพั≤น์

เข้าสู่คลอง 13 จากนั้นระบายออกคลอง 14 โดยน้ำ

ส่วนหนึ่งผันไปลงแม่น้ำบางปะกง อีกส่วนหนึ่งลง

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ผ่านลงสู่คลองชายทะเล 

หรือการผันน้ำออกสู่ทะเลโดยคลองสนามบิน คลอง

โคกเกลือ คลองบางเกวียนหัก คลองนิน และคลอง

ทะเลน้อย ´ึ่งสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตัวอำเภอ

หัวหิน จากเหตุการณ์น ้ำท ่วมในพื ้นที ่จ ังหวัด

ประจวบคีรีขัน∏์ เมื่อปี พ.ศ. 2546 

 

 พระราชดำร ิในการพั≤นาแหล่งน ้ำของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวนั ้น มิได้ทรงมุ ่ง

พิจารณาอยู ่แต่การคิดเก็บกักน้ำโดยอ่างน้ำหรือ 

ฝายเล็ก ๆ บริเวณต้นน้ำลำ∏ารเท่านั้น แต่เป็นการ

มุ่งพั≤นาแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การใช้ทรัพยากรทุกอย่างในพื้นที่ลุ ่มน้ำพร้อม ๆ  

กันไป ดังพระราชดำริ เมื ่อวันที ่ 15 กุมภาพัน∏์  

พ.ศ. 2522 ว่า çÇ°“√®—¥∑”‚§√ß°“√„¥ Ê °Áµ“¡ 

ª√–°“√·√°®–µâÕß§”π÷ß∂÷ß°“√æ—≤π“∑’ Ë∑”°‘π

 ”À√ —∫§πß“π„π‚§√ß°“√œ µ≈Õ¥®π√“…Æ√ 

„π∫√‘‡«≥π—Èπ„Àâ‡æ’¬ßæÕ‡ ’¬°àÕπ ∑— Èßπ’ È ®–µâÕß

∑”°“√ ”√«®·À≈àßπÈ”Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß‡æ◊ËÕ∑”Ω“¬

‡≈Á° Ê °—Èπ ‡æ◊ËÕ‡°Á∫°—°πÈ”·≈–À“∑“ßº—ππÈ”¡“„™â„π

·ª≈ß‡æ“–ª≈Ÿ°Çé  
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 จากการดำเนินการโครงการดังกล่าวทำให้

สามารถรองรับปริมาณน้ำที ่ไหลบ่ามาจากลุ ่มน้ำ

เพชรบุร ี รวมทั ้งโครงการอ ่างเก ็บน ้ำห ้วยแม่

ประจันต์œ ´ึ ่งขณะนี ้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ 

กักเก็บน้ำได้ 30.81 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากœ ´ึ่งเมื่อก่อสร้างแล้ว

เสร็จในเดือน∏ันวาคม พ.ศ. 2552 ทำให้สามารถ

เก็บกักน้ำได้ 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ´ึ่งจะช่วย 

กักน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเพชรบุรีไม่ให้มีปริมาณ

น้ำเกินกว่าขีดความสามารถในการระบายน้ำของ

ลำน้ำเพชรบุรี และคลองระบายน้ำต่าง ๆ ของ

โครงการ โดยในระยะต่อไป จะได้ดำเนินการ 

ดังต่อไปนี้  

 1. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร ับผิดชอบในการบำรุงร ัก…าในส่วนของคลอง

∏รรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการระบายน้ำ 

 2. ประชาสัมพัน∏์ให้ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา

และอุปสรรคของสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและคลอง

∏รรมชาติ 

 3. ประสานหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง เช ่น  

กรมทางหลวง การรถไøแห่งประเทศไทย ในการ

ปรับปรุงเส้นทาง สะพาน ท่อลอด ให้สอดคล้องกับ

ทางระบายน้ำตาม∏รรมชาติและระบบระบายน้ำของ

โครงการ 

 เนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่

จ ังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเมื ่อเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2546 รวม 2 ห้วงเวลาคือ ระหว่างวัน

ที่ 13- 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 22-26 

ตุลาคม 2546 โดยมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักถึง

หนักมากอย่างต่อเนื่อง โดยเ©พาะบริเวณพื้นที่ตอน

บนเหนือเขื่อนเพชร (บริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจาน 

393.+ มม. ห้วยผาก 439.8 มม. และห้วยแม่ประจันต์ 

471.7 มม.) เนื่องจากอิท∏ิพลของแนวร่องความกด

อากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย 

หลังจากนั ้นพายุดีเปรสชั ่นได้เคลื ่อนตัวขึ ้นฝั òง 

บริเวณกิ่งอำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขัน∏์ ทำให้เกิดสภาพน้ำป่าไหล

หลากอย ่างรวดเร ็วลงสู ่อ ่ างเก ็บน ้ำและลำน ้ำ

∏รรมชาติต่าง ๆ จนเกินความจุของลำน้ำที่จะรับได้ 

เกิดสภาพน้ำไหลหลากล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำเข้า

ท่วมพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลเสียหายต่อพื้นที่เก…ตรและ

ชุมชนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน∏์

อย่างรุนแรง 

 ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณ

จังหวัดเพชรบุรี โดยให้กรมชลประทานจัดทำแผนที่

ทิศทางการไหลของน้ำ พร้อมแผนการปรับคลองส่ง

น้ำให้เป็นคลองระบายน้ำด้วย  

 ในปี พ.ศ. 2548-2551 กรมชลประทาน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้กำหนดแผนงาน

และดำเนินงานตามโครงการระบายน้ำเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี  

‚§√ß°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â ‰¢ªí≠À“πÈ”∑à«¡®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ 
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´ึ่งมีแนวโค้งนั้น เมื่อมีน้ำไหลผ่านน้อยลง อาจเกิด

การตื้นเขินหรือมีขนาดเล็กลงไปเองตาม∏รรมชาติ  

วิ∏ีการปรับปรุงสภาพลำน้ำ ทั้งโดยวิ∏ีการขุดลอก

ปรับปรุงตัวลำน้ำ และโดยการขุดทางสายน้ำใหม่

ตามที่กล่าวมา เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ∏รรมชาต ิ

ของลำน้ำ ´ึ่งอาจมีผลทำให้กระแสน้ำกัดเ´าะตลิ่ง

ตอนใดตอนหนึ ่งจนพังทลาย ติดตามด้วยการ

ทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินบ้านเรือนรา…ฎร 

นอกจากนั ้น วิ∏ีการปรับปรุงลำน้ำเพื ่อการเพิ ่ม

ประสิท∏ิภาพนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหา

หรือบรรเทาน้ำท่วมเ©พาะบริเวณเท่านั้น ´ึ ่งอาจ

ทำให้เกิดผลกระทบหรือเพิ่มความเสียหายให้กับ

พื ้นที ่ทางด้านท้ายลำน้ำลงไปก็ได้ จึงต้องมีการ

พิจารณาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 

 การปรับปรุงสภาพลำน้ำช่วยให้น้ำสามารถ

ไหลไปตามลำน้ำได้สะดวก หรือมีความเร็วของ

กระแสน้ำที่ไหลเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ในƒดูน้ำหลาก 

น้ำจำนวนมากที่ไหลตามลำน้ำจะได้มีระดับลดต่ำไป

จากเดิม เป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายอันอาจ

จะเกิดเนื่องมาจากน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไป 

ในการเพิ่มความสามารถของลำน้ำเพื่อให้น้ำจำนวน

มากไหลไปได้อย่างสะดวก หรือน้ำไหลด้วยความเร็ว 

ที ่ เพิ ่มมากขึ ้นกว่าเดิมนั ้น เราจะต้องปรับปรุง 

สภาพลำน้ำด้วยวิ∏ ีการอย่างใดอย่างหนึ ่ง เช่น 

ทำการตกแต่งลาดตลิ ่งและท้องลำน้ำให้มีความ

ขรุขระน้อยกว่าเดิม เพิ่มเนื ้อที ่หน้าตัดของลำน้ำ 

โดยการขุดและขยายให้ลำน้ำมีขนาดโตขึ้น รวมทั้ง

การปรับปรุงลำน้ำให้มีความลาดชันโดยการขุด 

ทางน้ำใหม่ที่มีความยาวน้อยลง รูปแบบการดำเนินการ 

จึงอาจแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ เช่น  

 1. การขุดลอกลำน้ำในบริเวณที ่ต ื ้นเขิน 

ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งที ่ถูกน้ำกัดเ´าะพังทลาย 

กำจัดวัชพืชและรื ้อทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล

ออกไปจนหมด ´ึ่งเป็นวิ∏ีการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้น้ำ

ไหลผ่านตามลำน้ำได้สะดวก และสามารถระบายน้ำ 

จำนวนมากให้ผ่านไปได้อย่างมีประสิท∏ิภาพ 

 2. ในกรณีที่ลำน้ำมีแนวโค้งมากเป็นระยะ

ทางไกล อาจพิจารณาขุดทางน้ำใหม่ลัดจากลำน้ำ

บริเวณด้านเหนือโค้งไปบรรจบกับลำน้ำเดิมที ่

บริเวณด้านท้ายโค้ง ให้มีแนวตรงกลมกลืนกับลำน้ำ

∏รรมชาติ ´ึ่งจะเป็นทางน้ำใหม่ที่แบ่งน้ำจำนวนมาก

ให้ไหลผ่านไปเองอย่างสะดวก เนื่องจากมีความ 

ลาดชันมากกว่าลำน้ำเดิมที่มีแนวโค้ง ส่วนลำน้ำเดิม

3. ª√—∫ª√ÿß ¿“æ≈”πÈ” 
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 และได้กำหนดการปîด เปîดบานระบาย ดังนี้ 

 - ช่วงƒดูแล้งจะปîดบานเพื ่อป้องกันน้ำ

ทะเลไหลกลับเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา 

 - ช่วงƒดูน้ำหลาก เมื่อน้ำทะเลกำลังขึ้นจะ

ปîดบาน และเมื่อน้ำทะเลกำลังลงจะเปîดบาน 

 

 เมื่อทำการปรับปรุงแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ 

ดังนี้ 

 - สามารถลดระยะทางการไหลของน้ำใน

แม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตรเหลือเพียง 600 

เมตร จะช่วยให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลัดลง

ทะเลได้สะดวกและเร็วขึ้น ´ึ่งจะเป็นผลดีต่อการ

ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณกรุงเทพมหานคร

และปริมณ±ล  

 - สามารถระบายน้ำได้โดยควบคุมอัตรา

การไหล ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

  - ลดระดับน้ำท่วมสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยา 

5-6 เ´นติเมตร 

  - ลดระยะน้ำท่วมได้ 1-2 วัน 

  - พื ้นที ่ที ่ได้รับประโยชน์ ตลอดสองฝัòง

แม่น้ำเจ้าพระยา ตั ้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุ∏ยา จนถึงอำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

  - คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ได้ 161.4 

ล้านบาท/ปี  

 

 

 

 

 

 คลองลัดโพ∏ิÏเป็นคลองลัด แนวเหนือ-ใต้ 

ของคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บริเวณ ตำบลทรงคะนอง 

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมมี

สภาพตื้นเขินมีความกว้างเพียง 12 เมตร จึงได้

ปรับปรุงคลองลัดโพ∏ิÏด้วยการดำเนินการ ดังนี้  

 - ก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณต้นคลอง

ด้านทิศเหนือกว้าง 14.00 เมตร จำนวน 4 บาน 

 - ขุดคลองด้านเหนือประตูระบายน้ำกว้าง 

65 เมตร ท้ายประตูระบายน้ำกว้าง 66 เมตร 

 - ความยาวคลอง 600 เมตร 

 - ระดับก้นคลองอยู่ที่ 7.0 เมตรจากระดับ

น้ำทะเลปานกลาง 

 - ระดับหลังคันคลอง +2.65 เมตรจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

 

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß§≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

125

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 

และเมื่อวันที่ 25 พƒศจิกายน พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการน้ำเพื ่อป้องกันน้ำท่วม ขณะ

เดียวกันก็สามารถมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคในƒดูแล้ง 

ดังนี้ 

 1. ใช้คำนวณบริหารจัดการน้ำ โดยหลีก

เลี่ยงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา และสูบน้ำ

ออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงทะเลหนุน 

´ึ ่งน้ำที ่ระบายลงมาจะชนกับน้ำทะเลหนุน ทำให้

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงล้นตลิ่งเกิดน้ำท่วมได้ 

 2. ควรจะม ีโครงการศ ึก…าพƒต ิกรรม 

การไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงที ่อยู ่ 

ภายใต้อ ิท∏ิพลของน้ำทะเลหนุน เพื ่อควบคุม

ปริมาณน้ำเหนือหลาก ให้สอดคล้องกับสภาพ 

น้ำทะเลหนุนและหลีกเลี่ยงสภาวะน้ำท่วมในƒดูฝน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิท∏ิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่

บริเวณปากแม่น้ำ จังหวัดสมุทรปราการขึ้นไปทาง

เหนือจรดเขตจังหวัดพระนครศรีอยุ∏ยา 

 

4. °“√√–∫“¬πÈ”ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡ 
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ปริมาณน้ำหลากจากบริเวณด้านตะวันออกไหล 

เข้ามารวมตัวเป็นเสมือนแก้มลิง ประเด็นพิจารณา

เร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึง คือ การดำเนินการใด ๆ  

เพื่อมิให้การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิสร้างผลกระทบ 

ต่อสา∏ารณะ 

 กรมชลประทาน´ึ ่งเป็นหน่วยงานหลักใน 

การดำเนินการบรรเทาภัยทางน้ำได้รับมอบหมาย 

ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณ

สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2551 เพื่อจะ 

แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และการจัดการน้ำหลาก

ในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน และการจัดการ 

น้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝัòงตะวันออก

ตอนล่างเป็นแบบบูรณาการทั ้งลุ ่มน้ำ โครงการ

ก ่อสร ้างคลองระบายน ้ำจากคลองสำโรงและ 

น ้ำหลากบร ิ เวณด ้านเหน ือคลองสำโรงไปย ัง

ชายทะเล และสูบระบายน้ำออกทะเลโดยตรง

นอกจากนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำหลากทั้ง

พื้นที่เร่งด่วนและพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝัòงตะวันออก 

ตอนล่างเป็นไปอย่างมีประสิท∏ิภาพ จำเป็นต้องเร่ง

ดำเนินการวางและติดตั้งระบบโทรมาตรอุทกวิทยา

เพ ื ่อต ิดตามและเฝ ้าระว ังสภาพน้ำหลากและ 

การทำงานของเครื่องสูบน้ำด้วย 

 

 พื ้นที ่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาฝั òงตะวันออกตอน

กลางเป็นพื้นที ่ลุ ่ม มีระดับพื้นดินต่ำ บางแห่งมี

ลัก…ณะพื้นที่เป็นแอ่งท้องกระทะ ´ึ่งเป็นไปตาม

∏รรมชาติ พื ้นสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที ่ที ่มี

ความสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชานเมืองฝัòงตะวัน

ออกของกรุงเทพœ จึงเป็นสถานที่รองรับการขยายตัว 

จากความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองหลวง 

การสร้างสนามบินสุวรรณภูม ิ´ ึ ่งเป ็นโครงการ 

ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณทางน้ำหลาก ทำให้สูญเสีย

พื ้นที ่รองรับน้ำกว่า 20,000 ไร่ การสร้างและ 

การขยายถนน โครงการบริการสา∏ารณูปโภค 

และสา∏ารณูปการ การสูบน้ำบาดาล ตลอดจน 

การปลูกสร้าง ที่พักอาศัย โรงเรือนต่าง ๆ รวมถึง

การขยายตัวและการพั≤นาพื ้นที ่อย่างรวดเร็ว 

ไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ ย่อมจะ

ส่งผลต่อสา∏ารณะเป็นอย่างมาก โดยเ©พาะอย่างยิ่ง 

เกิดสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง 

ลึกเข้าสู่พื้นที่ชั้นกลางและชั้นในของกรุงเทพมหานคร 

และพื้นที่ปริมณ±ล  

 จากการที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อสร้างแล้ว

เสร็จและเปîดบริการในปี พ.ศ. 2549 ย่อมก่อให้เกิด

การเปลี ่ยนแปลงการใช้ท ี ่ด ินและการก่อสร้าง

สา∏ารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

เพื ่อรองรับการเปîดบริการของสนามบิน สำหรับ

ปัญหาสำคัญต้องเร่งแก้ไขประการหนึ่ง ก็คือ การ

ระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมบริเวณโดยรวม

รอบสนามบินและพื้นที่ส่วนใต้สนามบินถึงฝัòงทะเล

อ่าวไทย เพราะบริเวณที่ทำการก่อสร้างสนามบิน

เป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำ และเป็นแหล่งรับน้ำปริมาณสูง 

พร้อมกับเป็นทางน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน และ
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 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ดังกล่าว คือ  

 1. ลดความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมโดย

รอบสนามบินสุวรรณภูมิและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 

 2. ลดปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ 

และจังหวัดสมุทรปราการ 

 3. เป็นแหล่งน้ำจืดสำรองไว้ใช้ในƒดูแล้ง 

เพื่อการเก…ตรกรรม 

 4. การบริหารจัดการน้ำหลากมีประสิท∏ิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค์ของโครงการระบายน้ำบริเวณ

สนามบินสุวรรณภูม ิ จ ังหว ัดสมุทรปราการ 

จึงประกอบด้วย 

 1. เพื ่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของ

พื้นที่บริเวณรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำ 

จากคลองสำโรงไปยังชายทะเลและสูบออกสู่ทะเล

โดยตรง ทำให ้สามารถลดสภาวะน้ำท ่วมและ 

ความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิท∏ิผล 

 2. เพ ื ่อสามารถติดตามสภาพน้ำหลาก 

และการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการ

น้ำหลาก ทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝัòงตะวันออก 

ตอนล่าง 

 3. เพื ่อเป็นถนนเชื ่อมโยงถนนสุขุมวิท-

เทพารัก…์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้สามารถ 

ช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการ 

´ึ่งปัจจุบันมีปัญหาค่อนข้างมาก และจะทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปîดทำการ 

 4. เพื ่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว ้บางส่วน 

สำหรับทำการเก…ตรหรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้

เคียง  

 5. เพื่อช่วยเสริมการพั≤นาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเก…ตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 

พระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วม

ด้วยวิ∏ีการ ที่เรียกว่า แก้มลิง  

 แก้มลิง เป็นการผันน้ำส่วนเกินไปกักเก็บ 

ไว้ในพื้นที่ลุ ่มรับน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำที ่อยู ่บริเวณ 

ริมแม่น้ำ เพื่อชะลอปริมาณและความเร็วของน้ำ 

ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือเพื่อรอใช้

ประโยชน์ในƒดูแล้งอันเป็นวิ∏ีเดียวกับพƒติกรรม

ของลิงเวลากินกล้วยที่มักจะเก็บไว้ในกระพุ้งแก้ม

ทั้งสองข้างก่อนแล้วเคี้ยวกลืนในภายหลัง  

 แก้มลิง จึงเป็นการระบายน้ำออกจากพื้นที่

ตอนบน ให้ไหลลงคลองพักน้ำขนาดใหญ่ ที่บริเวณ

ชายทะเล เมื ่อระดับน้ำทะเลลดต่ำกว่าระดับน้ำ 

ในคลอง ก็ทำการระบายน้ำจากคลองดังกล่าว โดย

ใช้หลักการทƒ…ฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity 

Flow) ตาม∏รรมชาติ สูบน้ำออกจากคลองที่ทำ

หน้าที ่ çแก้มลิงé นี ้ เพื ่อจะได้ทำให้น้ำตอนบน 

ค่อย ๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำ

ท่วมพื้นที่ลดน้อยลง เมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับ

น้ำในลำคลองให้ทำการปîดประตูระบายน้ำ โดยยึด

หลักน้ำไหลลงทางเดียว (One Way Flow)   

5. ·°â¡≈‘ß 

 หลักการ 3 ประการที ่โครงการแก้มลิง 

จะสามารถมีประสิท∏ิภาพบรรลุผลสำเร็จตามแนว

พระราชดำริ คือ 

 1. การพิจารณาสถานที่ที ่จะทำหน้าที ่เป็น 

บ่อพัก 

 2. วิ∏ีการชักนำน้ำท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำ

เส้นทางน้ำไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ำเข้าสู่แหล่ง

ที่ทำหน้าที่บ่อพักน้ำ  

 3. การระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 แก้มลิงจึงเป็นวิ∏ีป้องกันน้ำท่วมวิ∏ีหนึ ่ง

เนื่องจาก  

 1. สามารถชะลอความเร็วและปริมาณน้ำ 

ในƒดูน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

จากอุทกภัยของชุมชน และบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณ

ริมน้ำ 

 2. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของรา…ฎร

ให้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเก…ตร 

ในƒดูแล้ง 

 3. ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
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โดยทั่วไปไม่เอื้ออำนวยในการทำโครงการ อีกทั้ง

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงควรพิจารณาศึก…าโครงการ

แก้มลิง çคลองมหาชัย-คลองสนามชัยé และคลอง

ต่าง ๆ ที่เชื ่อมโยงแทน เนื่องจากคลองมหาชัย- 

คลองสนามชัยนี้เป็นแหล่งรับน้ำใกล้บริเวณน้ำท่วมขัง 

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร นครป∞ม และกรุงเทพœ 

ที ่ระบายน้ำลงมา ลัก…ณะโครงการที ่สำคัญจะ

ประกอบด้วย การก่อสร้างประตูระบายน้ำปîดกั้น

คลองต่าง ๆ พร้อมด้วยสถานีสูบน้ำตามความ

จำเป็น ´ึ่งคาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่

มากนัก และจะได้ประโยชน์คุ ้มค่า รวมทั ้งยัง

สามารถสร้างระบบให้เชื ่อมกับโครงการแก้มลิง 

çแม ่น ้ำท ่าจ ีนตอนล่างé รวมเป ็นระบบในการ 

ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื ้นที ่ในหลายจังหวัด 

รวมทั ้งกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิท∏ิภาพ  

จึงพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึก…าและ 

พิจารณาดำเนินการโครงการแก้มลิง çคลองมหาชัย 

-คลองสนามชัยé โดยเร่งด่วนต่อไป 

 

  เมื่อเดือนพƒศจิกายน พ.ศ. 2538 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ

โครงการแก้มลิง ´ึ ่งเป็นโครงการระบายน้ำเพื ่อ

บรรเทาป ัญหาน ้ ำท ่วมกรุง เทพมหานครและ 

ปริมณ±ล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรม

มหาราชวัง เนื ่องจากในช่วงƒดูฝน น้ำในแม่น้ำ

เจ ้าพระยามีปริมาณมาก ประกอบกับมีฝนตก 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณ±ลติดต่อกัน

หลายวัน พร้อมทั้งน้ำทะเลหนุนสูง จึงทำให้เกิดน้ำ

ล้นตลิ่งไหลเข้าสู่พื้นที่ฝัòงตะวันออกและฝัòงตะวันตก

ของแม่น้ำเจ้าพระยา ´ึ่งโดยปกติแม่น้ำเจ้าพระยา

สามารถรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วินาที โดย

ไม่ล้นตลิ่ง แต่เมื่อปี พ.ศ. 2538 ในช่วงƒดูน้ำหลาก

มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 5,500 ลบ.ม./วินาที 

น้ำจึงล้นตลิ่งและท่วมพื้นที ่ทั ้งสองฝัòงแม่น้ำเป็น

อาณาบริเวณกว้างขวาง                

 ต ่อมาในเด ือนกุมภาพัน∏ ์ พ.ศ. 2539 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้พระราชทาน 

พระราชดำริให้พิจารณาโครงการแก้มลิงที่สมควร

ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ

พื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 

โดย çแก้มลิงé นี้ให้ทำหน้าที่รวบรวมน้ำ รับน้ำ และ

ดึงน้ำท่วมขังพื้นที่ทางตอนบนมาเก็บไว้ พร้อมกับ

ระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้น-ลงของ

ระดับน้ำทะเล โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และ

การสูบน้ำที่เหมาะสมสอดคล้องกับโครงการแก้มลิง 

ตามแนวพระราชดำริที ่พระราชทานไว้เมื ่อเดือน

พƒศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยอาศ ัยคลอง 

สรรพสามิต คลองสหกรณ์ และพื้นที่บริเวณใกล้คลอง 

ดังกล่าวนั้น จากการศึก…าข้อมูลพบว่า สภาพพื้นที่

‚§√ß°“√·°â¡≈‘ß §≈Õß¡À“™—¬-§≈Õß π“¡™—¬ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ 
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 ทิศใต้ จดชายทะเลในเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพœ และเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 เมื ่อดำเนินการก่อสร้างเข ื ่อนระบายน้ำ 

ในแม่น้ำท่าจีนตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้มีแหล่งน้ำจืดในƒดูแล้ง

เพียงพอสำหรับนำมาใช้ไล่น้ำเสียได้ ปัจจุบันน้ำ 

ในคลองภา…ีเจริญและคลองมหาชัย รวมทั้งทางน้ำ

ที่ต่อเนื่องในเขต กทม. ส่วนใหญ่จะมีน้ำเสียเป็น

ปริมาณมาก โดยเ©พาะอย่างยิ ่งในช่วงƒดูแล้ง 

สถานีสูบน้ำต่าง ๆ ที ่ม ีอยู ่ในโครงการแก้มลิง 

çคลองมหาชัย-คลองสนามชัยé สามารถช่วยสูบน้ำเสีย 

ออกทิ้งลงทะเลในช่วงเวลาที่เหมาะสม แล้วผันน้ำ

จืดจากแม่น้ำท่าจีนเข้าไปล้างคลองต่าง ๆ เหล่านั้น 

อย่างไรก็ดี เร ื ่องนี ้จะต้องพิจารณาดำเนินการ 

โดยรอบคอบ เพราะจะต้องคำนึงถึงผลกระทบ 

ที ่อาจจะเกิดขึ ้นกับบ่อกุ ้ง บ่อปลา ในเขตตำบล 

โคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร 

 โครงการแก้มลิง çคลองมหาชัย-คลองสนามชัยé 

มีวัตถุประสงค์ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่

ตอนบน โดยเ©พาะอย่างย ิ ่งทางฝ ั òงตะว ันตก 

ของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝัòง∏นบุรี) ในเขตกรุงเทพœ 

และปริมณ±ล เพื ่อระบายน้ำออกสู ่ทะเลโดย 

เร็วที่สุด โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ปตร.)  

ปîดกั ้นคลองสายต่าง ๆ พร้อมสถานีสูงน้ำตาม 

ความจำเป็น โดย çแก้มลิงé จะทำหน้าที่รวบรวม 

รับ และดึงน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนลงมาเก็บไว้

ในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และคลองต่าง ๆ 

ในพื ้นที ่ แล้วสูบทิ ้งลงทะเลผ่านทางปากคลอง

มหาชัย คลองพระราม และคลองขุนราชพินิจใจ  

ในช ่วงท ี ่ระด ับน ้ำทะเลหนุนสูง รวมทั ้งการ 

เปîดระบายออกสู ่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ ้น-ลง 

ของน้ำทะเล โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เช่น

เดียวกับโครงการทางฝั òงตะวันออกของแม่น ้ำ

เจ้าพระยา ´ึ ่งดำเนินการได้ผลมาแล้วเมื ่อคราว 

น้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2538 

 ขอบเขตของพื้นที่โครงการแก้มลิง çคลอง

มหาชัย-คลองสนามชัยé สรุปได้ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครป∞ม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพœ โดยอาศัยคลอง

มหาสวัสดิÏเป็นแนวรับน้ำ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่

ใต้สะพานพระราม 7 ลงไปจดเขตรา…ฎร์บูรณะ  

เขตพระประแดง กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด

สมุทรปราการ โดยมีคลองขุนราชพิน ิจใจเป็น 

แนวแบ่งเขต 
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 การสร้างประตูระบายน้ำเป็นวิ∏ีการปîดกั้น

ลำน้ำ หรือลำคลองที่มีขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำไหล

ในƒดูน้ำหลากเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถลด

ระดับน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ทางการเก…ตร เจือจางความ

เน่าเสียของคลองสาขาลงได้เป็นอย่างดี และที ่

สำคัญ คือ สามารถป้องกันรุกคืบจากน้ำทะเลสู ่

พื้นที่ตอนบนของลำน้ำ เช่น โครงการพั≤นาพื้นที่

ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

นครศรี∏รรมราช และโครงการพั≤นาพื้นที่ลุ่มน้ำ

บางนราอ ันเน ื ่องมาจากพระราชดำร ิ จ ังหว ัด

นรา∏ิวาส การสร้างประตูระบายน้ำจึงช่วยให้มีน้ำใช้

เพื่อการอุปโภค สามารถเก็บกักน้ำในƒดูน้ำหลากไว้

ใช้ในƒดูแล้ง สามารถระบายน้ำส่วนเกินออกไป 

ขณะเดียวกัน ก ็สามารถป้องกันน้ำเค ็มไม่ให ้ 

รุกเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ 

ในการสร้างประตูระบายน้ำว่า ç...„ÀâÀ“«‘∏’√—∫πÈ” 

‡¢â“§≈Õß‡ª√¡ª√–™“°√µÕπ∫π‡ªìπª√‘¡“≥¡“°

¿“¬„π‡«≈“Õ—π√«¥‡√Á« ‡æ◊ËÕÕ—¥‡æ‘Ë¡√–¥—∫πÈ”„Àâ Ÿß¢÷Èπ

®–‰¥â “¡“√∂°√–®“¬πÈ”‡¢â“∑ÿàß∫“ß‰∑√-∫“ßª–Õ‘π 

 ”À√—∫„™â‡æ“–ª≈Ÿ°Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ 

®–µâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥≈Õ°ÀπÕßπÈ”∏√√¡™“µ‘‰ª

æ√âÕ¡°—π ®–‰¥â “¡“√∂‡°Á∫ ”√ÕßπÈ”‰«â„™âª√–‚¬™πå

‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë  ”À√—∫‡ âπ∑“ßπÈ”∑’Ë‡™◊ËÕ¡°—∫·¡àπÈ”

‡®â“æ√–¬“‡ âπÕ◊Ëπ Ê ‡™àπ §≈Õß‡™’¬ß√“°πâÕ¬π—Èπ 

µâÕß√—∫πÈ”‡¢â“¡“ ‡¡◊ËÕπÈ”¢÷Èπ ·≈–ªî¥ª√–µŸ∫—ß§—∫πÈ”

‰¡à„Àâ‰À≈¬âÕπ°≈—∫‡¡◊ËÕπÈ”≈ß ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ‡°Á∫°—°πÈ”

§≈Õß‡ª√¡ª√–™“°√µÕπ∫π„π≈—°…≥– çÕà“ß‡°Á∫πÈ”é 

‡æ◊ËÕ„™âº≈—°¥—ππÈ”‡πà“‡ ’¬„π§≈Õß‡ª√¡ª√–™“°√

µÕπ≈à“ßµàÕ‰ª...é 

6. ª√–µŸ√–∫“¬πÈ” 
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 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางบาด ตั้งอยู่ 

ณ บ้านบังบาตร หมู่ 7 ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาÃ 

จังหวัดหนองคาย เดิมมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป

เป็นป่าทึบ แต่ปัจจุบันถูกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 

ไปมาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ƒดูหนาวบางปี

หนาวจัด ƒดูร้อนไม่ร้อนจัด ความแตกต่างของ

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 11.0 ÌC-35.0 ÌC ฝนตกเ©ลี่ย

ต่อปีประมาณ 2,455 ม./ปี อาชีพของรา…ฎร 

ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน 

 ในปี พ.ศ. 2527 จึงได้ริเริ่มโครงการประตู

ระบายน้ำห้วยบางบาด ประกอบด้วยการก่อสร้าง

ทำนบดินและประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุทกภัยอันเนื่องมา

จากอิท∏ิพลของน้ำในแม่น้ำโขงหนุน และเก็บกักน้ำ

ไว้ใช้เพื ่อการเก…ตร ตลอดจนเพื ่อการอุปโภค-

บร ิโภคในƒดูแล ้ง รวมทั ้งเป ็นแหล่งแพร่และ 

‚§√ß°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÈ”Àâ«¬∫“ß∫“¥ µ”∫≈™—¬æ√ Õ”‡¿Õ∫÷ß°“Ã ®—ßÀ«—¥ÀπÕß§“¬ 

ขยายพัน∏ุ์ของสัตว์น้ำอีกด้วย โครงการดังกล่าว

ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2530  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว คือ 

มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 16,000 ไร่ ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเก…ตรในช่วงƒดูแล้ง และ

สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยกรณี 

น้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูง 
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 çน้ำดีไล่น้ำเสียé จึงเป็นหลักการบำบัดน้ำเสีย 

โดยใช้หลักการตาม∏รรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วง 

ของโลก (Gravity Flow) ด้วยการใช้น้ำคุณภาพดี

มาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย หรือ การใช้น้ำที่มีคุณภาพ

ดีช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ำเน่า

เสียมีสภาพเจือจางลง ดังนั ้น หากมีการกำหนด 

วงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ำไปตามคลองต่าง ๆ 

นับแต่ปากคลองที่น้ำไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองที่

น้ำไหลออกได้อย่างเหมาะสม โดยที่น้ำสามารถไหล

เวียนไปตามลำคลองได้ตลอดแล้ว ย่อมสามารถ 

เจือจางน้ำเน่าเสียและชักพาสิ่งโสโครก ´ึ่งจะเป็น 

ว ิ∏ ีการช ่วยบรรเทาน้ำเน ่าเส ียในคลองต่าง ๆ  

ตอนช่วงƒดูแล้งได้อย่างดี 

 เมื่อวันที่ 4 เม…ายน พ.ศ. 2528 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาœ สยามบรมราชกุมารี

ไปทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียตามคลองต่าง ๆ 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่บริเวณประตูระบายน้ำ

ปากคลองเทเวศร์ คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว 

´ึ่งในครั้งนั้นได้พระราชทานพระราชดำริว่า 

 ç...°“√®—¥√–∫∫§«∫§ÿ¡√–¥—∫πÈ”„π§≈Õß

 “¬µà“ß Ê ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√®—¥√–∫∫√–∫“¬

πÈ”„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√π— Èπ  ¡§«√«“ß√–∫∫„Àâ 

∂Ÿ°µâÕßµ“¡ ¿“æ°“√≥å·≈–≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»  

´÷ Ëß§«√·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ·ºπ¥â«¬°—π §◊Õ ·ºπ

 ”À√—∫„™â„πƒ¥ŸΩπÀ√◊Õ„πƒ¥ŸπÈ”¡“°π’ È ° Á‡æ◊ ËÕ

ª√–‚¬™πå„π°“√ªÑÕß°—ππÈ”∑à«¡·≈–‡æ◊ ËÕ∫√√‡∑“

Õÿ∑°¿—¬‡ªìπ ”§—≠·µà·ºπ√–∫“¬πÈ”„πƒ¥Ÿ·≈âßπ—Èπ 

°ÁµâÕß®—¥Õ’°·∫∫Àπ÷ Ëßµà“ß°—π‰ª ‡æ◊ ËÕ°“√°”®—¥ 

À√◊Õ‰≈àπÈ”‡πà“‡ ’¬ÕÕ°®“°§≈Õß¥—ß°≈à“«‡ªìπÀ≈—° 

´÷Ëß∑—Èß Õß√–∫∫π’È§«√®–æ‘®“√≥“∂÷ß«‘∏’°“√√–∫“¬πÈ” 

‚¥¬Õ“»—¬·√ß‚πâ¡∂à«ß¢Õß‚≈°„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑—Èßπ’ È 

‡æ◊ ËÕª√–À¬—¥§à“„™â® à“¬„π°“√§«∫§ÿ¡√–¥—∫πÈ” 

µ“¡≈”§≈Õß‡À≈à“π’È...é 

1. πÈ”¥’‰≈àπÈ”‡ ’¬ 

æ√–√“™¥”√‘„π°“√®—¥°“√πÈ”‡ ’¬ 
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 ด้วยวิ∏ีการดังกล่าว ทำให้สามารถปรับปรุง

คุณภาพน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ 

ในชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี ้ ยังสามารถป้องกัน 

น้ำเค ็มจากทะเลไม่ให้ไหลเข ้าแม่น ้ำและลำน้ำ 

สาขาได้ และสามารถนำไปใช้ในการระบายน้ำเสีย

จากบ่อเลี้ยงกุ้งและน้ำเปรี้ยวจากพรุ ไม่ให้ปะปนกับ

น้ำจืดที่จะใช้ในการเก…ตรและการอุปโภคบริโภคได้ 

 จากแนวพระราชดำริ çน้ำดีไล่น้ำเสียé ทำให้

เกิดการบำบัดน้ำเสีย 2 วิ∏ี คือ 

 ว‘∏ีที่หน÷่ง

 ให้เปîดประตูอาคารควบคุมน้ำรับน้ำจาก

แม่น้ำในช่วงจังหวะน้ำขึ้น และระบายออกสู่แม่น้ำ

ตอนระยะน้ำลง ´ึ ่งมีผลทำให้น ้ำตามลำคลอง 

ม ีโอกาสไหลถ ่ายเทก ันไปมามากข ึ ้นกว ่าเด ิม  

เกิดการหมุนเวียนของน้ำที่มีสภาพเน่าเสีย และมี

กลิ่นเหม็น ให้กลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น 

 ว‘∏ีที่สÕง

 หาวิ∏ีรับน้ำเข้าคลองเป็นปริมาณมากภายใน

เวลาอันรวดเร็ว เพื่อเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้น เพื่อให้

สามารถกระจายน้ำเข้าทุ่ง สำหรับใช้เพาะปลูกอย่าง

เพียงพอ อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการขุดลอก

หนองน้ำ∏รรมชาติไปพร้อมกัน จะได้สามารถ 

เก็บสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ สำหรับ

เส้นทางน้ำที ่เช ื ่อมกับแม่น้ำ ต้องรีบรับน้ำเข้ามา  

เมื่อน้ำขึ้นและปîดประตูบังคับน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับ

เมื่อน้ำลง  
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 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ตั้งแต่วันที่ 20 เม…ายน พ.ศ. 2540 แต่การดำเนิน

การระบบไหลเวียนสามารถดำเนินการได้เ©พาะ 

ช่วงƒดูแล้ง เนื ่องจากในช่วงƒดูฝน สำนักการ

ระบายน้ำต้องรัก…าระดับน้ำในคลองให้ต่ำ เพื ่อ

รองรับน้ำฝนที่จะตก จึงไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำ

เจ้าพระยาเข้ามาสู ่คลองได้ และสภาพน้ำคลอง 

ในช่วงƒดูฝน  ความเน่าเสียไม่มากเท่าƒดูแล้ง 

 คณะรั∞มนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พƒ…ภาคม 

พ.ศ. 2534  อนุมัติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ

โครงการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ำและขุดลอก

คลองในเขตชุมชนหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร 

ด้วยการนำน้ำสะอาดจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเจือ

จางน้ำในคลองสำคัญในเขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

ของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 380 ตร.กม.  

ใน 22 เขต ของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองในเขตชุมชนหนาแน่น

ของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและจัดให้

มีการไหลเวียนของน้ำคลองในพื้นที่ดังกล่าว   

กิจกรรมของโครงการœ ประกอบด้วย 

 1. การสร้างระบบเจือจางน้ำคลอง ด้วยการ

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำเดิมที ่มีอยู ่ 

ในปัจจุบ ัน ให้สามารถนำน้ำสะอาดจากแม่น ้ำ

เจ้าพระยามาเจือจางน้ำเสียในคลอง   

 2. ก่อสร้างเขื่อนความยาวประมาณ 3,469 

เมตร 

 3. งานขุดคลองตะกอนดินเลนในคลอง  

5 คลอง ได้แก่ คลองบางเขนใหม่ คลองสา∏ร 

คลองลาดพร้าว คลองพลับพลา และคลองสามเสนใน 

 4. งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศในคลองหลัก  

จำนวน 15 จุด   

‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫‰À≈‡«’¬π¢ÕßπÈ”·≈–¢ÿ¥≈Õ°§≈Õß„π‡¢µ™ÿ¡™πÀπ“·πàπ¢Õß
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 
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 ‡คร◊ ่ÕงกรÕงนÈ”∏รร¡™าต‘ เป็นวิ∏ีบรรเทา

ป ัญหาด้วยว ิ∏ ีท ี ่ เร ียบง ่าย ท ี ่พระบาทสมเด ็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว ทรงเรียกว่า Õ∏√√¡ª√“∫Õ∏√√¡  

´ึ ่งผักตบชวา เป็นพืชดูดความโสโครกที ่ทำให้ 

น้ำสะอาดขึ ้นได้ เป็นเครื ่องกรอง∏รรมชาติที ่ใช้

พลังงานแสงอาทิตย์และ∏รรมชาติของการเติบโต

ของพืช การใช้ผักตบชวาจึงช่วยกำจัดสิ ่งปØิกูล 

ในน้ำ ขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้น้ำใสและมีสภาพดี

ขึ้นกว่าเดิม และมีออก´ิเจนละลายในน้ำ ในปริมาณ

ที่เพิ่มขึ้น  

 

2. ‡§√◊ËÕß°√ÕßπÈ”∏√√¡™“µ‘ 
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 çÇ∫÷ß¡—°°– —ππ’ È ∑”‚§√ß°“√∑’ Ë‡√ ’¬°«à“ 

·∫∫§π®π ‚¥¬„™âÀ≈—°«à“ º—°µ∫∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ªπ—Èπ 

‡ªìπæ◊™¥Ÿ¥§«“¡‚ ‚§√°ÕÕ°¡“·≈â« °Á∑”„ÀâπÈ”

 –Õ“¥¢÷Èπ‰¥â ‡ªìπ‡§√◊ËÕß°√Õß∏√√¡™“µ‘ „™âæ≈—ß· ß

Õ“∑‘µ¬å·≈–∏√√¡™“µ‘¢Õß°“√‡µ‘∫‚µ¢Õßæ◊™Çé  

 พ ร ะบ าทสม เด ็ จพร ะ เ จ ้ า อยู ่ ห ั ว ท ร ง 

เปรียบเทียบว่า çบึงมักกะสันé เป็นเสมือนดั ่ง  

çไต∏รรมชาติé ของกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ  

เป็นสถานที่กำจัดสิ ่งสกปรกในน้ำเน่าเสีย ç...„π

°√ÿß‡∑æœ µâÕß¡’æ◊Èπ∑’ËÀ“¬„® ·µà∑’Ëπ’Ë ‡√“∂◊Õ‡ªìπ‰µ

°”®—¥ ‘Ëß °ª√°·≈–‚√§  «π “∏“√≥–∂◊Õ«à“‡ªìπªÕ¥ 

·µàπ’Ë‡À¡◊Õπ‰µøÕ°‡≈◊Õ¥ ∂â“‰µ∑”ß“π‰¡à¥’ ‡√“µ“¬ 

Õ¬“°„Àâ‡¢â“„®À≈—°¢Õß§«“¡§‘¥Õ—ππ’È...é  

 บึงมักกะสัน เป็นบึงขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลาง

กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที ่บึงประมาณ 92 ไร่  

เป ็นแหล่งน ้ำอยู ่ในเขตโรงงานรถไøมักกะสัน 

ของการรถไøแห่งประเทศไทย ´ ึ ่ งการรถไø 

แห่งประเทศไทยได้ขุดขึ้น ในปี พ.ศ. 2474 เพื่อใช้

เป็นแหล่งระบายน้ำและรองรับน้ำเสีย รวมทั้งน้ำมัน

เครื่องจากโรงงานรถไøมักกะสัน ทำให้บึงมักกะสัน

ตื ้นเข ิน จากการตกตะกอนของสารแขวนลอย 

กอปรกับรอบบึงมักกะสันมีชุมชนแออัด 3 ชุมชน 

รวม 729 ครัวเรือน ´ึ่งส่วนใหญ่ต่างก็ถ่ายสิ่งปØิกูล

และขยะมูลฝอยลงสู ่บึงมักกะสัน จนเกิดปัญหา

ภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและน้ำเน่าเสียกลาย

เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก

ถ ึงภาวะมลพิ…ในน้ำของบ ึงม ักกะส ัน จ ึงได ้

พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 เม…ายน และ 

วันที่ 20 เม…ายน พ.ศ. 2528 ให้หน่วยงานต่าง ๆ 

ร่วมกันปรับปรุงบึงมักกะสันเพื ่อใช้เป็นสถานที ่ 

กักเก็บน้ำ ช่วยในการระบายน้ำในหน้าฝนและบรรเทา 

สภาพน้ำเสียในคลองสามเสน โดยพระราชทาน 

คำแนะนำให้ใช้ผักตบชวากรองน้ำเสีย เพราะผักตบชวา 

มีคุณสมบัติทำหน้าที ่ เป ็นตัวกรอง ´ึ ่งเร ียกว่า  

เครื่องกรองน้ำ∏รรมชาติ คือ ใช้ผักตบชวา ´ึ่งเป็น

วัชพืชที่มีอยู่มาก มาทำหน้าที่ดูด´ับความโสโครก 

และสารพิ…จากแหล่งน ้ำเน ่าเส ีย และในเวลา

เดียวกัน ก็ต้องหมั่นนำผักตบชวาออกจากบึงทุก ๆ 

10 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพัน∏ุ์ 

จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงไปในบึง  

‚§√ß°“√∫÷ß¡—°°– —π 
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 เมื่อการกำจัดน้ำเน่าเสียด้วยผักตบชวาใน 

บึงมักกะสันแห่งนี ้ได้ผลดี ก็จะได้นำไปใช้เป็น 

แบบอย่างในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่แหล่งน้ำ 

หรือลำคลองอื่นต่อไป ´ึ่งในขณะนี้กรุงเทพมหานคร 

และการรถไøแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหน่วยงาน

หลักในการใช้ประโยชน์ และดูแลรัก…าบึงแห่งนี้ 

ให้คงมีสภาพที่ดีสืบไป สำหรับผักตบชวาและพืชน้ำ

อื่น ๆ ก็จะกลายเป็นผลพลอยได้ที่นำมาทำเป็นปุÜย 

เชื้อเพลิง และสิ่งของเครื่องใช้ที่สานจากผักตบชวา 

อีกทั้งยังมีพืชน้ำบางชนิดที่นำมาเป็นอาหารได้ เช่น 

ผักบุ้ง รวมถึงสามารถเลี้ยงปลาในบึงเพื่อให้เป็น

อาหารของประชาชนที่พักอาศัยอยู่โดยรอบได้อีก

ทางหนึ่งด้วย  

 

 แต่หลังจากที่การทางพิเศ…แห่งประเทศไทย 

มีการก่อสร้างทางด่วนมหานครขั้น 2 ระยะที่ 1  

โดยมีแนวผ่านบึงมักกะสันและมีตอม่อโครงสร้าง

อยู่กลางบึง ทำให้น้ำในบึงไม่ถูกแสงแดด พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริ

ให้ใช้เครื่องพ่นอากาศเข้าช่วย เมื่อมูลนิ∏ิชัยพั≤นา

และกรุงเทพมหานครรับสนองพระราชดำริ ทำให้ 

บึงมักกะสัน สามารถøอกน้ำในคลองสามเสน 

ให้สะอาดขึ ้น ว ันละ 260,000 ลูกบาศก์เมตร  

ด้วยการใช้เครื ่องเติมอากาศแบบทุ ่นลอยผสม 

กับการใช้ผักตบชวา สามารถบำบัดน้ำเสียได้เพิ่ม

จากเดิม 10 เท่า โดยมูลนิ∏ิชัยพั≤นาเป็นผู้จัดหา 

และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ขนาด 11 KW จำนวน 

10 เครื่อง และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ 

ขุดลอกบึง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปลูก 

ผักตบชวา สำหรับน้ำที ่ใสสะอาดขึ ้นนี ้ให้ระบาย 

ออกสู ่คลอง∏รรมชาติตามเดิม แล้วร ับน้ำเสีย

จำนวนใหม่มาดำเนินการผ่านกรรมวิ∏ีเป็นวงจร 

เช่นนี้ตลอดไปในอนาคต  
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อย่างทั ่วถึง จนไม่มีการตกตะกอนเกิดขึ ้นในบ่อ 

ปØิก ิร ิยาชีวเคมีที ่ เก ิดขึ ้นในบ่อจะเป็นแบบใช้

ออก´ิเจนตลอดความลึกของบ่อ โดยปกติแล้ว 

น้ำทิ้งที่ออกจากบ่อเติมอากาศจะค่อนข้างขุ่น จำเป็น

ต้องแยกตะกอนออกจากบ่อตกตะกอนเสียก่อน 

บ่อนี้จึงทำหน้าที่เติมอากาศลงไปในน้ำและกวนน้ำ

ในบ่อตลอดเวลา 

 2. บ ่อบำบ ัดน ้ ำ เส ียแบบก ึ ่ ง ไร ้อากาศ 

(Facultative Pond) คือ บ่อที่ทำหน้าที่เป็นบ่อตก

ตะกอนกำจัดตะกอนและบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 การดำเน ินการด ังกล ่าวสามารถกำจ ัด

ตะกอนและกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำ ´ึ่งเป็นการบำบัด 

น้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น 

 พระบาทสม เด ็ จพระ เจ ้ า อยู ่ ห ั ว ได ้ ม ี 

พระราชดำริว ่า çÇ°“√„™â« ‘∏ ’°“√∑“ß∏√√¡™“µ‘ 

·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ‰¡à‡æ’¬ßæÕ„π°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬

„Àâ¥’¢÷Èπ ®”‡ªìπµâÕß„™â‡§√◊ËÕß‡µ‘¡Õ“°“»≈ß‰ª„ππÈ”  

‚¥¬∑”‡ª ìπ√–∫∫ √–‡µ ‘¡Õ“°“» (Aerated 

Lagoon)...é 

 การจัดการน้ำเส ียโดยใช้เคร ื ่องจ ักรกล 

เติมอากาศมาช่วยเพิ่มออก´ิเจนละลายน้ำ ´ึ่งใช้

ออก´ิเจนตาม∏รรมชาติจากพืชน้ำและสาหร่าย  

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

 1. บ่อบำบัดน้ำเส ียแบบสระเติมอากาศ 

(Aeroted Lagoon) ´ึ่งได้แก่ บ่อที่มีกำลังเครื่อง

เติมอากาศ(Aerator) พอเพียงที่จะกวนน้ำให้บ่อย

3.  √–‡µ‘¡Õ“°“»™’«¿“æ∫”∫—¥ 
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 โรงบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 เป็นโรงบำบัด

น้ำเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

โดยใช้เครื ่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย ขนาด 11  

กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง น้ำเสียจากคลองลาดพร้าว 

ถูกสูบเข้าบ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) และ 

ได้รับเพิ่มออกชิเจน โดยเครื่องเติมอากาศ´ึ่งทำงาน

คราวละเครื ่อง (จากที ่ม ีอยู ่ 3 เครื ่อง) ตลอด  

24 ชั่วโมง สลับกันไปเป็นเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เกิดการย่อยสลายสาร

อินทรีย์ที่ปนเปóôอนในน้ำเสียด้วยแบคทีเรีย จากนั้น

จึงไหลถ่ายเทไปยังบ่อตกตะกอน´ึ ่งเป็นบ่อกึ ่ง 

ไร้สารอากาศ (Facultative Pond) และเก็บกักใน

บ่อนี้นานประมาณ 2 วันแล้วไหลเข้าสู่บ่อปรับสภาพ 

(Maturation Pond) ก่อนปล่อยลงสู่คลองลาดพร้าว 

ในอัตราเ©ลี่ยของการบำบัดได้ 28,000 ลูกบาศก์

เมตร/วัน  

 

 โครงการบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 เป็น

โครงการท ี ่พระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอยู ่ห ัวได ้

พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิ∏ีการทาง∏รรมชาติ

ผสมผสานกับการใช้เครื ่องกลเติมอากาศ โดย

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหาก…ัตริย์ ได้จัดหา

ที่ดินประมาณ 53 ไร่ อยู่ติดกับคลองลาดพร้าว 

ฝัòงตะวันตกใกล้กับบริเวณที่คลองลาดพร้าวบรรจบ

กับคลองแสนแสบ เป ็นท ี ่ก ่อสร ้างโรงบำบ ัด 

น้ำเสียบึงพระราม 9 โดยกรมชลประทาน และ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกันทำการสำรวจ และทำการ

ออกแบบ และรั∞บาลญี ่ปุ ่นให้ความช่วยเหลือ  

ด้านการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9  

จนแล้วเสร็จแล้ว ส่งมอบให้สำนักการระบายน้ำ 

กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกุมภาพัน∏์ พ.ศ. 2532  

เพื่อดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 

‚§√ß°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬∫÷ßæ√–√“¡ 9 
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ปะปนมากับน้ำ ให้กักไว้ในด่านแรก จากนั้นน้ำเสีย

จึงจะผ่านเข้าไปในบ่อปลูกกกอียิปต์ ´ึ่งสารอินทรีย์

จะถูกกำจัดให้ลดลงแล้วจึงไหล เข้าสู่บ่อตกตะกอน

ตาม∏รรมชาติ  

 ส่วนที่สอง เป็นการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วยบ่อเติมอากาศ โดยใช้กังหันน้ำชัยพั≤นาเข้า

ช่วยเติมออก´ิเจนในน้ำเพื่อให้ทำการย่อยสลายสาร

อินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ´ึ่งตกตะกอนได้ยาก 

ให้กลายเป็นตะกอน จุลินทรีย์ที่มีน้ำหนัก (Sludge) 

ที่สามารถตกตะกอนได้รวดเร็ว ในช่วงปลายของ

การบำบัดน้ำเสียก็ให้ผ่านไปยังบ่อปลูกผักตบชวา 

เพื่อช่วยลดสารพิ…ต่าง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ แล้วส่ง

เข้าบ่อตกตะกอนอีกครั ้งหนึ ่ง เพื ่อให้ได้น้ำที ่ใส 

สะอาดยิ่งขึ้น  

 ส่วนที่สาม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันน้ำชัยพัมนาเพื่อเติม

อากาศขั้นสุดท้าย 

 พ ร ะ บ า ท สม เ ด ็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ ห ั ว ไ ด ้

พระราชทานพระราชดำริให้ทำโครงการบำบัดน้ำเสีย 

โดยวิ∏ ี∏รรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบ

ประหยัด กล่าวคือ จัดสร้างบ่อดัก สารแขวนลอย 

ปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อใช้ดับกลิ่น และปลูกผักตบชวา 

เพื ่อดูดสิ ่งโสโครก และโลหะหนักต่อจากนั ้น 

ใช้กังหันน้ำชัยพั≤นาและแผงท่อเติมอากาศ ให้กับ

น้ำเสียตามความเหมาะสม โดยมีกระบวนการ ดังนี้  

 ส ่วนแรก เป็นการบำบัดน้ำเส ียด้วยกก

อียิปต์ ´ึ ่งเป็นพืชที ่มีคุณสมบัติช่วยดูดมวลสาร 

ต่าง ๆ ที ่ปนเปó ôอนอยู ่ในน้ำเสียให้ลดลงโดยใช้ 

ลานกรองกรวดเบื ้องต้นก่อนที ่จะถึงบ่อปลูกกก

อีย ิปต์ ให ้ทำหน้าท ี ่กรองสารแขวนลอย และ 

ช่วยเติมออก´ิเจนให้กับน้ำเสีย ตลอดจนช่วยให้

เกิดจุลินทรีย์เกาะที่ก้อนกรวด ´ึ่งส่งผลให้มีการ

ย่อยสลายสาร อินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียให้ลดลงได้ 

นอกจากนี้ ทางด้านท้ายน้ำของกระบวนการบำบัด

จะมีตะแกรงติดตั้งไว้ เพื่อรองรับเศ…ขยะที่ลอย 

4. °“√º ¡º “π√–À«à“ßæ◊™πÈ”°—∫√–∫∫‡µ‘¡Õ“°“» (Constructed Wetland  
 and Air Transfer for Waste Water Treatment) 
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 ลัก…ณะของระบบการผสมผสานระหว่าง 

พืชน้ำกับระบบเติมอากาศของโครงการบำบัดน้ำเสีย

บริเวณหนองสนม-หนองหานเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วยพืชน้ำในพื ้นที ่ 84.5 ไร่ และเชื ่อมต่อกับ 

ระบบบำบัดน้ำเสียของกรมประมง ระบบดังกล่าว 

จะแบ่งออกเป็น 4 เ´ลล์ แต่ละเ´ลล์ประกอบด้วย

หนองน้ำตื้น (Marsh) สองด้าน ส่วนตรงกลางของ 

แต่ละเ´ลล์จะเป็นบ่อน้ำลึก (Pond) บริเวณหนอง

น้ำตื้น (Marsh) มีความลึกของน้ำปกติอยู่ระหว่าง 

10-20 ´ม. ถูกกำหนดให้ทำหน้าที ่ในการลดค่า 

BOD ลดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) ที ่เกิดขึ ้นจากสาหร่ายสีเขียว (Algae) 

กำจัดแบคทีเรียชนิด Faecal Coliform เปลี่ยน

ไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนีย และลดค่าøอสøอรัส 

´ึ่งพืชน้ำที่ใช้ปลูกเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว มีทั้งหมด 

15 ชนิดบริเวณบ่อลึก กำหนดให้มีความลึกของน้ำ

แต่ละบ่อ 1 เมตร ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไนโตรเจน

ให้เป ็นไนเตรท (Nitrification) และเปลี ่ยน 

สารอาหารไนเตรทไปอยู่ในรูปของกäา´ไนโตรเจน 

(Dinitrification) รวมทั้งลดค่าøอสøอรัสด้วยพืชน้ำ 

(Submersed Plant) ต่าง ๆ หลังปลูกพืชน้ำไปแล้ว

ประมาณ 3 เดือน ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวนี้ 

จะสามารถลดค่าความเน่าเสียของน้ำที่ปล่อยออกมา

จากระบบบำบัดน้ำเสียของกรมประมง ให้มีคุณภาพ

ดียิ่งขึ้น และเมื่อพืชเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ´ึ่งจะใช้

เวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ระบบนี้จะสามารถ

บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีอย่างสมบูรณ์แบบ 

 พ ร ะ บ า ท สม เ ด ็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ ห ั ว ไ ด ้

พระราชทานพระราชดำริให้เร่งดำเนินการแก้ไข

ปัญหาน้ำเสียที ่ปล่อยลงหนองหานโดยเร็ว โดย 

ให ้รวบรวมน ้ำเส ียท ี ่ ระบายลงหนองหานจาก 

เขตเทศบาล มาไว้ ณ ที่เดียว แล้วให้จัดทำโครงการ

บำบัดน้ำเสียด้วยวิ∏ี∏รรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลย ี

แบบประหยัด โดยกรมประมงได ้ดำเน ินการ

ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง 

(Waste Water Stabilization Ponds) ขึ้นในพื้นที่ 

92 ไร่ กรมโย∏า∏ิการดำเนินการออกแบบและ

ก่อสร้างท่อรับน้ำเสียเพื ่อนำน้ำเสียเข้าไปบำบัด 

ในระบบบำบ ัดน ้ำเส ียของกรมประมง และ

กรมชลประทานดำเนินการศึก…าหาข้อมูลต่าง ๆ 

พร้อมทั ้งออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเส ีย 

ด้วยพืชน้ำ (Constructed Wetland for Waste 

Water Treatment) เพื่อใช้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย 

ขั้นสุดท้าย (Polishing Pond) หลังจากผ่านระบบ

บำบัดน้ำเสียของกรมประมง 

‚§√ß°“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬∫√‘‡«≥ÀπÕß π¡-ÀπÕßÀ“π 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำหลัก

∏รรมชาติบำบัด∏รรมชาติมาใช้ในการจัดการน้ำเสีย 

หรือกระบวนการที่ใช้∏รรมชาติในการบำบัดหรือ 

ลดความสกปรกของน้ำเสียของชุมชนจากบ้านเรือน 

และอุตสาหกรรมประเภทที ่ เป ็นสารอินทรีย ์ท ี ่ 

ย่อยสลายโดยจุลชีพ ดังพระราชดำรัส            

 çÇÕ¬ à “ß∑ ’ Ë ∫Õ°« à “ ‡Õ“π È ” ‡  ’¬¡“„™ â „π 

°“√∑”°“√‡°…µ√ ∑”‰¥â ·µà∑’Ë∑’Ë∑”π—ÈπµâÕß¡’∑’Ë —° 

4,000 ‰√à ¢Õ„ÀâºŸâ‡™’Ë¬«™“≠µà“ß Ê ¡“™à«¬√à«¡°—π∑” 

∑”‰¥â·πà...é  

 และได้พระราชทานแนวทางหรือวิ∏ีการว่า  

 çÇ‚§√ß°“√∑’Ë®–∑”π’È‰¡à¬“°π—° §◊Õ«à“°Á¡“

‡Õß ‘Ëß∑’Ë‡ªìπæ‘…ÕÕ°æ«°‚≈À–Àπ—°µà“ß Ê ‡Õ“ÕÕ°  

´÷Ëß¡’«‘∏’°“√∑”µàÕ®“°π—Èπ°Á¡“øÕ°„ àÕ“°“» ∫“ß∑’Ë 

°ÁÕ“®‰¡àµâÕß„ àÕ“°“» ·≈â«°Á¡“‡©≈’Ë¬„ à„π∫÷ß À√◊Õ

‡Õ“πÈ”‰ª„ à„π∑ÿàßÀ≠â“...é 

5. À≈—°∏√√¡™“µ‘∫”∫—¥∏√√¡™“µ‘ 

 และเพิ่มเติมอีกว่า 

 çÇ∑“ß„µâÕÕ ‡µ√‡≈’¬¡’‚§√ß°“√‡Õ“πÈ”‡ ’¬π’È

‰ª„ à„π§≈Õß·≈â«„ à∑àÕ‰ª„°≈â∑–‡≈·≈â«∑”‡ªìπ √–

‡ªìπ∫àÕ„À≠à¡“° ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ëµ—Èß‡ªìπ√âÕ¬‰√à À≈“¬√âÕ¬‰√à 

‡¢“°Á‰ª∑”„ÀâπÈ”π—ÈπÀ“¬ °ª√°·≈â«°Á‡∑≈ß∑–‡≈...é  

 รูปแบบการดำเนินการตามหลัก∏รรมชาติ

บำบัด∏รรมชาติ จึงประกอบด้วย 4 ระบบ คือ ระบบ 

บ่อบำบัดนำเสีย ระบบบ่อชีวภาพ ระบบหญ้ากรอง 

และระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ป่าชายเลน 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

145

 2. การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำเสีย 

เป็นการบำบัดน้ำเสีย โดยการทำแปลงหรือทำบ่อ 

เพื่อกักเก็บน้ำเสียที่รวบรวมได้จากชุมชนและปลูกพืช 

ที่ผ่านการคัดเลือกว่าเหมาะสมในการบำบัดน้ำเสีย 

3 ชนิด คือ ∏ูปƒÂ…ี กกกลม (กกจันทบูรณ์) และ

หญ้าแฝกอินโดนีเ´ีย มีลัก…ณะการบำบัด คือ ให้

น้ำเสียขังไว้ 5 วันและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 2 วัน 

แล้วระบายน้ำท ี ่ผ ่านการบำบัดออกจากระบบ  

โดยปล่อยระบายน้ำสู่แหล่งน้ำ∏รรมชาติ ส่วนพืช 

ที่ปลูกไว้สามารถตัดออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้  

 3. การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย 

เป็นระบบบำบัดแบบพึ่งพา∏รรมชาติ โดยอาศัย

จุล ินทรีย ์ย ่อยสลายสารอินทรีย ์ในน้ำเส ียและ 

การเติมออก´ิเจนจากการสังเคราะห์แสงของแพลง

ตอนในน้ำเสีย ´ึ่งในการออกแบบสามารถรองรับ 

น้ำเสียได้ 4,500-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

โดยมีบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน 5 บ่อ ประกอบด้วย

บ่อตกตะกอน 1 บ่อ บ่อผึ่ง 3 บ่อ และบ่อปรับ

สภาพจำนวน 1 บ่อ ´ึ่งคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด 

อยู่ในเกณ±์มาตร∞านน้ำทิ้งชุมชน  

 พ ร ะ บ า ท สม เ ด ็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ ห ั ว ไ ด ้

พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิ∏ิช ัย

พั≤นา สำนักงานคณะกรรมการพิเศ…เพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 

และกรมชลประทาน ร่วมกันศึก…าหาวิ∏ีการแก้ไข

ปัญหาสิ ่งแวดล้อมด้วยวิ∏ีทาง∏รรมชาติ โดยใช้

พื้นที่สา∏ารณประโยชน์ บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย 

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื ่อศึก…าวิจัยและสร้างคู ่มือสำหรับประยุกต์ใช้

สำหรับเผยแพร่เพื่อใช้ในการกำจัดขยะและบำบัด 

น้ำเสีย   

 รูปแบบการดำเนินการโครงการœ ประกอบด้วย 

 1. การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพื้นที่ชุ ่มน้ำ

เทียม เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยการทำแปลงหรือทำ

บ่อเพื่อกักเก็บน้ำเสียที่รวบรวมได้จากชุมชน และ

ปลูกพืชน้ำที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่สุด

ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย 2 ชนิด คือ กกกลม (กก

จันทบูรณ์) (Cyperus Corymbosus Rottb.) และ

∏ูปƒÂ…ี (Typha angustifolia Linn.) โดยมี

ลัก…ณะการบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ คือ ระบบปîด 

เป็นระบบที่ให้น้ำเสียขังได้ในระดับหนึ่งและมีการ

ระบายน้ำเสียเติมลงในระบบทุกวัน และระบบเปîด 

เป็นระบบที่ให้น้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้น้ำเสียใหม่เข้าไปดันน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด

ออกจากระบบ โดยให้ไหลล้นทางระบายน้ำ หรือ

ทางระบบท่อใต้ดินสู่แหล่งน้ำ∏รรมชาติ ´ึ่งมีระยะ

เวลาในการพักน้ำเสีย 1 วัน ส่วนพืชที ่ปลูกไว้

สามารถตัดออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้  

‚§√ß°“√»÷°…“«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·À≈¡º—°‡∫’È¬ 
Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ Õ”‡¿Õ∫â“π·À≈¡ ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ 
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 6. การทำปุÜยหมักจากขยะโดยการฝังกลบ

ในกล่องคอนกรีต จากการศึก…าวิจัยและพั≤นา 

ในพื้นที่โครงการ ได้ใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชนโดยว ิ∏ ีการทำปุ Üยหม ักจากขยะ 

ในกล่องและบ่อคอนกรีต กล่องหรือบ่อคอนกรีต 

ที่ใช้ในการหมักขยะสามารถรองรับขยะได้ดังนี้  

  1) กล่องคอนกรีตขนาดกว้าง 2.00 เมตร 

ยาว 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร สามารถหมักปุÜย

จากขยะได้สูงสุดเท่ากับ 6 ลูกบาศก์เมตร หรือ 

2,000 กิโลกรัม (2 ตัน)  

  2) บ่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร สามารถหมักปุÜยจากขยะ 

ได้สูงสุด 1 ลูกบาศเมตร หรือ 330 กิโลกรัม  

 7. แนวทางการจำแนกรูปแบบทางสังคม 

การประชาสัมพัน∏์และสิ่งแวดล้อมศึก…าเทคโนโลยี

ตามแนวพระราชดำร ิ ´ ึ ่ งจากการศ ึก…าว ิจ ัย  

สามารถแบ่งลัก…ณะของชุมชนเป็น 5 กลุ่ม คือ 

ชุมชนเก…ตรกรรม ชุมชนพานิชยกรรม ชุมชน

อุตสาหกรรม ชุมชนท่องเที ่ยวและนันทนาการ  

และชุมชนผสม โดยจะทำให้นักประชาสัมพัน∏์ 

และนักสิ่งแวดล้อมศึก…าสามารถวางแผนในการ

ประชาส ัมพ ัน∏ ์และการให ้ความรู ้ เทคโนโลย ี 

การกำจ ัดขยะ และบำบ ัดน ้ำเส ียได ้อย ่างม ี

ประสิท∏ิภาพ 

 

      4. การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้ากรอง

น้ำเสีย เป็นการบำบัดโดยการทำแปลงหรือทำบ่อ

เพื ่อกักเก็บน้ำเสียที ่รวบรวมได้จากชุมชนและ 

ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ที่ผ่านการคัดเลือกว่าเหมาะสม 

ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย 3 ชนิด คือ หญ้าสตาร์ 

(Cynodon plectostachyus) หญ้าคาลลา 

(Letpochloa fusca) และหญ้าโคสครอส 

(Sporobolus virginicus) โดยให้น้ำเสียขังไว้  

5 วัน และ ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 2 วัน และระบายน้ำ

ที่ผ่านการบำบัดออกจากระบบโดยปล่อยระบายน้ำ

สู ่แหล่งน้ำ∏รรมชาติ ส่วนหญ้าที ่ปลูกไว้สามารถ 

ตัดออกนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้  

 5. การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงพืชป่า

ชายเลน เป็นการบำบัดโดยการทำแปลงเพื่อกักเก็บ

น้ำทะเลและน้ำเสียที ่รวบรวมได้จากชุมชน และ 

ปลูกป่าชายเลนด้วยพัน∏ุ ์ไม้ 2 ชนิดเพื ่อช่วยใน 

การบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ต้นโกงกางและต้นแสม 

ระบบบำบัดน้ำเสียอาศัยการเจือจางระหว่างน้ำทะเล

กับน้ำเสีย วิ∏ีการนี ้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

กับชุมชน หรือกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีพื้นที่ติดอยู่

กับป่าชายเลนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้าง

แปลงพืชป่าชายเลน แต่จะต้องมีบ่อพักน้ำเสียไว้

ระยะหนึ่ง และทำการระบายน้ำเสียเหล่านั้นสู่พื้นที่

ป่าชายเลนที่มีอยู่ในขณะที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด´ึ่งจะ

เป็นการบำบัดน้ำเสียได้ในระดับหนึ่ง  
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°“√»÷°…“«‘®—¬·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ 
‚§√ß°“√»÷°…“«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·À≈¡º—°‡∫’È¬ 

Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ 

จังหวัดเพชรบุรี 

กระบวนการ 
นำกลับมาใช้ใหม่ 

ขยะที่เป็นโลหะ 
แก้ว พลาสติก 

และอื่นๆ 

ขยะอันตรายฝัง- 
กลบในพื้นที่ไม่มี 
ความเสี่ยงด้วย 
เทคโนโลยีชั้นสูง 

ปลูกต้นไม้ 
เพื่ออนุรัก…์ 
สิ่งแวดล้อม 

ขยะ 

พื้นที่ 
กองขยะ 

ขยะที่เป็น 
สารอินทรีย์ 

บ่อปุÜยหมัก 

ปุÜยหมัก 

ถมที่ชายเลน 

ปลูกป่าชายเลน 

ภาพรวมของโครงการศึก…าวิจัยเพื่อพั≤นาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

น้ำเสีย 

บ่อบำบัด 
น้ำเสีย 

แปลง 
หญ้า 

แปลง 
พืชหญ้า 

แปลงพืช 
ป่าชายเลน 

ตะกอน บ่อน้ำที่ผ่านการบำบัด 

กäา´ชีวภาพ 

วัสดุเชื่อมประสาน ลด/ทำลายƒท∏ิÏมลพิ… 

นำกลับมาใช้ใหม่ 
- เก…ตรกรรม 
- อุตสาหกรรม 
- ประมง 
- อื่นๆ 

ทรัพยากร∏รรมชาติชายฝัòง 
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 พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้ เสด ็จ

พระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่

หลายแห่งหลายครั ้ง ทั ้งในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปริมณ±ล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทาน

พระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขน้ำเน่าเสีย ในระยะ

แรกระหว่างปี พ.ศ. 2527-2530 ทรงแนะนำให้ใช้น้ำ

ที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิ∏ีกรองน้ำเสีย

ด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่าง ๆ ´ึ่งก็สามารถช่วย

แก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง 

 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา สภาพ

ความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่าง ๆ มีอัตราแนวโน้ม

รุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิ∏ี∏รรมชาติไม่อาจบรรเทา

ความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิท∏ิภาพเท่าที่ควร 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวจ ึงพระราชทาน 

6. °“√‡µ‘¡Õ“°“»‚¥¬„™â ç°—ßÀ—ππÈ”™—¬æ—≤π“é 

พระราชดำร ิให ้ประดิ…∞ ์เคร ื ่องกลเต ิมอากาศ 

แบบประหยัดค ่าใช ้จ ่าย สามารถผลิตได ้ เอง 

ในประเทศ ´ึ่งมีรูปแบบ çไทยทำไทยใช้é โดยทรง

ได้แนวทางจาก çหลุกé ´ึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านา 

อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น 

และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรั∞บาล 

ในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าœ ให้มูลนิ∏ิชัยพั≤นา

สนับสนุนงบประมาณ เพื ่อการศึก…าและวิจ ัย 

สิ่งประดิ…∞์ใหม่นี้ โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือ

บำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน ´ึ่งได้มีการ

ผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จัก

กันแพร่หลายทั่วไประเทศในปัจจุบันคือ çกังหันน้ำ

ชัยพั≤นาé 
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 ต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า

แบบทุ ่นลอย หรือ çกังหันน้ำชัยพั≤นาé ´ึ ่งมี 

ใบพัดเคลื่อนน้ำและ´องรับน้ำไปสาดกระจายเป็น

ฝอยเพื่อให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง เป็นผล

ให้ออก´ิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้

อย่างรวดเร็ว และในช่วงที ่น ้ำเสียถูกยกขึ ้นมา

กระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้ำ จะทำให้

เกิดøองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ออก´ิเจนอีกส่วนหนึ่ง ´ึ่งกังหันน้ำชัยพั≤นาแบบนี้

จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบ

ผสมผสานและการทำให้เกิดการไหลตามทิศทาง 

ที่กำหนด 

 เมื่อวันที่ 24 ∏ันวาคม พ.ศ. 2531 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานรูปแบบและ

พระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เพื่อปรับ

สภาพความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่าง ๆ ที่มีอัตรา

แนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น และวิ∏ีการทาง∏รรมชาติ

ไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิท∏ิภาพ 

เท่าที่ควรด้วยวิ∏ีการเติมอากาศลงในน้ำเสีย 

 การเติมอากาศในน้ำเสีย มี 2 วิ∏ี 

 วิ∏ีที่หนึ่ง ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไป 

ใต้ผิวน้ำแบบกระจายøอง 

 วิ∏ีที่สอง โดยใช้กังหันวิดน้ำ วิดตักขึ้นไป 

บนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้ำตามเดิม 

โดยที่กังหันน้ำดังกล่าวจะหมุนช้าด้วยกำลังของ

มอเตอร์ไøø้าขนาดเล็กไม่เกิน 2 แรงม้า หรืออาจ

จะใช้พลังน้ำไหลก็ได้ จึงพิจารณาสร้างต้นแบบแล้ว

นำไปติดตั้งทดลองใช้บำบัดน้ำเสียภายในบริเวณ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวัดบวรนิเวศวิหาร 
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 หลักการทำงานของเครื ่องกลเติมอากาศ 

çกังหันน้ำชัยพั≤นาé แบบทุ ่นลอย คือ ความ 

สามารถในการปรับตัวขึ ้นลงได้ตามระดับขึ ้นลง 

ของน้ำ ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ โครงกังหัน 

รูป 12 เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร 

มี´องน้ำขนาดบรรจุ 110 ลิตร ติดตั ้งโดยรอบ  

เจาะรู´องน้ำพรุน เพื่อให้น้ำไหลกระจายเป็นฝอย 

´องน้ำนี ้จะถูกขับเคลื ่อนให้หมุนโดยรอบ ด้วย

มอเตอร ์ไøø้าขนาด 2 แรงม้า ระบบแรงดัน  

380 โวลต์ 3 เøส 50 เŒิร์ท ผ่านระบบส่งกำลัง 

ด้วยเøóองเกียร์ทอรอบและ/หรือ จานโ´่ ´ึ่งจะทำให้

การหมุนเคลื่อนที่ของ´องน้ำวิดตักน้ำด้วยความเร็ว  

56รอบ/นาที สามารถวิดน้ำล ึกลงไปใต้ผ ิวน ้ำ 

ประมาณ 0.50 เมตร ยกน้ำขึ้นไปสาดกระจายเป็น

ฝอยเหนือผิวน้ำด้วยความสูงประมาณ 1.00 เมตร 

ทำให้มีพื ้นที ่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศกว้าง

ขวางมากขึ ้น เป็นผลทำให้ออก´ิเจนในอากาศ

ละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และในขณะที่น้ำ

เสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแล้ว

ตกลงไปยังผิวน้ำนั้น จะก่อให้เกิดøองอากาศจม

ตามลงไปใต้ผิวน้ำด้วย อีกทั้งในขณะที่´องน้ำกำลัง

เคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้ำแล้วกดลงไปใต้ผิวน้ำนั้น จะเกิด

การอัดอากาศภายใน´องน้ำภายใต้ผิวน้ำ จนกระทั่ง

´องน้ำจมน้ำเต็มที่ ทำให้เพิ่มประสิท∏ิภาพในการ

ถ่ายเทออก´ิเจนได้สูงขึ้นตามไปด้วย หลังจากนั้น

น้ำที ่ได้รับการเติมอากาศแล้ว จะเกิดการถ่ายเท 

ของน้ำเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของ´องน้ำ

ด้วยความเร ็วของการไหล 0.20 เมตร/ว ินาที  

จึงสามารถผลักดันน้ำออกไปจากเครื่อง มีระยะทาง

ประมาณ 10.00 เมตร และผลพลอยได้อีกประการ

หนึ่ง ได้แก่ การโยกตัวของทุ่นลอยในขณะทำงาน 

จะส่งผลให้แผ่นไŒโดรøอยล์ที่ติดตั้งไว้ในส่วนใต้น้ำ 

สามารถผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ผสมผสานออก´ิเจน

เข้ากับน้ำในระดับความลึกใต้ผิวน้ำเป็นอย่างดีอีกด้วย 

จึงก่อให้เกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวน 

แบบผสมผสาน และการทำให้เกิดการไหลของน้ำเสีย 

ไปตามทิศทางที่กำหนดโดยพร้อมกัน 
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 ปัจจุบัน กังหันน้ำชัยพั≤นา มี 2 ชนิด 

 1. เครื่องกังหันน้ำชัยพั≤นา (Rx-2) เหมาะ

สำหรับบ่อที ่มีขนาดใหญ่และลึก มีตลิ ่งแข็งแรง 

ราคาประมาณ 400,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ 

การติดตั้ง) 

 2. เคร ื ่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศ 

และดูดน้ำ (Rx-5C) ราคาประมาณ 40,000 บาท 

(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง) 

 ระบบการเติมอากาศโดยใช้ çกังหันน้ำชัย

พั≤นาé สามารถทำให้น้ำใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่นเหม็น 

ลงไปได้มาก และมีปริมาณออก´ิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น 

สัตว์น้ำต่าง ๆ อาทิ เต่า ตะพาบน้ำ และปลา สามารถ 

อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนสามารถบำบัด

ความสกปรกในรูปของมวลสารต่าง ๆ ให้ลดต่ำลง

ได้ตามเกณ±์มาตร∞านที่กำหนด ปัจจุบันมีหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภาครั∞และเอกชนได้ร้องขอให้มูลนิ∏ิชัย

พ ั≤นาและกรมชลประทานเข ้ าไปช ่วยเหล ือ 

ในการบำบัดน้ำเสียอย่างเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก ิ

เช่น วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการอื่น ๆ ทั้งใน

กรุงเทพœ และต่างจังหวัด 

 กังหันน้ำชัยพั≤นา จึงเป็นที ่ยอมรับใน

ประสิท∏ิภาพของการบำบัดน้ำเสียทั ้งในประเทศ

และต่างประเทศ ว่าสามารถแก้ไขและปรับปรุง

คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย

แต่ผลที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่และมีความสำคัญต่อการ

ดำรงชีวิตของมนุ…ย์อย่างแท้จริง 
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‡æ◊ËÕ°“√√—°…“¥‘π „Àâ∑ÿ°Àπà«¬ß“π·≈–Àπà«¬ß“π

√“™°“√∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ 

°—∫°√¡æ—≤π“∑’Ë¥‘π„π°“√º≈‘µ°≈â“À≠â“·Ω°·≈–

·®°®à“¬°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√„Àâ‡æ’¬ßæÕ...é 

 หญ้าแฝก หร ือ çกำแพงท ี ่ม ีช ีว ิตé ม ี

คุณสมบัติพิเศ…ในการช่วยป้องกันการชะล้างพัง

ทลายของหน้าดินและอนุรัก…์ความชุ ่มชื ้นใต้ดิน 

ด้วยระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็น

แผงเหมือนกำแพงช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหล

ผ่านหน้าดินและช่วยเก็บความชุ ่มชื ้นของดินไว้ 

หญ้าแฝกเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมีด้วยกัน 2 สายพัน∏ุ์ 

ค ือ หญ้าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis  

A. Camus) และหญ้าแฝกหอม (Vetiveria 

zizanioides Nash) เป ็นพืชที ่ม ีว ิ∏ ีการปลูก 

แบบง่าย ๆ เก…ตรกรสามารถดำเนินการได้เอง 

โดยไม่ต้องดูแลหลังการปลูกมากนัก ทั้งประหยัด

ค่าใช้จ่ายกว่าวิ∏ีอื ่น ๆ อีกด้วย พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้

ดำเนินการศึก…าทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝก เพื่อให้

ทราบพัน∏ุ์ และวิ∏ีการปลูกที่เหมาะสม แหล่งขยาย

พัน∏ุ ์หญ้าแฝกและสา∏ิตการปลูกเพื ่อเผยแพร่ 

ให้ปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลาย

ของดินสืบต่อไป 

 ประโยชน์ที ่ได้ร ับจากการปลูกหญ้าแฝก 

นอกจากจะช่วยพั≤นา ปรับปรุงบำรุงดิน øó ôนøู 

ด ินให้ม ีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ป ัญหาดิน

เสื ่อมโทรมแล้ว ยังช่วยอนุรัก…์ดินและน้ำและ 

รัก…าดินให้มีความชื้นและรัก…าหน้าดิน รวมทั้งยัง

ช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน 

 

 พระบาทสมเด ็จพระ เจ ้ าอยู ่ ห ั วทรงม ี 

พระราชดำริเมื่อวันที่ 21 กุมภาพัน∏์ พ.ศ. 2546 

เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกในการอนุรัก…์ดินและน้ำ  

 ç...„Àâ„™âÀ≠â“·Ω°„π°“√æ—≤π“ ª√—∫ª√ÿß

∫”√ÿß¥‘π øó ôπøŸ¥‘π„Àâ¡’§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ·≈–

·°â‰¢ªí≠À“¥‘π‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ¥”‡π‘π°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå 

∑”„Àâ¡’°≈â“À≠â“·Ω°‡æ’¬ßæÕ¥â«¬ ∑’Ë ”§—≠µâÕß‰¡à≈◊¡ 

Àπâ“∑’Ë¢ÕßÀ≠â“·Ω°„π°“√Õπÿ√—°…å¥‘π·≈–πÈ” ·≈–

À≠â“·Ω° 

æ√–√“™¥”√‘„π°“√Õπÿ√—°…å¥‘π·≈–πÈ” 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

153

 2. ส่งเสริมให้รา…ฎรในพื้นที ่ หน่วยงาน 

ข้างเคียง ทั้งภาครั∞และเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่า 

และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น  

 3. พั≤นาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางด้านวิชาการ และแหล่งผลิตกล้าพัน∏ุ์หญ้าแฝก

สำหรับผู ้สนใจทั ้งในระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ ในการขยายผลการพั≤นาที่เหมาะสม 

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรัก…์

ด ินและน้ำ การøó ôนøูทร ัพยากร∏รรมชาติและ 

สิ ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

ในรูปแบบวิ∏ีการต่าง ๆ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ

เก ี ่ยวกับหญ้าแฝกกับ นายสุเม∏ ตันติเวชกุล 

เลขา∏ิการ กปร. ในขณะนั ้น ณ สวนจิตรลดา 

กรุงเทพœ และวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขัน∏์ และได้พระราชทานพระราชดำริ 

ในเรื่องนี้อีกหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง สาระสำคัญ

ของพระราชดำริครอบคลุมเรื่องการอนุรัก…์ทรัพยากร 

ดินและน้ำ รวมทั้งøóôนøูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้วย

การปลูกหญ้าแฝกด้วยรูปแบบและวิ∏ีการต่าง ๆ 

โดยมีสำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่

ประสาน และสนับสนุนการสนองพระราชดำร ิ  

ในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการศึก…า วิจัย การเผยแพร่ 

ประชาสัมพัน∏์ และการส่งเสริมขยายผล การปลูก

หญ้าแฝกในพื้นที ่ที ่มีการชะล้างพังทลาย พื ้นที ่

ปรับปรุงøó ôนøูคุณภาพทรัพยากร∏รรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 โครงการพั≤นาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

 1. สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของ

ดิน ป้องกันการเลื่อนไหลของดินและการอนุรัก…์

ดินและน้ำในพื้นที่โครงการœ และพื้นที่ข้างเคียง  

‚§√ß°“√æ—≤π“·≈–√≥√ß§å°“√„™âÀ≠â“·Ω°Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
‚§√ß°“√æ—≤π“¥Õ¬µÿßœ (æ◊Èπ∑’Ë∑√ßß“π) Õ”‡¿Õ·¡àøÑ“À≈«ß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ 



¿า§ºπ«° 3  
»Ÿπ¬å»÷°…า°ารæั≤πา 
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 พ◊Èนที่¥”‡น‘นการ

 ศูนย ์ศ ึก…าการพั≤นาภูพานœ ม ีพ ื ้นท ี ่

โครงการประมาณ 2,300 ไร่ และเขตปริมณ±ล 

เพื่อการพั≤นาป่าไม้ ประมาณ 11,000 ไร่ โดย

ดำเนินการพั≤นาระบบชลประทาน พั≤นาระบบ

การปลูกพืชเศร…∞กิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของ

เก…ตรกร เช่น การศึก…าทดสอบข้าวไร่ที่เหมาะสม

ต่อสภาพพื้นที่ การศึก…าระบบนิเวศวิทยาของป่า 

การพั≤นาและปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริม

และพั≤นาด้านปศุสัตว์และประมง  

 ªร–วัต‘ควา¡‡ªìน¡า

 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 25 พƒศจิกายน 

พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมเจ ้า

จักรพัน∏์เพ็ญศิริ จักรพัน∏ุ์ องคมนตรีและอ∏ิบดี

กรมชลประทานเข ้าเฝ ้าทูลละออง∏ุล ีพระบาท  

ณ กรมราชองครัก…์ สวนจิตรลดา ในการนี ้ได้

พระราชทานพระราชดำร ิ ให ้กรมชลประทาน

พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการ

ศูนย์ศึก…าการพั≤นาภูพานอันเนื ่องมาจากพระ

ราชดำริ เพื่อให้มีการศึก…าทดลองงานพั≤นาการ

เก…ตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับเป็น

ตัวอย่างให้รา…ฎรนำไปปØิบัติต่อไป  

 ต่อมาเมื ่อว ันที ่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2526  

คณะรั∞มนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

โครงการศูนย์ศึก…าการพั≤นาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ โดยมีหม่อมเจ้าจักรพัน∏์เพ็ญศิริ  

จักรพัน∏ุ์ เป็นประ∏าน และเมื่อวันที่ 27 พƒศจิกายน 

พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว 

ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรศูนย์ศึก…าœ 

แห่งนี้อีก และได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม ศูนย์ศึก…า

การพั≤นาภูพานœ จ ึงเร ิ ่มดำเน ินการต ั ้งแต ่

ปีงบประมาณ 2527 เป็นต้นมา  

1. »Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“¿Ÿæ“πÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
 ∫â“ππ“π°‡§â“ µ”∫≈Àâ«¬¬“ß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ °≈π§√ 
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 บริเวณที่ตั้งศูนย์ศึก…าการพั≤นาพิกุลทองœ 

มีเนื ้อที ่ประมาณ 510 ไร่ แบ่งออกเป็นอาคาร

สำนักงานและแปลงสา∏ิต บนที่ดิน 202 ไร่ และ

แปลงวิจ ัยทดลองในพื ้นที ่พรุ 308 ไร ่ อ ีกทั ้ง 

ยังมีพื ้นที ่พรุจ ังหวัดนรา∏ิวาส เนื ้อที ่ประมาณ 

261,860 ไร่  

 นอกจากนี้ ยังมีศูนย์สาขาอีก 3 โครงการ 

ได้แก่  

 1. โครงการสวนยางเขาตันหยง อำเภอเมือง 

จังหวัดนรา∏ิวาส  

 2. โครงการพ ั≤นาหมู ่ บ ้ านป îแนมูดอ  

อำเภอระแงะ จังหวัดนรา∏ิวาส 

 3. โครงการหมู ่บ้านเก…ตรปศุสัตว์มูโนะ 

อำเภอตากใบ จังหวัดนรา∏ิวาส  

 กิจกรรมที่ศูนย์ดำเนินการ คือ การศึก…า

วิจัยและปรับปรุงดินที่มีปัญหา ให้สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ในทางการเก…ตรได้อีก เช่น การพั≤นา

ดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด การใช้น้ำจืดชะล้าง

กรดออกจากดิน ทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ´ึ่งขณะนี้ 

สามารถปรับปรุงน้ำเปรี้ยวให้สามารถใช้เลี้ยงปลา 

ได้แล้ว การศึก…าการปลูกไม้โตเร็วในพื ้นที ่พรุ 

เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น การพั≤นา

ระบบปลูกพืช การคัดเลือกพัน∏ุ์ไม้ที่มีความเหมาะสม 

ในส ังคมพืชป ่าพรุ การทำสวนยางครบวงจร  

การปรับปรุงและบำรุงรัก…าป่า การพั≤นาอาชีพ 

การพั≤นาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โครงการผลิต

พืชสวนประดับ เพื ่อศึก…าหาพัน∏ุ ์ไม้ดอกและ 

ว ิ∏ ีปลูกท ี ่ เหมาะสมในภาคใต ้ เพ ื ่อแนะนำให ้

เก…ตรกรปลูกต่อไป เช่น สร้อยทอง แกลดิโอลัส 

เบญจมาศ เŒลิโกเนีย ปทุมมา ´่อนกลิ่น หน้าวัว 

ดาวเรือง บานชื่น และแอสเตอร์  

 

 

 ªร–วัต‘ควา¡‡ªìน¡า

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิต ิ Ï พระบรมราชิน ีนาถ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาœ สยามบรมราชกุมารี 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเ∏อเจ้าø้าจุÃาภรณวลัยลัก…ณ์œ 

อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราช∞าน

ประทับแรม ณ พระตำหนักทัก…ิณราชนิเวศน์ 

จังหวัดนรา∏ิวาส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 

พ.ศ. 2524 ได้เสด็จœเยี่ยมรา…ฎรและทอดพระเนตร 

พื้นที่จังหวัดนรา∏ิวาส ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาว่า

สภาพพื้นที่ในจังหวัดนรา∏ิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขัง 

ตลอดปี และมีสภาพเป็นดินพรุ เมื่อระบายน้ำออกแล้ว 

จะแปรสภาพเป็นกรดจัด ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล 

จึงได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพัน∏์

เพ็ญศิริ จักรพัน∏ุ ์ องคมนตรี และผู ้ว่าราชการ

จังหวัดนรา∏ิวาสว่า ควรมีศูนย์ศึก…าการพั≤นาœ 

ในการวิจัยดินพรุ แล้วนำผลสำเร็จของโครงการไป

เป็นแบบอย่างในการพั≤นาพื้นที่พรุอื่น ๆ ต่อไป 

ต่อมาจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัด

นรา∏ิวาสและสำนักงานคณะกรรมการพิเศ…เพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) เพื ่อกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับ 

การจัดตั ้งศูนย์ศึก…าการพั≤นาœ โดยใช้ชื ่อว่า 

çศูนย์ศึก…าการพั≤นาพิกุลทองé 

 

2. »Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“æ‘°ÿ≈∑ÕßÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
 µ”∫≈°–≈Õ«Õ‡Àπ◊Õ Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“  
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 ศูนย์ศึก…าการพั≤นาห้วยŒ่องไคร้œ มีพื้นที่

ดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ çป่าขุนแม่กวงé  

´ึ่งมีพื้นที่ประมาณ 8,800 ไร่ ภูมิประเทศทั่วไป 

เป็นป่าเขา ทิศเหนือเป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่

ตอนกลางและตอนใต้เป็นป่าที ่มีสภาพค่อนข้าง

เสื่อมโทรม ´ึ่งใช้เป็นพื้นที่ในการศึก…าการพั≤นา

เก…ตรกรรมด้านต่าง ๆ  

 ศูนย์ศึก…าพั≤นาห้วยŒ่องไคร้œ ประกอบด้วย 

 1. โครงการศูนย์บริการพั≤นาและขยาย

พัน∏ุ ์ไม้ดอกไม้ผลอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 2. โครงการพั≤นาเบ็ดเสร็จลุ ่มน้ำสาขา

แม่น้ำปîงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอŒอด 

อำเภอจอมทอง จังหวัดเช ียงใหม่ และอำเภอ

บ้านโŒ่ง จังหวัดลำพูน  

 3. โครงการพั≤นาพื ้นที ่ป่าขุนป่ากวงอัน

เน ื ่องมาจากพระราชดำร ิ อำเภอดอยสะเก ็ด  

จังหวัดเชียงใหม่  

 4. โครงการพั≤นาดอยตุงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดเชียงราย 

 

 ªร–วัต‘ควา¡‡ªìน¡า

 เมื่อวันที่ 11 ∏ันวาคม พ.ศ. 2525 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ 

ให้พ ิจารณาพื ้นที ่บร ิเวณป่าขุนแม่กวง อำเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นศูนย์ศึก…า

การพั≤นาห้วยŒ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โดยมีพระราชประสงค์ที ่จะใช้เป็นศูนย์กลางใน 

การศึก…า ทดลองเพื่อหารูปแบบการพั≤นาต่าง ๆ 

ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณ

ต้นน้ำลำ∏ารของภาคเหนือ และเผยแพร่ให้รา…ฎร

นำไปปØิบัติต่อไป โดยเ©พาะอย่างยิ่งการพั≤นา

พื ้นที ่ต้นน้ำลำ∏าร ด้วยการใช้ระบบชลประทาน 

เข้าเสริมการปลูกป่าไม้ 3 อย่าง และการใช้ลุ่มน้ำให้

เกิดประโยชน์ทางเศร…∞กิจ ในวันที่ 3 กุมภาพัน∏์ 

พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวได ้ 

เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื ้นที ่โครงการและได้

พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม ให้ศูนย์œ ทำการ

ศึก…าพั≤นาป่าไม้ในพื้นที ่ต้นน้ำลำ∏ารให้ได้ผล 

อย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยให้ต้นทางเป็นป่าไม้และ 

ปลายทางเป็นการศึก…าการทำประมงตามอ่างเก็บน้ำ 

´ึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับรา…ฎรอย่างแท้จริง 

3. »Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“Àâ«¬ŒàÕß‰§√âÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
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 ศูนย์ศึก…าการพั≤นาห้วยŒ่องไคร้œ ได้

ดำเนินกิจกรรมด้านการศึก…า ค้นคว้าเกี ่ยวกับ 

รูปแบบที่เหมาะสมในการพั≤นาพื้นที่ต้นน้ำลำ∏าร 

  ç...°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘∑’ Ë¡’Õ¬Ÿ à 

„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥„π∑”πÕß √â“ß √√§å 

‰¡à„™à∑”≈“¬ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ Ëß·À≈àßπÈ” ‡æ√“–

√“…Æ√  à«π„À≠à‡ªìπ‡°…µ√°√ ´÷ ËßµâÕßæ÷ ËßπÈ” 

∑—Èß„π°“√∑”°‘π·≈–Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§...é มีการปลูกป่า 

3 อย่าง (ไม้เศร…∞กิจ ไม้ผล และไม้ใช้สอย) 3 วิ∏ี 

(โดยการใช้น้ำจากชลประทาน น้ำฝน และฝายเก็บ

กักน้ำ น้ำขนาดเล็กตามแนวร่องทุบเขา ´ึ่งเรียกว่า 

Check Dam เพื ่อร ัก…าความชุ ่มช ื ้น) ศึก…า 

การพั≤นาระบบเก…ตรป่าไม้ ศึก…าวิจัยต้นน้ำลำ∏าร 

น ิ เวศว ิทยาป ่าไม ้ การป ้องก ันไøป่าแบบเป ียก  

การศึก…าการเพาะเลี้ยง สัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำ∏าร 

จัดทำระบบอนุรัก…์และพั≤นาดิน รวมทั้งการศึก…า

และพั≤นาเก…ตรกรรมต่าง ๆ การทำปศุสัตว์โคนม 

สัตว์ปีก และการเก…ตรอุตสาหกรรม 
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 พ◊Èนที่¥”‡น‘นการ

 ศูนย ์ศ ึก…าการพั≤นาอ ่าวคุ ้งกระเบนœ  

มีพื ้นที ่โครงการประมาณ 34,299 ไร ่ ดำเนิน

กิจกรรมในการค้นคว้า ทดลอง สา∏ิตการพั≤นา

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายฝัòง ได้แก่ การศึก…า

วิจัยวิ∏ีบำบัดน้ำเสียจากบ่อกุ ้งกุลาดำ ส่งเสริม 

การอนุร ัก…์สภาพแวดล้อมและรัก…าดุลยภาพ 

ของทรัพยากร∏รรมชาติ โดยเ©พาะอย่างยิ ่งการ

อนุรัก…์และรวบรวมพัน∏ุ์ไม้ป่าชายเลน นอกจากนี้ 

ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การวิจัยและทดลองระบบ

เก…ตรผสมผสาน การส่งเสริมความรู ้ในเร ื ่อง

สหกรณ์ จัดอบรมด้านปศุสัตว์ เป็นต้น  

 

 ªร–วัต‘ควา¡‡ªìน¡า

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิ∏ีเปîดพระบรมรา

ชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่จังหวัดจันทบุรี 

เมื่อวันที่ 28 ∏ันวาคม พ.ศ. 2524 ได้พระราชทาน

พระราชดำริแก่นายบุญนาค สายสว่าง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดจันทบุรี สรุปได้ว่า çÇ„Àâæ‘®“√≥“æ◊ Èπ∑’ Ë 

∑ ’ Ë ‡À¡“– ¡® —¥∑”‚§√ß°“√æ —≤π“¥ â“πÕ“™ ’æ 

°“√ª√–¡ß·≈–°“√‡°…µ√„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòßµ–«—π

ÕÕ°¢Õß®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’Çé โดยพระราชทานเงิน 

ที่รา…ฎรได้ร่วมทูลเกล้าœ ถวายในโอกาสดังกล่าว

เป็นทุนเริ่มดำเนินการ และในวันที่ 30 ∏ันวาคม 

พ.ศ 2524 ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ ่มเติม  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโห∞านเกี่ยวกับโครงการ 

ที่จะจัดทำขึ้นในเขตจังหวัดจันทบุรี สรุปสาระได้ว่า 

çÇ„Àâæ‘®“√≥“®—¥À“æ◊ Èπ∑’ Ëª É“ ß«π‡ ◊ ËÕ¡‚∑√¡ 

À√◊Õæ◊ Èπ∑’ Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ ËÕ®—¥µ— Èß‡ªìπ»Ÿπ¬å

»÷°…“°“√æ—≤π“ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫»Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“ 

‡¢“À‘π´âÕπœ „Àâ‡ªìπ»Ÿπ¬å»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“

„π‡¢µ∑’Ë¥‘π™“¬∑–‡≈Çé จังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วม

หารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

และกำหนดพื ้นที ่บริเวณอ่าวคุ ้งกระเบน ตำบล

สนามไชย อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่

จัดตั้งศูนย์ศึก…าœ 

4. »Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“Õà“«§ÿâß°√–‡∫πÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
 µ”∫≈ π“¡‰™¬ Õ”‡¿Õ∑à“„À¡à ®—ßÀ«—¥®—π∑∫ÿ√’  
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 พ◊Èนที่¥”‡น‘นการ

 ในปัจจุบันศูนย์ศึก…าการพั≤นาเขาหิน´้อนœ 

มีพื ้นที ่´ึ ่งรา…ฎรได้น้อมเกล้าœถวาย ประมาณ 

1,227 ไร่ และพื ้นที ่ส ่วนพระองค์ที ่อยู ่ต ิดกับ 

ศูนย์ศึก…าœ ´ึ่งได้พระราชทานให้เป็นพื้นที่ศึก…า

วิจัย และทดสอบการพั≤นาด้านการเก…ตร ´ึ ่ง

เป็นการสนับสนุนศูนย์ศึก…าœ อีกทางหนึ่ง มีเนื้อที่

ประมาณ 642 ไร่ รวมพื้นที่ 1,869 ไร่ 

 นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศึก…าœ สาขา ประกอบด้วย 

 1. ศูนย์บริการพั≤นาบ้านสร้าง อำเภอ

บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

 2. โครงการพั≤นาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก 

จังหวัดนครนายก 

 ศู นย ์ ศ ึ ก… าก า รพ ั≤นา เ ข าห ิ น´ ้ อนœ  

ดำเนินกิจกรรมในการปรับปรุงและøóôนøูทรัพยากร 

∏รรมชาติพ ื ้น∞าน เพ ื ่อให ้สามารถนำมาใช ้ใน 

การประกอบอาช ีพการเก…ตรได ้อย ่างย ั ่ งย ืน  

ได้แก่ การพั≤นาปรับปรุงดิน การใช้วิ∏ี∏รรมชาติใน 

การป้องกันศัตรูพืช การศึก…าความเหมาะสม 

ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกไม้ผลต่าง ๆ 

การสร้างพัน∏ุ์ลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทาน

การปลูกและบำรุงรัก…าป่าเพื่อนุรัก…์สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและสา∏ิตการปลูกไม้ผลและขยายพัน∏ุ์

ไม้ผล ส่งเสริมการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปรับปรุง

บำรุงพ ัน∏ุ ์ส ัตว ์ ตลอดจนการจ ัดต ั ้ ง∏นาคาร 

โค-กระบือ สา∏ิตการเลี ้ยงปลา ผลิตพัน∏ุ ์ปลา 

และแจกจ่ายพัน∏ุ์ปลา ฝñกอบรมด้านศิลปาชีพและ 

แนะนำส่งเสริมเผยแพร่หลักการและวิ∏ีการสหกรณ์ 

เป็นต้น 

 ªร–วัต‘ควา¡‡ªìน¡า

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเปîด

ศาลบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปîòนเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหิน´้อน อำเภอพนมสารคาม 

จังหวัด©ะเชิงเทรา รา…ฎรได้น้อมเกล้าœ ถวายที่ดิน 

จำนวน 264 ไร่ เมื ่อเสด็จœทอดพระเนตรที่ดิน 

ดังกล่าว ´ึ่งมีสภาพเป็นดินทราย ขาดความอุดม

สมบูรณ์ ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้และถ้าปลูกได้ 

ก็เจริญเติบโตไม่ดี ไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ 

จึงได้มีพระราชดำริกับเจ้าหน้าที ่อำเภอ จังหวัด  

และหน่วยราชการต่าง ๆ ให้ร่วมกันพั≤นาพื้นที่  

จัดทำเป็นศูนย์การศึก…าด้านเก…ตรกรรมและ 

งานศิลปาชีพ เพื ่อเป็นแหล่งให้เก…ตรกรและ 

ผู้สนใจได้เข้าชม ศึก…า ค้นคว้า และทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าœ ให้ชื่อว่า çศูนย์ศึก…าการพั≤นาเขาหิน´้อน 

อำเภอพนมสารคาม จังหวัด©ะเชิงเทราé  

 กล่าวได้ว่า ศูนย์ศึก…าการพั≤นาเขาหิน´้อนœ 

ได้ถือกำเนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับเป็นศูนย์ศึก…า

การพั≤นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแห่งแรก 

 

5. »Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“‡¢“À‘π´âÕπÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
 µ”∫≈‡¢“À‘π´âÕπ Õ”‡¿Õæπ¡ “√§“¡ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ 
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ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำ ศึก…าระบบ

ป้องกันไøไหม้ป่าแบบ çระบบป่าเปียกé ให้รา…ฎร

สร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้ และปลูกพืชชนิด 

ต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย รวมทั้งให้รา…ฎรที่เข้ามาทำ

ก ินโดยมิชอบเข ้าร ่วมก ิจกรรม เพ ื ่อท ี ่จะได ้

พระราชทานที่ดินทำกินต่อไป 

 เมื่อได้พระราชทานพระราชดำริแล้ว ศูนย์ศึก…า 

การพั≤นาห้วยทรายอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

จ ึงได้ถ ือกำเนิดขึ ้น และเร ิ ่มดำเนินการตั ้งแต่  

พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา 

 ªร–วัต‘ควา¡‡ªìน¡า

 ศูนย์ศึก…าการพั≤นาห้วยทรายœ ตั ้งอยู ่ 

ในเขตพระราชนิเวศน์มƒคทายวัน อันเป็นพื้นที ่ 

´ึ ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้มี 

พระราชโองการประกาศให้เป็นที่หลวงเมื่อ พ.ศ. 2466 

และ พ.ศ. 2467 เดิมพื ้นที ่แห่งนี ้มีสภาพป่าไม้ 

ที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าประเภทเนื้อทรายอยู่เป็น

จำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า çห้วยทรายé ต่อมารา…ฎร

ได้เข้ามาอาศัยทำกิน บุกรุกแผ้วถางป่า ประกอบ

อาชีพตามยถากรรม ภายในเวลา 40 ปี ป่าไม้ได้ถูก

ทำลายเป็นจำนวนมาก ทำให้ฝนไม่ตกต้องตาม

ƒดูกาลและมีปริมาณน้อยลง จนมีลัก…ณะเป็นพื้นที่

อ ับฝน ดินขาดการบำรุงรัก…า จนเกิดความไม่

สมดุลตาม∏รรมชาติ การพังทลายของผิวดินค่อน

ข้างสูง ประกอบกับรา…ฎรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด

´ึ่งต้องใช้สารเคมีมาก ทำให้คุณภาพของดินตกต่ำ

ลงไปอีก  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ

ว่า ç...À“°ª≈àÕ¬∑‘ Èß‰«â ®–°≈“¬‡ªìπ∑–‡≈∑√“¬ 

„π∑’Ë ÿ¥...é และเมื่อวันที่ 5 เม…ายน พ.ศ. 2526  

ได้พระราชทานพระราชดำริกับหม่อมเจ้าจักรพัน∏์

เพ็ญศิร ิ จ ักรพัน∏ุ ์ องคมนตรี และนายสุเม∏  

ตันติเวชกุล ผู ้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการพิเศ…เพื ่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พั≤นาเป็นศูนย์ศึก…า

การพั≤นาด้านป่าไม้อเนกประสงค์ จัดให้รา…ฎร 

ที่ทำกินอยู่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรัก…าป่าไม้ 

ได้ประโยชน์จากป่าไม้ และไม่ทำลายป่าไม้อีกต่อไป 

มุ่งหมายที่จะศึก…ารูปแบบการพั≤นาเก…ตรควบคู่

6. »Ÿπ¬å»÷°…“°“√æ—≤π“Àâ«¬∑√“¬Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  
 µ”∫≈ “¡æ√–¬“ Õ”‡¿Õ™–Õ” ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ 
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 พ◊Èนที่¥”‡น‘นการ

 พื ้นที ่นี ้เป็นส่วนหนึ ่งของพระราชนิเวศน์ 

มƒคทายวัน ขอบเขตพื ้นที ่ โครงการประมาณ 

15,880 ไร่ โดยมีศูนย์สาขา คือ โครงการศึก…าวิ∏ีการ 

øó ôนøูที ่ดินเสื ่อมโทรมเขาชะงุ ้ม อำเภอโพ∏าราม 

จังหวัดเพชรบุรี  

 ศูนย์ศึก…าการพั≤นาห้วยทรายœ ได้ดำเนิน

กิจกรรมด้านการøóôนøูสภาพป่าเสื่อมโทรม เร่งสร้าง

ความสมดุลทาง∏รรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมโดย 

การปลูกป่าไม้ 3 อย่าง คือ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และ 

ไม้มีค่าทางเศร…∞กิจ นอกจากนี้ มีกิจกรรมอื่น ๆ อีก 

ได ้แก ่ การสร ้างแนวป ้องก ันไøป่าแบบเป ียก  

ศึก…าวิจัยการทำเก…ตรแบบผสมผสาน การทำ 

การเก…ตรในระบบวนเก…ตร ระบบเก…ตร∏รรมชาติ 

การเพาะเลี ้ยงและขยายพัน∏ุ ์สัตว์ป่าหลายชนิด  

โดยเ©พาะอย่างยิ ่งเนื ้อทราย เก้ง ละอง ละมั ่ง  

กลับคืนสู่สภาพป่า∏รรมชาติ เป็นต้น 

 

∑’Ë¡“ :  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ‘‡»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘( ”π—°ß“π °ª√.). ·π«§‘¥

·≈–∑ƒ…Æ’°“√æ—≤π“Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«. °√ÿß‡∑æœ, 2540. Àπâ“ 265-285  
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 ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที ่จะรวบรวมแนวคิด ทƒ…ฎี และหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกรณีศึก…าโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ เพื่อจัดทำเป็นหนังสือแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ำ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดศึก…าและใช้เป็นหลักคิดหรือแนวทางในการ

กำหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 

คุณภาพน้ำ และน้ำเพื่อการอนุรัก…์พื้นที่ต้นน้ำลำ∏ารให้มีประสิท∏ิภาพและเกิดประสิท∏ิผลอย่างยั่งยืน 

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำหนังสือแนวพระราชดำริœ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

จึงแต่งตั ้งคณะที ่ปรึก…าเพื ่อให้คำปรึก…า ข้อเสนอแนะ และเสนอความเห็นในการจัดทำหนังสือ 

แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 

  1) นายสหัส บุญญาวิวั≤น์ ที่ปรึก…าสำนักพระราชวัง 

  2) หม่อมหลวงจิรพัน∏ุ์ ทวีวงศ์ รองเลขา∏ิการคณะกรรมการพิเศ…เพื่อประสานงานโครงการ 

        อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ 

  3) นายสุรพล ปัตตานี  รองอ∏ิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

  4) นายวรศาสน์ อภัยพง…์  รองอ∏ิบดีกรมควบคุมมลพิ… 

  5) ดร.รอยล จิตรดอน  ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเก…ตร 

  6) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  

        กรมชลประทาน 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 

 

 

 

      (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) 

      รั∞มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 



แนวพร–รา™¥”ร‘พร–บาทส¡‡¥Á®พร–‡®้าÕ¬Ÿ่หัว

„นการบร‘หาร®ั¥การนÈ”

168

§≥–∑”ß“π®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ 
·π«æ√–√“™¥”√‘„πæ√–∫“∑ ¡‡¥â®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÈ” 
 

ค≥–ผŸ้บร‘หารกร–ทรวง¡หา¥‰ท¬

 1) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รั∞มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 2) นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รั∞มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 2) นายเกียรติศักดิÏ ตรงศิริ ผู้อำนวยการส่วนยุท∏ศาสตร์ด้านพั≤นาชุมชน 

      และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

      สำนักนโยบายและแผน 
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