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ค�ำน�ำ

นับเป็นเวลากว่า ๖๗ ปีแห่งการครองราชย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ 

เพื่อบ�าบัดความทุกข์ยากและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แม้ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ทรงห่วงใย

และไม่เคยทอดทิ้งประชาชน จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่าง

พอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ในฐานะ 

หน่วยงานกลางในการประสานแผนและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปตามแนว 

พระราชด�าริ โดยอาศัยหลักการทรงงาน อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง ความประหยัด เรียบง่าย ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ แก้ไขปัญหา

จากจุดเล็ก ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม  

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแล้ว ๔,๓๕๐ โครงการ 

ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่เป็นไป 

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ในโอกาสที่ ส�านักงาน กปร. ได้ร่วมกับกองทัพไทย จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ จึงได้จัดท�าหนังสือ “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชน” เพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงผลส�าเร็จที่เกิดข้ึนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๔,๓๕๐ โครงการ  

ประโยชน์สขุทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนในภมิูภาคต่างๆ และเผยแพร่แนวพระราชด�าร ิและหลกัการทรงงาน ซ่ึงประชาชนสามารถน้อมน�า

ไปปฏิบัติและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(ส�านักงาน กปร.)
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พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมำประกร

สำรผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิดว้ย

พระราชหฤทยัอนัมุง่มัน่ ทุ่มเทพระวรกาย พระวริิยอตุสาหะ และทรงงานหนกั 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเป็น

อยู่ที่ดีข้ึน จนเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งปรากฏ

อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย

กองทัพไทยเป็นหน่วยงานด้านความม่ันคงมีภารกิจส�าคัญตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประการหนึ่งคือ การพัฒนาประเทศ  

จึงได้สนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสนับสนุน

ก�าลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างทุ่มเท และเต็มความสามารถ เพื่อด�าเนินงาน

พลเอก 

                 (ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)

                  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

โครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและขยายผลความส�าเรจ็ของโครงการไปสูป่ระชาชน อนัจะเป็นการเสริมสร้างยทุธศาสตร์

ความมั่นคงตามแนวชายแดนให้มีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสงบสุข

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กองทัพไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จึงได้ร่วมกัน 

จัด “นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว” ภายใต้หัวข ้อ  

“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การจัดท�าหนังสือ “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ที่ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้จัดท�าขึ้นเพื่อแจกให้กับผู้ที่เข้าชมนิทรรศการฯ นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง โดยได้รวบรวม

เนื้อหาความเป็นมา และการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในรูปแบบต่างๆ ไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ยังจะ 

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้ สามารถน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตให้ม ี

ความสุขได้อย่างยั่งยืนตลอดไป



สำรเลขำธิกำร กปร.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงาน 

๔,๓๕๐ โครงการใน ๗๗ จังหวัดทั่วไทย 

ผมเป็นผู ้หนึ่งที่ มีโอกาสได้ท�างานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริมานานถึง ๓๒ ปี ภายใต้ส�านักงาน กปร. ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่ประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ภารกิจ

ส�าคัญ คือ ติดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ในการรวบรวมพระราชด�าริและน�ามา

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนต่างๆ เพื่อ

ให้โครงการเกดิประโยชน์ เกดิประสทิธิภาพและแก้ปัญหาให้กบัพีน้่องประชาชน

ได้อย่างแท้จริง 

นำยสุวัฒน์  เทพอำรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการต่างๆ จึงเกิดขึ้นจากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยาม” และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ารัสไว้ตอนหนึ่งว่า “...ไม่พึงพอใจ

ที่เพียงแต่เยี่ยมเยียนราษฏรหรือเพียงแต่ท�าในส่ิงที่เคยท�ากันเป็นประเพณี เราต้องพยายามท�าดีกว่านี้ เราต้อง

พยายามช่วยรัฐบาลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน เพราะว่าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนา ดังนั้น

การเพียงแต่ไปเยี่ยมเยียนราษฎรถือว่าเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศจะต้องท�าตามประเพณีน้ัน เป็นเรื่อง 

ไร้สาระ…” 

จากพระราชด�ารัสดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่าไม่ได้ทรงต้องการเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มประชาชนเท่านัน้ แต่สิง่ที่

อยู่ในพระราชหฤทยัตลอดเวลา คอื ต้องสามารถมส่ีวนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน หากไม่สามารถ

มีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแล้ว ก็ถือว่าการเป็นประมุขของประเทศประสบความล้มเหลว 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารซิึง่เป็นโครงการแรก เกดิขึน้เมือ่ประมาณ ๖๐ ปีท่ีแล้ว พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่อ�าเภอหัวหิน ระหว่างทางรถติดหล่ม ทั้งทหาร ต�ารวจและชาวบ้าน

พยายามช่วยกันเข็นรถ จนกระทั่งขบวนเสด็จฯ เดินทางต่อไปได้ เหตุการณ์นั้นท�าให้เห็นว่า แม้แต่พระมหากษัตริย์ยัง

ประสบความยากล�าบากขนาดนี ้แล้วประชาชนในพืน้ทีต้่องยากล�าบากในการเดนิทางมาก ได้พระราชทานพระราชด�าริ

แก้ไขปัญหา โดยพระราชทานรถส�าหรับสร้างถนนให้กับต�ารวจตระเวนชายแดน เพื่อไปสร้างถนนให้กับชาวบ้าน 



(นายสุวัฒน์   เทพอารักษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แสดงให้เห็นว่าเมื่อทรงพบปัญหาของประชาชนก็ไม่ได้ทรงละเลยหรือทิ้งปัญหานั้นไป แต่มีพระราชด�าริว่าจะช่วยประชาชนอย่างไร  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอ�าเภอหัวหิน เช่น โครงการอ่างเก็บน�้าแห่งแรกที่เขาเต่า เนื่องจากบริเวณนั้นมีแต่น�้าเค็ม  

จึงมีพระราชด�าริให้คิดสร้างอ่างเก็บน�้าจืด โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้เริ่มต้นด�าเนินการ

ปัจจุบันทางส�านักงาน กปร. ได้พยายามรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้งหมด นับได้เฉพาะจุด

หรือสถานที่ที่สามารถรู้พิกัดชัดเจนว่า ขณะนี้มี ๔,๓๕๐ โครงการในทุกจังหวัดของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยโครงการหลักที่ม ี

พระราชด�าริมากที่สุด คือ “การพัฒนาแหล่งน�้า” จ�านวน ๒,๙๕๕ โครงการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน�้าตั้งแต่บนท้องฟ้ามาสู่ 

ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศไทย บริหารจัดการน�้าตั้งแต่เกิดเป็นฝนตกหยดแรก จนลงมาเป็นแม่น�้า ปิง วัง ยม 

น่าน ไหลมาเรื่อยๆ จนออกทะเล 

จากสถิติประเทศไทยพบว่า ฝนจะตกปีละประมาณ ๗ แสนล้านลูกบาศก์เมตร แต่อ่างเก็บน�้า เขื่อนเก็บน�้า ในประเทศไทย

สามารถเก็บน�้าฝนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงมีพระราชด�าริให้หาที่เก็บน�้า และสถานที่ที่เก็บน�้าที่ดีที่สุดคือ “ป่า” ป่ามีเนื้อที่เป็นล้านไร่ 

อุ้มน�้าและจะค่อยๆ คายน�้าโดยธรรมชาติ ฉะนั้นหากบ�ารุงรักษาและสร้างป่าให้ดีจะเป็นประโยชน์มาก 

มีพระราชด�าริให้ทรงท�าฝายเล็กๆ ในป่าเพื่อชะลอน�้าไว้ในป่าให้มากที่สุด เมื่อน�้าค่อยๆ ไหลลงมาจึงให้ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อไปดักน�้าไว้ ก่อนที่น�้าจะลงมาที่เชิงเขา สร้างอ่างเก็บน�้า สร้างเข่ือนไว้เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม ท�าแก้มลิง ทางกั้นน�้า ทางน�้าผ่าน 

สุดท้ายเมื่อใช้น�้าต่างๆ เป็นประโยชน์แล้ว น�้าเหล่านั้นเกิดเป็นน�้าเสีย จึงคิดหาวิธีบ�าบัดน�้าเสีย เกิดเป็นโครงการกังหันน�้าชัยพัฒนา 

ใช้พืชต่างๆ ในการบ�าบัดน�้าเสีย สุดท้ายน�้าจะลงไปที่ป่าชายเลน ช่วยกรองน�้าและดักน�้าเสียก่อนลงสู่ทะเล 

นี่คือความเชื่อมโยงของโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องน�้า ที่มีพระราชด�าริบริหารจัดการ ที่กล่าวมาเป็นเพียงเรื่องเดียว  

ยังมีเรื่องอื่นๆ อาทิ การเกษตรกรรม, สิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมอาชีพ, การคมนาคมสื่อสาร, การสวัสดิการสังคม และอีกมากมาย 

โดยทั้ง ๔,๓๕๐ โครงการ แยกเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ๑,๕๘๘ โครงการ ภาคกลาง/กทม. ๘๑๔ โครงการ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ๑,๐๒๔ โครงการ และภาคใต้ ๗๗๔ โครงการ 

ส�านักงาน กปร. ขอขอบคุณ กองทัพไทย ที่ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้ประจักษ์ถึงผลส�าเร็จ 

ของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการได้ 

ร่วมกนัขบัเคลือ่นขยายผลส�าเร็จและองค์ความรู้ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารจิะเป็นแรงพลงัสร้างประโยชน์สขุสูป่ระชาชน

อย่างยั่งยืนตลอดไป



พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ

สำรผู้บัญชำกำรทหำรบก

ผู้บัญชาการทหารบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาว

ไทย เสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชด�าริที่จะพัฒนา

ความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพและ 

สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ จึงทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริหลายโครงการกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะ

แสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังสามารถยืนยัน

ได้ถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหา 

ต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมายอีกด้วย

กองทัพบก ได้สนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและถือเป็นความเร่งด่วน

อันดับแรก ที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วที่สุด โดยการใช้ก�าลังพลและทรัพยากรท่ีมีอยู่เข้าร่วม

ด�าเนินการ และเป็นแกนกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ท่ีเข้าร่วมด�าเนินการ โดยมุ่งเน้นการร่วมมือ

กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่ง กองทัพบก ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้าง

ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ กองทัพบก จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  

โดยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริในการส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู ้

ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ 

เสริมสร้างความมั่นคง สงบสุขของชาติ และด�าเนินงานตามอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน รวมทั้ง

พัฒนาประเทศชาติ ให้มีความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

พลเอก      

      (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

    ผู้บัญชาการทหารบก



พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์

สำรผู้บัญชำกำรทหำรเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

พระองค์ได้ตั้งพระราชหฤทัย และทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราช

กรณียกิจเพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ผองพสกนิกรชาวไทยเสมอมา แนวพระ

ราชด�าริในทุกๆ ด้านที่พระราชทานไว้เกิดจากการที่ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค และทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ตลอด

จนปัญหาต่างๆ ได้กลายเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จ�านวนมากถึง ๔,๓๕๐ โครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เปี่ยมไปด้วย

คุณค่าอเนกอนันต์ น�ามาซึ่งความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า และความสุขอย่าง

ยั่งยืนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ส่งผลให้แผ่นดินไทยมีความร่มเย็น 

จวบจนวันนี้ และเป็นรากฐานอันมั่นคงสืบไปในภายหน้า

พลเรือเอก

                 (สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์)

                  ผู้บัญชาการทหารเรือ

นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งส�านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และกองทัพไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้น 

ในครั้งน้ีไม่เพียงแต่จะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุกๆ ด้านเท่านั้น หากยังเป็นการปลูกจิตส�านึกของอนุชนไทยในปัจจุบันสมัยให้ตระหนัก 

รับรู ้ และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งยึดมั่นไว้เป็นหลักชัยในการด�าเนินชีวิต ในฐานะ 

พสกนิกรชาวไทยผู้เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และจักเทิดไว้เหนือเกล้าซึ่งพระเกียรติคุณของพระองค์สืบไป



พลอำกำศเอก ประจิน  จั่นตอง

สำรผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน

พระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยาม นับจากวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว

ได ้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ และทรงมีพระราชหฤทัย

มุ ่งมั่นที่จะทรงแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของราษฎร อันน�าไปสู ่โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายพันโครงการ โดยเฉพาะทรงริเริ่ม 

วางรากฐานการด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริต่างๆ เพ่ือพัฒนา 

ประเทศ นับเป็นมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง

กองทัพอากาศเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได ้สนองเบื้องพระยุคลบาทสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริหลายๆ โครงการที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้แก่ โครงการ 

พระราชด�าริฝนหลวง ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ตลอดจนอุปกรณ์และสถานท่ีร่วมปฏิบัติ

มาโดยตลอด ซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงได้ขยายตัวมีการพัฒนาเทคนิค โดยกองทัพอากาศได้ร่วมค้นคว้า  

และผลิตกระสุนสารเคมีซิลเวอร์ไอโอไดด์ เพื่อใช้ปฏิบัติการท�าฝนในเมฆเย็นที่ระยะสูง การมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวกล้องแรกผลิ ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่บ้านยางน้อย อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี การอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้โดยร่วมด�าเนนิโครงการโปรยเมลด็พนัธุพ์ชืในอากาศ การสนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

อันเนื่องมาจากพะราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณพระมหาธาตุ 

นภพลภูมิสิ ริ ดอยอินทนนท์ เป ็นต้น กองทัพอากาศมีความภาคภูมิใจที่ ได ้น�าเสนอผลงานที่ได ้ร ่วม 

ในการสนองเบื้องพระยุคลบาท และยังเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ 

แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางอีกด้วย

ในโอกาสท่ีกองทัพอากาศได้ร่วมกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อแสดงออกถึง 

ความจงรักภกัดี และน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุแห่งพระองค์ ทีไ่ด้ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ เพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชน และประเทศชาติตลอดไป

พลอากาศเอก

                            (ประจิน  จั่นตอง)

                       ผู้บัญชาการทหารอากาศ



พลต�ารวจเอก

                            (อดุลย์  แสงสิงแก้ว)

                       ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

พลต�ำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว

สำรผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

ตลอดระยะเวลาแห ่งการครองราชย ์ เป ็นที่ประจักษ ์ชัดถึง 

น�้าพระทัยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานอย่าง

หนักและเหนื่อยยาก ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงร่วมทุกข์ร่วม

สุขกับเหล่าพสกนิกรผู้ทุกข์ยาก ด้วยการเสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อ

ทรงสดับรับฟังทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง จนแน่พระราชหฤทัย 

ในสาเหตุของปัญหาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือตามแนวพระราชด�าริ และจัดท�า 

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ช่วยน�าพาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้าภายใต้ร ่มพระบารมีและทรงดูแลราษฎรประดุจพ่อดูแลลูก 

เพื่อช ่วยเหลือราษฎรให้พ ้นจากความทุกข ์ยาก ดังพระราชปณิธาน

ที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน 

ชาวสยาม”

จากพระบรมราโชบายในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ที่ทรงริเริ่มจนส�าเร็จเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริมากมายนั้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาสได้รับสนองพระราชด�าร ิ

ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรถแทรกเตอร ์ 

ให้แก่ต�ารวจพลร่มค่ายนเรศวร เพื่อใช้พัฒนาเส้นทางสัญจรในพื้นที่บ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ซ่ึงนบัเป็นโครงการพฒันาตามพระราชด�าริโครงการแรกและนบัเป็นจุดเริม่ต้นของการสนองงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ซึ่งยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย มอบหมายให้

สนองงานด้านต่างๆ อันเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีความร่มเย็นเป็นสุข เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป
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ปี ๒๔๘๙ : ธ ผู้ไม่เคยละทิ้งประชาชน
“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า

แล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ท่ีจะทรงมีตอบกับประชาชนของพระองค ์ในวันที่ เสด็จ 

พระราชด�าเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ แม้

จะไม่ได้ทรงตอบประชาชนที่ร้องตะโกนขึ้นว่า “อย่าละทิ้ง

ประชาชน” เพราะรถยนต์พระที่นั่งได้แล่นเลยไปแล้ว แต่

พระราชสัจจะจากพระราชหฤทัยในวันนั้นยังคงอยู ่ ใน

หัวใจคนไทยมาจวบจนถึงทุกวันนี้ ที่ เหล่าประชาราษฎร์ 

ทั้งปวงได้ประจักษ์ถึงพระราชปณิธาน และพระราชกรณียกิจ 

ในทุกๆ ด้านอย่างมากมาย

๔,๓๕๐ การทรงงาน 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ส่วนที่ ๑
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ปี ๒๔๙๓ : พระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีความหมายลึกซึ้ง แสดงถึงพระราชปณิธาน 

ตั้งมั่นที่จะทรงอุทิศบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้เกิดวามร่มเย็นเป็นสุขทั่วแผ่นดิน ด้วยทรงถือว่าทุกข์สุขของราษฎร คือ 

ทุกข์สุขของพระองค์เอง ทรงศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ และคิดค้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นจ�านวนมาก  

เพื่อช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรให้พ้นจากสภาพความยากจน ล�าบาก ไปสู่ความพออยู่พอกิน และมีความสุข ขนานไปกับการทรงงาน

พฒันาได้ทรงอนรุกัษ์ พทิกัษ์ รกัษา และแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของแผ่นดนิตัง้แต่ท้องฟ้าจรดถงึใต้ท้องทะเล 

ก็เพื่อความสมดุลของสรรพชีวิตให้มีความยั่งยืน
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จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรกสู่ ๔,๓๕๐ โครงการ

ทรงเริ่มเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นในภาคกลาง เมื่อปี ๒๔๙๕ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เมื่อปี ๒๔๙๘ ภาคเหนือ เมื่อปี ๒๕๐๑ และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคใต้และหมุนเวียนในทุกภาคอีกหลายครั้ง

ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ เป็นต้นมา พระราชภารกิจดังกล่าวเป็นการทรงงานเพื่อรับทราบทุกข์สุข และปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของ

ประชาชนด้วยการศึกษาข้อมลูจากสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตท่ีแท้จรงิ ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของแต่ละภมูภิาค 

เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จนเกิดค�าพูดที่ว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปไม่ถึง นับเป็นการทรงงานอย่าง

หนักเพื่อต่อสู้กับความยากจน ความด้อยโอกาสด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ของราษฎร 

โดยในระยะแรกมีโครงการสาธารณสุขที่ส�าคัญ เช่น เรือเวชพาหน์ น�าแพทย์และยาให้บริการประชาชนที่อยู่ริมแม่น�้า ล�าคลอง  

ที่การคมนาคมไม่สะดวก พระราชทานทรัพย์เป็นกองทุนปราบอหิวาตกโรค ศึกษาวิจัยเพื่อผลิตน�้าเกลือใช้ในประเทศ จัดตั้งหน่วย

แพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นต้น จนขยายไปสู่โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ครอบคลุมวิถีชีวิตทุกด้าน

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ๔,๓๕๐ โครงการ
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ปี ๒๔๙๕
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก

เมื่อเสด็จฯ ไปยังบ ้านห ้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ซึ่งหมู ่บ ้านนี้ ไม ่มีถนนเชื่อมต่อกับ

ถนนหลัก (ถนนเพชรเกษม) ระหว่างทางเสด็จฯ รถติดหล่ม  

ทั้งทหาร ต�ารวจ และชาวบ้านช่วยกันเข็นจนรถขึ้นจากหล่ม  

ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการเดินทาง

สัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตการเกษตร จึงได้พระราชทาน 

รถบลูโดเซอร์ ให้หน่วยต�ารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไป

สร้างถนนเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถน�าผลผลิตออกมา

จ�าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวก จึงถือได้ว่าโครงการถนน

ห้วยมงคลเป็นโครงการพัฒนาชนบทอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

แห่งแรก

พ.ศ. ๒๔๙๕ รถพระที่นั่งติดหล่ม และเป็นที่มา ถนนสายห้วยมงคล  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก
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เสด็จฯ ไปทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายเข็มพืดเอก เมื่อวันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๐๖

อ่างเก็บน�้าเขาเต่าปัจจุบันอ่างเก็บน�้าเขาเต่าในอดีต

ปี ๒๔๙๖ : โครงการพัฒนาแหล่งน�้าแห่งแรก

มีพระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�้าเขาเต่า อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากทรงทราบความล�าบากของประชาชน

ในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นขาดแคลนน�้า  

ช่วงน�้าทะเลขึ้นน�้าเค็มจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ ทรงเริ่มแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าจืดของชาวบ้านที่ น่ีเป็นล�าดับแรก และพระราชทาน 

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�านวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้าง 

อ่างเก็บน�้าเขาเต่า ก่อสร้างท�านบดินปิดกั้นน�้าทะเล ท�าให้เกิดเป็น 

อ่างเก็บน�้าส�าหรับชาวบ้านได้ใช้ทั้งการอุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา รวม

ทั้งเพื่อการเพาะปลูก โดยสร้างแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้ในปี ๒๕๐๖  

นับเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก
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ปี ๒๔๙๘ :  ก�าเนิดฝนหลวง
มีพระราชด�าริให้ศึกษาทดลองท�าฝนเทียม หรือ

ฝนหลวงแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ดังพระราชด�ารัส 

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ความว่า 

“...เรื่องฝนเทียมนี้เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่

ยังไม่ได้ท�ำอะไรมำกมำย เพรำะว่ำไปภำคอีสำนตอนนั้น

หน้ำแล้งเดือนพฤศจิกำยน ที่ไปที่เมฆมำกอีสำนก็แล้ง ก็

เลยมีควำมคิด ๒ อย่ำง ต้องท�ำ Check dam …ตอนนั้น

เกิดควำมคิดจำกนครพนม ผ่ำนสกลนครข้ำมไปกำฬสินธุ์ 

ลงไปสหสัขนัธ์ทีเ่ดีย๋วนีเ้ป็นอ�ำเภอสมเดจ็... ไปจอดทีน่ัน่ไป

เยีย่มรำษฎรมันแล้งมีฝุน่ ...แต่มำเงยดทู้องฟ้ำ มเีมฆ ท�ำไม

มเีมฆอย่ำงนี ้ท�ำไมจะดงึเมฆน่ีให้ลงมำได้ ก็เคยได้ยนิเรือ่ง

ท�ำฝนก็มำปรำรภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนท�ำได้มีหนังสือ เคย

อ่ำนหนังสือท�ำได้...”

ใช้เวลากว่า ๑๔ ปี ฝนเทียมหรือฝนหลวงจึงตก

ได้จริงครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๒ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

จนถงึปัจจบุนั สามารถช่วยพืน้ทีก่ารเกษตรได้ประมาณ ๑๖๐ 

ล้านไร่ต่อปี

ปี ๒๕๐๖ : โรงเรียนพระราชทานแห่งแรก
พระราชทานพระราชทรัพย์ จ�านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อจัดสร้างโรงเรียนสอนหนังสือชาวเขาที่บ้านแม้วดอยปุย ต�าบล

หางดง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้ได้พระราชทานนามว่า 

“โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑” นับเป็นโรงเรียนพระราชทาน

แห่งแรก
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ปี ๒๕๐๘ : แหล่งอาหารโปรตีนที่ส�าคัญ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เมื่อครั้งด�ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปลานิล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๘ จากปลานิลจ�านวน ๕๐ ตัว ในสวนจิตรลดา สู่ปลานิลสายพันธุ์

จติรลดา ซ่ึงกรมประมงน�าไปขยายผลสูป่ระชาชนจนถงึปี ๒๕๕๑ กว่า ๑,๕๐๐ ล้านตวั คดิเป็นมลูค่ากว่า ๕,๗๐๐ ล้านบาท นบัเป็น 

แหล่งอาหารโปรตีนที่ส�าคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นจ�านวนมาก

ปี ๒๕๑๒ : ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก
มีพระราชด� า ริ พัฒนาให ้ชาว

เขาปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ ่น และได ้

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรไร ่กาแฟที่ชาว

กะเหรี่ยงปลูกไว ้บริ เวณพ้ืนที่บ ้านอังกา

น้อย ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือ

วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยที่

ไร ่แห ่งนั้นมีต ้นกาแฟเพียงต ้นเดียว ม ี

พระราชด�ารัสกับข้าราชบริพารที่ติดตาม

เสด็จฯ และไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการ

เสด็จฯ ข้ามเขาสูงมาเพื่อการนี้ว่า

“...แต่ก่อนเขำปลกูฝ่ิน เรำไปพดูจำช้ีแจงชกัชวนให้เขำมำลองปลกูกำแฟแทน กะเหรีย่งไม่เคยปลกูกำแฟมำก่อนเลย 

ยังดีที่กำแฟไม่ตำยเสียหมด แต่ยังเหลืออยู่หนึ่งต้นนั้น ต้องถือว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำส�ำหรับกะเหรี่ยง...” 

จึงต้องเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรจะได้แนะน�าชาวเขาต่อไปว่า ท�าอย่างไรกาแฟจึงจะเหลืออยู่มากกว่าหนึ่งต้น ปรากฏว่า 

ปีต่อมาชาวกะเหรี่ยงดอยอินทนนท์ขายกาแฟได้เป็นเงินต่อไร่ต่อปีสูงกว่าที่เคยขายฝิ่นได้

ปี ๒๕๑๕ : โรงงานหลวงเพื่อปวงชน
พระราชทานความช่วยเหลือชาวเขาและชาวไร่ทางด้านเกษตรกรรม และจัดให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

อีกทั้งน�าเอาผลิตผลไปเป็นอุตสาหกรรม มีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในระยะแรกใช้รถยนต์ดัดแปลงให้เป็น 

โรงงานเคลือ่นท่ี ต่อมาได้ใช้อาคารของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงงานชัว่คราว ซึง่การทีต่ัง้โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รูป

ขึน้มานัน้ เกษตรกรสามารถน�าเอาผลผลิตมาจ�าหน่ายได้ในราคายตุธิรรม มเีงนิสดหมนุเวยีน และผลผลติเข้าสู่ตลาดโดยสญูเสยีน้อย 

จึงเป็น “โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)” นับเป็นโรงงานหลวงพระราชทานแห่งแรก
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ปี ๒๕๑๖ : พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกที่บ้าน 

หนองแคน ต�าบลดงหลวง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ 

สีแดงเข้ม มีผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกับรัฐบาล

มารวมกลุ่มกันในขณะนั้น (เป็นทางผ่านของผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ใช้ขึ้นลงจากเทือกเขาภูพาน) โดยได้พระราชทาน

พระราชทรัพย์ส ่วนพระองค์ก ่อสร้างอาคารเรียนถาวร 

หลังแรก และพระราชทานพระราชด�ารัสอันเป็นที่มาของ 

ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

พ.ศ.  ๒๕๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรก

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖

“...ขอให้คิดถึงประชำชนเหมือนลูก ขอให้ทหำรช่วยดูแลประชำชน นอกเหนือจำกหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในกำรป้องกัน

ประเทศ....”

ปี ๒๕๑๘ : สหกรณ์ รวมกลุ่ม รวมพลัง
ทรงรับเกษตรกรชาวสวนผักชะอ�า ๘๒ ครอบครัว และ

เกษตรกรท�าประโยชน์อยู่ในพื้นที่หุบกะพง ๔๖ ครอบครัว รวมเป็น 

๑๒๘ ครอบครัว เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ และให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน

เพื่อท�าการเกษตรครอบครัวละ ๒๕ ไร่ โดยได้รับพระราชทานเงิน 

ตั้งกองทุนส�าหรับพัฒนา “สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด” จ�านวน 

๗,๕๕๔,๘๘๕ บาท นับเป็นสหกรณ์การเกษตรอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริแห่งแรก
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ปี ๒๕๒๒ : ปฐมบทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต่อมา มีพระราชด�าริให้พิจารณาจัด 

ตั้ ง ศูนย ์ ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก 

พระราชด�าริ ขึ้นรวม ๖ แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค

มีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ใน

ลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อเป็นตัวอย่างความส�าเร็จ 

ในด้านการเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้นแบบและแนวทางให้แก่

เกษตรกร รวมถึงผู้สนใจน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ดังนั้น “ศูนย์ศึกษาการ

พฒันาเขาหนิซ้อน” จึงนับเป็นพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ชีวีติแห่งแรก ดังพระราช

ด�ารัสความว่า

“...ประวตัมิว่ีำ ตอนแรกมทีีด่นิ ๒๖๔ ไร่ ทีผู่ใ้หญ่บ้ำนให้เพ่ือสร้ำง

ต�ำหนัก ในปี ๒๕๒๒ ที่เชิงเขำหินซ้อนใกล้วัดเขำหินซ้อน ตอนแรก ก็ต้อง

ค้นคว้ำว่ำทีต่รงนัน้คอืตรงไหน ก็พยำยำมสืบถำมก็ได้พบบนแผนทีพ่อด ีอยู่

มุมบนของระวำงแผนที่ จึงต้องต่อแผนที่ ๔ ระวำง ส�ำหรับให้ได้ทรำบว่ำ

สถำนที่นั้นอยู่ตรงไหน ก็เลยถำมผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้ำหำกไม่สร้ำงต�ำหนัก แต่

ว่ำสร้ำงเป็นสถำนทีท่ีจ่ะศึกษำเกีย่วกบักำรเกษตรจะเอำไหม เขำก็บอกยนิดี 

ก็เลยเริ่มท�ำที่นั้น...”
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วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังแปลงทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

ปี ๒๕๓๑ : ทฤษฎีใหม่แห่งแรก
มีพระราชด�าริให้พัฒนาบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา 

จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาและจัดท�าเป็นศูนย์สาธิตการ 

เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้เกษตรกร

น�าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตน สามารถพึ่งพาตนเอง 

ได้อย่างพออยู่พอกิน นับเป็นจุดก�าเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่

แห่งแรก

“...ถ้ำท�ำโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนำอันเน่ือง 

มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสระบุรี นี้ให้แบ่งพื้นที่ ๑๕ ไร่ ออกมำสัก ๓ ไร่  

แล้วขดุสระน�ำ้ เกบ็กกัน�ำ้ไว้ช่วยในกำรปลกูข้ำว จะท�ำให้ได้ผลทุกปี ได้ ๔๐ ถัง 

ซ่ึงจะได้ ๑๐ เท่ำ ของปีทีไ่ด้ผลไม่ดี หรอืท�ำนำ ๑๕ ไร่ จะเท่ำกบัท�ำนำ ๑๒๐ ไร่  

ในปีที่ได้ผลผลิตไม่ดี ทฤษฎีนี้ดูประหลำด แต่มันเป็นจริงอย่ำงนั้น...”
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ปี ๒๕๓๔ : หญ้าแฝก ก�าแพงธรรมชาติที่มีชีวิต
มีพระราชด�าริให้พิจารณาศึกษาใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพื่อ

อนรุกัษ์ดนิและน�า้ ปรบัปรุงดินทีเ่ส่ือมโทรม และป้องกนัการชะล้างพงัทลาย 

ปัจจุบันมีการส่งเสริมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกไปแล้ว ๔,๕๐๐ 

ล้านกล้า อนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่กว่า ๑๐ ล้านไร่ทั่วประเทศ มีการวิจัย

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกกว่า ๒๐๐ เรื่อง

ปี ๒๕๓๕ : พัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยัง-พัฒนาลุ่มน�้าก�่า
เสดจ็ฯ ไปส�ารวจพืน้ท่ีก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ล�าพะยงั จงัหวดักาฬสนิธ์ุ 

ความจุ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งเสริมราษฎรให้พัฒนาอาชีพการเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ โดยขุดสระน�้าประจ�าไร่นา และระหว่างปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙  

ได้ยกระดบัการกักเก็บน�า้ของอ่างเก็บน�า้ล�าพะยังให้มีความจุมากขึน้  และผนัน�า้ 

จากอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร มาเพิ่มเติมให้พ้ืนที่ลุ่มน�้าล�าพะยัง 

โดยอุโมงค์ผันน�้า “ล�าพะยังภูมิพัฒน์”

พระราชทานภาพร่างฝีพระหัตถ์ “ตัวยึกยือ” เป็นแนวทางพัฒนา

ลุ่มน�้าก�่า จังหวัดสกลนคร - จังหวัดนครพนม โดยการสร้างประตูน�้าเป็น

ตอนๆ กักเก็บน�้าได้รวม ๖๘.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่

การเกษตร ๑๖๕,๐๐๐ ไร่

ปี ๒๕๓๖ : พัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง - เขื่อนขุนด่านปราการชล
มีพระราชด�าริพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แก้ปัญหาน�้าเค็มรุกตัวเข้าไปในล�าน�้า ฟื ้นฟูพื้นที่การเกษตรและนาร้าง  

๑.๙ ล้านไร่ แบ่งเขตท�ากินระหว่างการเลี้ยงกุ้งที่ใช้น�้าเค็ม และการเกษตร 

ที่ใช้น�้าจืด แก้ไขปัญหาขัดแย้งของคนในพื้นที่ 

มีพระราชด�าริให้สร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

ความจุ ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร แก้ไขปัญหาน�้าท่วม ชะล้างดินเปรี้ยว และ

ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ๑๘๕,๐๐๐ ไร่
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ปี ๒๕๓๗ : พฒันาลุ่มน�า้ห้วยบางทราย - ศนูย์พฒันา 

การเกษตรภูสงิห์ - ศนูย์พฒันาและบริการด้านการเกษตร 

(หลัก ๒๒) สปป.ลาว
มีพระราชด�าริพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร 

โดยสร้างอ่างเก็บน�้า ๗ แห่ง ความจุรวม ๒๔.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน�้าได้ 

๘,๙๐๐ ไร่ พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการและฟื้นฟูป่าไม้ 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือการ

ประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

พระราชทานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร  

(หลัก ๒๒)  นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อให้บริการด้านความรู้ ปัจจัย

การผลิต พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน สปป.ลาว ๙ หมู่บ้าน 

เป็นการขยายผลการพัฒนาสู่สากล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ให้แน่นแฟ้น ต่อมา สปป.ลาว ได้ขยายผลโครงการไปยังแขวงอื่นๆ ทั่วประเทศ 

ได้แก่ แขวงสุวรรณเขต และจ�าปาศักดิ์ เป็นต้น

ปี ๒๕๔๒ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
มีพระราชด�าริให้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี  

ความจ ุ๙๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร ช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร ๑๗๔,๕๐๐ 

ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง และ

กรุงเทพมหานคร

ปี ๒๕๔๖ : เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน
มีพระราชด�าริให้สร้างเข่ือนแควน้อยบ�ารุงแดน จังหวัด

พิษณุโลก ความจุ ๙๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 

๗๕,๐๐๐ ไร่ และบรรเทาปัญหาน�้าท่วมพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก และ 

ภาคเหนือตอนล่าง
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ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ : การทรงงาน
ที่ไม่มีวันหยุด

นับถึงทุกวันนี้  นอกจากโครงการฯ 

ที่มีพระราชด�าริโดยตรงแล้วยังมีโครงการที่ทรง

รับฎีการาษฎรไว้เป ็นโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ ในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จ�านวน  

๗๙ โครงการ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม

ทุกภูมิภาค โดยภาคกลาง ๙ โครงการ ภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื ๓๒ โครงการ ภาคเหนือ ๓ โครงการ 

และภาคใต้ ๓๕ โครงการ

การพัฒนาด้าน
ภาค

รวม
เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ไม่ระบุ

๑) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า ๑,๑๔๘ ๔๗๙ ๗๖๗ ๕๖๑ - ๒,๙๕๕

๒) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ๔๖ ๔๙ ๔๓ ๒๗ - ๑๖๕

๓) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๕๒ ๓๕ ๒๘ ๓๐ - ๑๔๕

๔) โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ ๘๘ ๓๔ ๑๑๘ ๘๕ - ๓๒๕

๕) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข ๑๔ ๑๕ ๙ ๗ ๑๐ ๕๕

๖) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร ๑๕ ๒๒ ๑๙ ๒๐ - ๗๖

๗) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/

    การศึกษา

๒๐๑ ๗๔ ๕๓ ๖๓ ๔ ๓๙๕

๘) โครงการพัฒนาด้านแบบบูรณาการ/อื่นๆ ๙๖ ๕๘ ๕๑ ๒๙ - ๒๓๔

รวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๐ ๗๖๖ ๑,๐๘๘ ๘๒๒ ๑๔ ๔,๓๕๐

ข้อมลู ณ เดอืนกนัยายน ๒๕๕๕

ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านต่างๆ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จ�านวน 

๔,๓๕๐ โครงการ และจะเพ่ิมจ�านวนข้ึนทุกปีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดของประเทศ มากที่สุด 

คือ “โครงการพัฒนาแหล่งน�้า” จ�านวน ๒,๙๕๕ โครงการ เป็นการบริหารจัดการน�้า ตั้งแต่น�้าหยดแรก 

บนท้องฟ้า ลงมาสู่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า สะท้อนให้เห็นความส�าคัญของความหมายที่ว่า “น�้า คือ ชีวิต” และ

ระบบบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ ซึ่งเรื่อง “น�้า” นี้ ทรงให้ความส�าคัญทั้งมิติของน�้าท่วม น�้าแล้ง และ

น�้าเสียอีกด้วย
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในภาคต่างๆ ของประเทศไทย

ภาคเหนือ ๑,๖๖๐

โครงการ

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร 

๗๖๖ โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑,๐๘๘ โครงการ

ภาคใต้ ๘๒๒ โครงการ

หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ระบุภาค ๑๔ โครงการ
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ด้วยเหตน้ีุ ทกุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ๔,๓๕๐ โครงการ มกีารด�าเนนิการ 

ไปอย่างสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ มีวัตถุประสงค์ท่ีมุ ่งหวังให้เป็นต้นแบบและ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง และที่ส�าคัญเป็นการเรียนรู้ที่ล้วน

มีรากฐานด้ังเดิมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง แนวพระราชด�าร ิ

ต่างๆ เกิดจากพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ลุ่มลึก และรอบด้าน ทรงแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 

มิได้มองปัญหาแยกส่วน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ จวบจนวันนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน มีตัวอย่างให้เห็นแล้วจากผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในทุกภูมิภาค จึงเป็นประจักษ์พยานได้ดีว่า การขยายผลสู่ประชาชนมีต้นแบบตัวอย่างจริง 

ให้เห็นและสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง สมดั่งที่มีพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า 

“เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”
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ผลส�ำเร็จโครงกำร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส่วนที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีอยู่รวม ๒๖ จังหวัด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ทรงศึกษาปัญหาและพระราชทาน 

พระราชด�ารเิพือ่แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง สภาพปัญหาส่วนใหญ่ 

คอื ปัญหาเรือ่งน�า้ ในฤดูปริมาณน�า้เหนือมากจะไหลบ่าเข้าท่วม 

ไร่นาเสียหาย ขณะที่ในฤดูแล้งเกษตรกรขาดแคลนน�้าเพื่อการ

อุปโภค-บริโภค และท�าเกษตรกรรม ทั้งยังมีปัญหาน�้าเน่าเสีย

อันเกิดจากการขยายตัวของชุมชน หรืออุตสาหกรรม และ 

ขาดความรู้ในการอนุรักษ์น�้า

ปัจจุบันเขตพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ รวม ๗๖๖ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเขตพื้นที่ภาคกลาง

พุทธศักราช ๒๔๙๕ บ้านปากทวาร ต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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จังหวัด

ประเภทและจ�ำนวนของโครงกำร

รวมแหล่งน�้ำ กำร
เกษตร

สิ่ง
แวดล้อม

กำร
ส่งเสริม
อำชีพ

สำธำรณสุข คมนำคม/
สื่อสำร

สวัสดิกำร
สังคม/
กำรศึกษำ

บรูณำกำร/
อื่นๆ

กาญจนบุรี ๒๘ ๑ ๑ ๓ ๑ ๐ ๑๒ ๓ ๔๙

จันทบุรี ๑๗ ๒ ๒ ๑ ๒ ๐ ๗ ๓ ๓๔

ฉะเชิงเทรา ๒๒ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๑ ๒๙

ชลบุรี ๑๙ ๑ ๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓๑

ชัยนาท ๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕

ตราด ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๘

นครนายก ๒๐ ๕ ๓ ๒ ๐ ๑ ๐ ๔ ๓๕

นครปฐม ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๖ ๒ ๑๑

นนทบุรี ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

ปทุมธานี ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔

ประจวบคีรีขันธ์ ๕๙ ๓ ๔ ๗ ๐ ๓ ๙ ๒ ๘๗

ปราจีนบุรี ๑๒ ๒ ๕ ๑ ๐ ๐ ๑ ๔ ๒๕

พระนครศรีอยุธยา ๙ ๕ ๐ ๓ ๑ ๐ ๓ ๓ ๒๔

เพชรบุรี ๗๕ ๖ ๙ ๙ ๐ ๐ ๒ ๔ ๑๐๕

ราชบุรี ๓๒ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔๓

ระยอง ๑๑ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๘

ลพบุรี ๒๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓

สมุทรปราการ ๖ ๐ ๒ ๐ ๑ ๒ ๒ ๐ ๑๓

สมุทรสงคราม ๓ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘

สมุทรสาคร ๑๙ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑

สระบุรี ๑๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๗

สระแก้ว ๗๕ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๖ ๙๔

สิงห์บุรี ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

สุพรรณบุรี ๑๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑

อ่างทอง ๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓ ๘

รวม ๔๗๙ ๔๙ ๓๕ ๓๔ ๑๕ ๒๒ ๗๔ ๕๘ ๗๖๖

ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของแต่ละจังหวัด

ในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครแยกรายจังหวัด
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นอกจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแล้วในพื้นท่ี 

อ�าเภอองครักษ์ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวขนาดใหญ่และประสบ 

ปัญหาเกี่ยวกับดินเปรี้ยว มาเป็นเวลานาน ดังพระราชด�าริ 

ความว่า 

“...จะต้องหาน�า้มาชะล้าง แก้ไขปัญหาดนิเปรีย้ว 

เพราะว่าทุ่งนาที่องครักษ์เป็นล้านไร่ประสบปัญหาเรื่อง 

ดินเปรี้ยว ท�าให้ผลผลิตต�่าเป็นอย่างมาก...”

เมือ่วนัที ่๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

ชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล” เป็นเขื่อนคอนกรีต 

บดแน่นอัด Roller Compacted Concrete Dam (RCC Dam)  

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เก็บกักน�้าได้สูงสุดถึง ๒๒๔ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน�้าให้พื้นที่การเกษตรกรรม 

๑๘๕,๐๐๐ ไร่ ทั้งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการป้องกัน และ

บรรเทาอุทกภัยเมืองนครนายก

“...จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่มีปัญหา

น�้าท่วมฝนแล้ง ดินเปรี้ยว จ�าเป็นมากที่จะต้องมีเขื่อน

กักเก็บน�้าขนาดใหญ่”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

สร้างหนึ่งได้ถึงสี่
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางศิลาฤกษ์ 

วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
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ผลส�าเร็จของโครงการ 
๑.	กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ได้แบ่งพ้ืนทีร่บัผลประโยชน์เป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคอื พืน้ทีช่ลประทานท่าด่านเดมิและส่วนขยาย 

จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ ใช้วธิกีารส่งน�า้ผ่านระบบส่งน�า้ลงคลองสายใหญ่ ๑ สาย และสายซอยอกีจ�านวน ๔ สาย ส่วนทีส่อง เป็นพืน้ที่

ชลประทานของโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษานครนายก จ�านวน ๑๖๕,๐๐๐ ไร่ มกีารจดัสรรน�า้ไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ และช่วยลดความ

เสียหายจากอุทกภัยหรือปัญหาภัยแล้ง

ปริมาณน�้ากักเก็บ ๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพร้อมภัยแล้ง

พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐,๐๐๐ ไร่
พื้นที่ชลประทานท่าด่านเดิมและส่วนขยายโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 
รวม ๑๘๕,๐๐๐ ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ ๑๖๕,๐๐๐ ไร่
พื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษานครนายก

๔๘.๖๔

๖๔.๐๗

ข้าวนาปี

การเพิ่มขึ้นของจำานวนผลผลิตข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง (หน่วย : ถัง)

ข้าวนาปรัง

๕๓.๓๓

๗๒.๘๖

หลังสร้างเขื่อนขุนด่านฯก่อนสร้างเขื่อนขุนด่านฯ

๒. การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร

 ทำาใหน้ำา้ใชเ้พือ่การเกษตรตลอดทัง้ป ีสง่ผลใหม้ผีลติผลทางการ

เกษตรเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณนำ้าใต้ดินเพิ่มขึ้น ทำาให้ผลผลิตข้าวนาปีและ

ข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การเพิ่มขึ้นของจำานวนผลผลิตข้าวนาปี/ข้าวนาปรังต่อไร่  

(หน่วย : ถัง)

ก่อนสร้างเขื่อนขุนด่านฯ หลังสร้างเขื่อนขุนด่านฯ

ผลผลิตข้าวนาปี ๔๘.๖๔ ๖๔.๐๗

ผลผลิตข้าวนาปรัง ๕๓.๓๓ ๗๒.๘๖

๓. การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

 สง่ผลใหร้ะดบันำา้ใตด้นิสงูขึน้ สามารถเจอืจางสารไพไรตซ์ึง่เปน็

สาเหตุของปัญหาดินเปรี้ยว ทำาให้ดินลดความเป็นกรดลง ตลอดจนการใช้ 

ปูนมาร์ลควบคู่กับการปรับปรุงบำารุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ ทำาให้สามารถ

บรรเทาปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

๔. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

 มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค 

เกษตร การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาแหล่งประมง 

และการพัฒนาปศุสัตว์ ซึ่งก็ได้ประสบความสำาเร็จในการลดรายจ่ายให้

ครัวเรือนได้ถึง ๑,๔๕๐ บาทต่อเดือน และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือน

ละ ๕,๐๕๓ บาท ส่งผลให้จำานวนครัวเรือนร้อยละ ๖๑.๕ ของครัวเรือน 

ในโครงการทั้งหมด มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนในปี ๒๕๔๙ คือ 

มีรายได้สูงกว่า ๑,๓๘๖ บาทต่อคนต่อเดือน
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๒.	กำรใช้ประโยชน์เพื่อ

กำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให ้

มีผลิตผลทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดย

ผลผลติข้าวนาปีจากเดมิ ๔๘.๖๔ ถงั/

ไร่ เป็น ๖๔.๐๗ ถงั/ไร่ และข้าวนาปรัง

จาก ๕๓.๓๓ ถัง/ไร่ เป็น ๗๒.๘๖ 

ถัง/ไร่

๔๘.๖๔

๖๔.๐๗

ข้าวนาปี

การเพิ่มขึ้นของจำานวนผลผลิตข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง (หน่วย : ถัง)

ข้าวนาปรัง

๕๓.๓๓

๗๒.๘๖

หลังสร้างเขื่อนขุนด่านฯก่อนสร้างเขื่อนขุนด่านฯ

๒. การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร

 ทำาใหน้ำา้ใช้เพือ่การเกษตรตลอดทัง้ป ีสง่ผลใหม้ผีลติผลทางการ

เกษตรเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณนำ้าใต้ดินเพิ่มข้ึน ทำาให้ผลผลิตข้าวนาปีและ

ข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การเพิ่มขึ้นของจำานวนผลผลิตข้าวนาปี/ข้าวนาปรังต่อไร่  

(หน่วย : ถัง)

ก่อนสร้างเขื่อนขุนด่านฯ หลังสร้างเขื่อนขุนด่านฯ

ผลผลิตข้าวนาปี ๔๘.๖๔ ๖๔.๐๗

ผลผลิตข้าวนาปรัง ๕๓.๓๓ ๗๒.๘๖

๓. การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

 สง่ผลใหร้ะดบันำา้ใตด้นิสงูขึน้ สามารถเจอืจางสารไพไรตซ์ึง่เปน็

สาเหตุของปัญหาดินเปรี้ยว ทำาให้ดินลดความเป็นกรดลง ตลอดจนการใช้ 

ปูนมาร์ลควบคู่กับการปรับปรุงบำารุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ ทำาให้สามารถ

บรรเทาปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

๔. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

 มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาค 

เกษตร การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาแหล่งประมง 

และการพัฒนาปศุสัตว์ ซึ่งก็ได้ประสบความสำาเร็จในการลดรายจ่ายให้

ครัวเรือนได้ถึง ๑,๔๕๐ บาทต่อเดือน และมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือน

ละ ๕,๐๕๓ บาท ส่งผลให้จำานวนครัวเรือนร้อยละ ๖๑.๕ ของครัวเรือน 

ในโครงการทั้งหมด มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนในปี ๒๕๔๙ คือ 

มีรายได้สูงกว่า ๑,๓๘๖ บาทต่อคนต่อเดือน

51๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�
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๓.	กำรแก้ไขปัญหำดินเปรี้ยว	 จากผลที่ระดับน�้า

ใต้ดินสูงขึ้น สามารถเจือจางสารไพไรต์ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหา 

ดินเปรี้ยว ท�าให้ดินลดความเป็นกรดลง ตลอดจนการใช้ปูนมาร์ล

ควบคู่กับการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยวิธีอินทรีย์ ท�าให้สามารถ 

บรรเทาปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ 

๔.	กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ	 ท้ังในภาคเกษตร 

และนอกภาคเกษตร เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ซึ่งประสบความ

ส�าเร็จในการลดรายจ่ายให้ครัวเรือนได้ถึง ๑,๔๕๐ บาทต่อเดือน 

และมรีายได้เฉลีย่เพิม่ขึน้ครวัเรอืนละ ๕,๐๕๓ บาท ส่งผลให้จ�านวน

ครวัเรอืนร้อยละ ๖๑.๕ ของครวัเรอืนในโครงการทัง้หมด มรีายได้

สูงกว่าเส้นความยากจนในปี ๒๕๔๙ คือ มีรายได้สูงกว่า ๑,๓๘๖ 

บาทต่อคนต่อเดือน เพื่มคุณภาพชีวิต

นอกจากนี ้ได้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มกี�าลงัผลติ 

๑๐ เมกะวัตต์ บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล 

๒.	ฟื้นป่า	รักษานำ้า

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน	

แห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ		

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“...ให้ดำาเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน 

แห่งชาติป่ากุยบุรี โดยใช้รูปแบบในการฟื้นฟูเช่นเดียวกับ 

การดำาเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

จังหวัดเพชรบุรี และโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 

จังหวัดราชบุรี...”

พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

เขื่อนขุนด่านปราการชลสร้างคุณูปการให้กับประชาชนในพื้นท่ี

และบริเวณใกล้เคียงมากมาย ต่อเนื่องไปยังการดำาเนินงานในอนาคต  

ท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เร่ิมทำาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ขนาดเล็ก มีกำาลังการผลิต ๑๐ เมกะวัตต์ บริเวณท้ายเข่ือน ซึ่งคาดว่า 

จะแลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี ้เพือ่อำานวยประโยชนสุ์ขใหแ้กป่ระชาชน 

ใต้ร่มพระบารมีต่อไป

52 ผลสำ�เร็จโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

-๑,๔๕๐ บาท/เดือน

รายจ่าย

รายได้

๑,๓๖๘ บาท/เดือน

จ�านวนครัวเรือนในโครงการ

+๕,๐๕๓.๕๐ บาท/เดือน

๖๑.๕ %

รา
ยได้เฉลี่ย

ก่อนโครงการ หลังโครงการ

ก่อนโครงการ หลังโครงการ

ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

เส้นความยากจน ปี ๒๕๔๙
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เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการน�้า

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนายเหนือน�้า ให้สามารถใช้ประโยชน์ 

จากน�้าได้ตามต้องการ ทั้งเป็นแหล่งต้นทุนน�้าชลประทาน เพื่อ

การเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน

บริเวณลุ่มน�้าป่าสักและลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูน�้าหลาก  

ตลอดจนเพื่อบรรเทาปัญหาน�้าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร

และเมืองใหญ่ในภาคกลาง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิไป

ทรงเปิดเข่ือน และได้พระราชทานชือ่อนัเป็นมงคลว่า เข่ือนป่าสกั

ชลสิทธิ์ อันหมายถึงเขื่อนกักเก็บน�้าที่มีประสิทธิภาพ

เขื่อนกักเก็บน�้าที่มีประสิทธิภาพ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

“...โครงการป่าสักมีไว้ส�าหรับน�้าแห้ง และมีไว้

ส�าหรับน�้าเปียก น�้ามากน�้าเกินมันก็เปียก ท�าให้มีความ

เสียหาย เสียหายท้ัง ทางเกษตร คือถ้าส่ิงที่เพาะปลูก

ถูกน�้าท่วมก็เน่า เมื่อเน่าแล้ว เจ้าของคือเกษตรกรก็ไม่มี 

รายได้ ต้องช่วยเขา…เสียหายมาก ในด้านอื่น ในกรุง 

ในเมืองก็มีน�้ามาก ไม่ได้ประโยชน์ ก็ล้นมาท่วมถนน  

การจราจรติดขัด ธุรกิจต่างๆ หยุดชะงักเสียหาย...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
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ระบบชลประทำน พื้นที่รับประโยชน์	(ไร่)

โครงการสูบน�้าพัฒนานิคม ๒๙,๓๐๐

โครงการสูบน�้าแก่งคอย - บ้านหมอ ๘๖,๗๐๐

โครงการสูบน�้าพัฒนานิคม - แก่งคอย ๒๘,๕๐๐

โครงการจัดหาน�้าเพื่อการเกษตรให้

พื้นที่ ๓ อ�าเภอ (สระโบสถ์ โคกส�าโรง โคกเจริญ)

๓๐,๐๐๐

รวมพื้นที่เกษตรกรรมรับประโยชน์ ๑๗๔,๕๐๐

ผลส�าเร็จของโครงการ 
๑.	แก้ปัญหำขำดแคลนน�้ำอย่ำงทั่วถึง และใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อส่งน�้าไปยัง

พื้นที่เกษตรกรรมรวม ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ 

๒.	บรรเทำปัญหำอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน�้าป่าสักและพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา เช่น จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วยลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล

๓.	เพื่อกำรอุปโภค-บริโภคและอุตสำหกรรม โดยใช้ผลิตน�้าประปา และน�้าใช้ในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

ลพบุรีและสระบุรี ตำรำงแสดงกำรพัฒนำระบบชลประทำน	

โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำป่ำสัก	จังหวัดลพบุรี๔.	 ฟื้นฟู-รักษำสมดุลของระบบนิเวศ

จากการกักเก็บน�้าของเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ส่งผลให้

ปริมาณน�้าใต้ดินบริเวณเขื่อนและพ้ืนที่ด้านท้ายน�้า

มีระดับสูงขึ้น

๕.	เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำและแหล่ง

ประมงน�้ำจืดขนำดใหญ่ ที่มีพันธุ์ปลา ๑๓๐ ชนิด 

ซึง่พบมากขึน้ถงึ ๕๒ ชนิด จึงกลายเป็นแหล่งประมง

ที่ส�าคัญแห่งใหม่ของประเทศ และสร้างอาชีพและ

รายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่

๖.	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

การสร้างเส้นทางเดินรถไฟพาดผ่าน

บริเวณเขื่อน อีกท้ังตลอดสองข้างทาง

ถนนมุ่งสู่เขื่อนมีการปลูกต้นทานตะวัน

ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
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พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เจ ้ า อ ยู ่ หั ว ไ ด ้ เ ส ด็ จ

พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสภาพน�้าท่วมด้วยพระองค์

เองหลายครั้ง เพื่อวางแผนการระบายน�้าออกจากพื้นที ่

ที่ถูกน�้าท่วม และพระราชทานค�าแนะน�าในการระบายน�้า 

รวมทั้งการจัดหา พื้นที่พักน�้าเพื่อบรรเทาความเสียหาย 

เมื่อยามน�้าหลาก หรือที่เรียกว่า “แก้มลิง” 

โครงกำรแก้มลิง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ตามแนวพระราชด�าริ ประกอบด้วยการขุดลอกคลองระบาย

น�้าการปรับปรุงก่อสร้างสถานีสูบน�้าและประตูระบายน�้า  

ร่วมกับการท�าแก้มลิงโดยการจัดหาพื้นที่ส�าหรับพักน�้า ผันน�้า 

จากแม่น�้าเจ้าพระยา และน�้าที่ขึ้นมาตามซอยต่างๆ เมื่อน�้า

ทะเลหนนุ ให้ไปเก็บไว้ทีบึ่งใหญ่ทีอ่ยูใ่กล้กบัพืน้ทีช่ายทะเล และ 

มีประตูน�้าขนาดใหญ่ส�าหรับปิดก้ันน�้าบริเวณแก้มลิงส�าหรับ 

ฝ่ังตะวนัตก ซึง่จะอยูท่ีค่ลองชายทะเล ส่วนแก้มลิงฝ่ังตะวนัออก 

จะอยูท่ีค่ลองสรรพสามติ เมือ่เวลาน�า้ทะเลลดลงกใ็ห้เปิดประตู

ระบายน�้าออกไป เพื่อให้บึงสามารถรับน�้าชุดใหม่ต่อไปอีก 

น�้ามาให้รีบปล่อย 
โครงการแก้มลิง กรุงเทพมหานคร

“...ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงกจ็ะรีบปอกเปลอืกแล้ว

เอาเข้าปาก เคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บที่แก้ม จะกินกล้วย

เข้าไปไว้ท่ีกระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปเก็บไว้

ที่แก้มก่อน แล้วจะน�าออกมาเคี้ยว และกลืนกินเข้าไป

ภายหลัง ด้วยพฤติกรรมการน�ากล้วย หรืออาหารมา

สะสมไว้ท่ีกระพุ้งแก้มก่อนการกลืนน้ี จึงเป็นพฤติกรรม

ตวัอย่างท่ีจะน�ามาใช้ในการระบายน�า้ท่วม ออกจากพืน้ที ่

น�้าท่วมขังบริเวณทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ของ 

แม่น�้าเจ้าพระยา...” 

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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การใช้แนวถนนสุขุมวิท เป็นคันกั้นน�้าทะเลที่

หนุนท่วมข้ึนมาบนชายฝั่งทะเล และใช้พื้นที่ด้านในของถนน 

สขุมุวทิเป็นพืน้ทีพ่กัน�า้ทีไ่หลมาจากตอนบน พร้อมทัง้ด�าเนนิ

การก่อสร้างสถานีสูบน�้าตามคลองต่างๆ เลียบถนนสุขุมวิท 

ตามแนวคลองชายทะเล ได้แก่ คลองบ�าหร ุคลองบางปลาร้า 

คลองบางปลา คลองเจริญราษฎร์ คลองด่าน คลองชลหาร

พจิิตร รวมปรมิาณน�า้ทีส่ามารถสบูออกทะเล ๒๖๗ ลกูบาศก์

เมตรต่อวินาที ท�าให้น�้าสามารถไหลลงสู่ด้านล่างได้สะดวก

รวดเร็วขึ้น

หลัก	๓	ประกำรที่ท�ำให้โครงกำรแก้มลิงบรรลุ

ผลส�ำเร็จ	

๑. การเลือกสถานที่ที่จะท�าหน้าที่เป็นบ่อพักและ

วิธีการชักน�าน�้าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักน�้า 

๒. เส้นทางน�า้ไหลทีส่ะดวกต่อการระบายน�า้เข้าสู่

แหล่งที่ท�าหน้าที่บ่อพักน�้า

๓. การระบายน�้าออกจากบ่อพักน�้าต้องเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง 

“ โครงกำรแก้มลิงฝั ่งตะวันออกของแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ” ใช้คลองชายทะเลตั้งอยู่ริมทะเลด้านจังหวัด

สมุทรปราการท�าหน้าที่ เป ็นบ ่อพักน�้าหรือ บ ่อรับน�้า 

ส่วน “โครงกำรแก้มลิงในพื้นท่ีฝั ่งตะวันตกของแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำ”	 ท�าหน้าที่รับน�้าในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้า 

เจ้าพระยา เพื่อระบายออกทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริ

เพื่อให้การระบายน�้าท่วมออกทะเลเร็วขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ 

เช่น โครงการแก้มลิง “แม่น�้าท่าจีนตอนล่าง” ซึ่งใช้หลักการ

ในการควบคุมน�้าในแม่น�้าท่าจีน คือ เปิดระบายน�้าจ�านวน

มากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดับน�้าทะเลต�่า
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ทรงปลูกต้นประดู่ ที่บริเวณอ่างเก็บน�้าเขาชะงุ้ม (เขาเขียว) 

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

การใช้ดินจนเกิดการท�าลายหน้าดินก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ เป็นดินที่ไม่ม ี

แร่ธาตุส�าคัญส�าหรับพืช ส่งผลให้ผลผลิตลดลง พื้นที่โครงการทั้งสิ้น ๘๔๙ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา ได้

ด�าเนินการปรับปรุงดินให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผน และจัดการระบบปลูก

พืชที่เหมาะสม โดยด�าเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ฟื้นผืนดิน คืนถิ่นป่า
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

“...ให้ด�าเนนิการศกึษาวธิกีารปรบัปรงุ

ดินท่ีเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการ

เพาะปลกูได้ โดยท�าการทดสอบ วางแผน และจดั

ระบบปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ในลักษณะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีการฟื้นฟูบ�ารุงดินแล้วสภาพพื้นที่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
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ผลส�าเร็จของโครงการ
พัฒนำดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น�้า และปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง พืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบ และปลูกหญ้าแฝก 

อนุรักษ์ดินและน�้า มีตะกอนดินตามแนวหญ้าแฝกสูงเฉลี่ย ๑.๖ ซม. และมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น จากเดิมที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 

ร้อยละ ๐.๕๘ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑.๗

แปลงแฝกสร้างดิน เมื่อปี ๒๕๔๑ แปลงแฝกสร้างดิน เมื่อปี ๒๕๕๕

พัฒนำพันธุ์พืช โดยการปลูกมะม่วง ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มะละกอ มะขาม มะนาว ผลปรากฏว่าเจริญดี ส่วนพืชผัก 

สวนครัวได้ผลดี และแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ในเขตอับน�้าฝน พื้นที่ ๑๕ ไร่ เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการดินและน�้า รวมทั้งการ 

ปลูกไม้ผลพืชไร่ ด�าเนินการมา ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๔) มีรายได้จากผลผลิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๘๘๑ บาท

พัฒนำแหล่งน�้ำ ก่อสร้างอ่างเก็บขนาด ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ่อกักเก็บน�้า ๖ แห่ง ความจุรวม ๘๙,๐๐๐  

ลูกบาศก์เมตร สระเก็บน�้า ๔ แห่ง บ่อบาดาล จ�านวน ๓ บ่อ และติดตั้งระบบการสูบน�้าจากคลองส่งน�้า โครงการแม่กลองใหญ่  

เติมอ่างเก็บน�้าปีละ ๒๗๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร และในหมู่บ้านรอบโครงการ สร้างฝายทดน�้า ๑๓ แห่ง และขุดสระน�้าหรือปรับปรุง

สระเดิม ๒๓ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๔๗๒ ไร่ 
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พัฒนำป่ำไม้ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาเขียว จ�านวน 

๓,๖๓๓ ไร่ และพ้ืนท่ีในโครงการท�าแนวกันไฟและใช้แนวพระ

ราชด�าริ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก”  มีพันธุ์ไม้ทั้งหมด ๑๖๗ ชนิด 

ความหนาแน่นของพนัธุไ์ม้ มจี�านวน ๓๗๑ ต้นต่อไร่ และมสีตัว์ป่า

มาอยู่อาศัยจ�านวน ๒๖๐ ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงจากป่าเต็งรัง 

เป็นป่าเบญจพรรณมากขึ้น เป็นร้อยละ ๗๒.๕๕ พัฒนาหมู่บ้าน 

ในบริเวณใกล้เคียงจ�านวน ๑๒ หมู่บ้าน ประชากร ๒,๕๑๐ ครัว

เรือน ๕,๖๓๕ คน พื้นที่การเกษตร ๕,๐๐๐ ไร่ สร้างเกษตรกร

ต้นแบบ ๙ แห่ง พร้อมเครือข่าย และให้ความรู้แก่เยาวชน และ

เกษตรกรทั่วไปมาศึกษาดูงานปี ๒๕๕๕ ประมาณ ๔๓,๕๕๐ คน 

โดยเป็นตัวอย่างของ “การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ที่ชัดเจนและ

สมบูรณ์มากที่สุด

สตัว์ป่าทีพ่บอยูอ่าศยับรเิวณเขาเขยีว จากการศกึษาเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามจี�านวน ๒๖๐ ชนดิ

สระนำ้า มีปริมาณนำ้าเพียงพอกับ
การเพาะปลูกตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๓

การปลูกข้าวไร่และข้าวนาหว่าน 
ข้าวพันธุ์ชัยนาท ๑ ได้ผลผลิตดีที่สุด 
มีผลผลิตข้าว ๑,๔๙๑ กิโลกรัม 
เก็บไว้เป็นอาหารไก่ หมู และเก็บไว้
เป็นพ่อพันธุ์

ไม้ผล ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ เจริญเติบโต
ดีที่สุด แต่ยังไม่มีผลผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลผลิตจากพืชผักต่างๆ 
สามารถจำาหน่ายได้เป็นเงิน 
๓๔,๘๐๘ บาท

ประเภทของสัตว์

ปี พ.ศ.
๒๕๔๘ ๒๕๕๒

๔ ชนิด
๑๒ ชนิด

๓๐ ชนิด

๗ ชนิด
๗ ชนิด

๖๐ ชนิด

๑๕๗ ชนิด
๑๖๓ ชนิด

๔๖ ชนิด

๑๕ ชนิด

๓๐ ชนิด

๕๒ ชนิด

๒๕๕๓

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๕๐

นก

สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า
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ธรรมชาติบ�าบัด : ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทานพระ

ราชด�าริ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ ให้ศึกษาวิธีแก้ไข

ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วกบัขยะมลูฝอยและน�า้เสยีในชมุชน ซึง่

มีผลต่อการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

และรักษาธรรมชาติ โดยด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ในพื้นที่

สาธารณประโยชน์ ณ ต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ ๖๔๒ ไร่

ลักษณะการไหลของน�้าระหว่างบ่อบ�าบัด

ลักษณะของแปลงระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยพืชและหญ้ากรอง

การบ�าบัดน�้าเสีย
๑.	บ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้บ่อบ�ำบัด	๕	บ่อ ได้แก่ บ่อตกตะกอน ๑ บ่อ, บ่อผึ่ง ๓ บ่อ, บ่อปรับสภาพ ๑ บ่อ แต่ละบ่อใช้เวลา

ในการบ�าบัด ๗ วัน

 

๒.	บ� ำ บั ด น�้ ำ เ สี ย ด ้ ว ย ร ะบบ ท่ี ใช ้ พื ช แล ะ	

หญ้ำกรองน�้ ำ เสีย  ได ้แก ่  หญ ้าสตาร ์  หญ ้าคาลล ่า 

หญ้าโดสครอส และพชือืน่ๆ เช่น ธปูฤๅษี กกกลม (กกจันทรบูร)  

หญ้าแฝก เป็นตัวกรองโดยให้น�้าเสียไหลผ่านแปลงเป็นเวลา  

๕ วัน และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ๒ วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ในดินได้

ปรับสภาพโดยต้องตัดหญ้าเมื่ออายุครบ ๔๕ วัน
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๓.	บ�ำ บัดน�้ ำ เสียด ้วย

ระบบพื้นที่ชุ ่มน�้ำเทียม มีลักษณะ

การบ�าบัดคล้ายกับระบบพืชและ

หญ้ากรองน�้าเสีย แต่จะใช้พืชน�้า ๒ 

ชนิด คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และ

ธูปฤๅษี โดยต้องตัดต้นพืชเมื่ออายุ

ครบ ๖๐ วัน

๔.	บ�ำบัดน�้ำเสียด้วยแปลงพืชป่ำชำยเลน โดยให้น�้าทะเลไหลเข้าสู่

แปลงในช่วงท่ีน�้าขึ้นสูงสุดในรอบวัน และปิดประตูระบายน�้า แล้วปล่อยน�้าเสีย

เข้าไปในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑๖ (น�้าเสีย ๑ ส่วน ต่อน�้าทะเล ๑๖ ส่วน) วิธีนี้เป็นการ 

เจือจาง การเร่งการตกตะกอน พืชจะช่วยดูดสารอาหารจากการย่อยสลาย 

สารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในดิน เพื่อไปสร้างความเจริญเติบโตของพืชป่าชายเลน 

เทคโนโลยีนี้ด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ คือใช้ธรรมชาติร่วมธรรมชาติ โดย

ท้องถิ่นสามารถประยุกต์ไปใช้ได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 

หมำยเหตุ	: การบ�าบัดน�้าเสียในขั้นตอนสุดท้ายของทั้ง ๓ ระบบ จะปล่อยน�้าที่บ�าบัดแล้วลงสู่ป่าชายเลน

และไหลสู่ทะเล

การก�าจัดขยะโดยใช้กล่องคอนกรีต
การก�าจัดขยะโดยใช้กล่องเป็นชั้นๆ 

โดยพื้นที่รองด้วยชั้นทรายละเอียดหนา ๒๐ 

เซนติเมตร ใส่ขยะที่คัดแยกให้มีน�้าหนัก ๖๖๐ 

กิโลกรัม ปิดทับด้วยดินแดงหรือดินธรรมดา 

น�้าหนัก ๒๑๐ กิโลกรัม ส่วนชั้นสุดท้ายใส่ขยะ 

๖๗๐ กโิลกรัม แล้วปิดทบัด้วยดินแดงหรือดนิธรรมดา น�้าหนัก ๗๓๐ กโิลกรัม หรือหนา ๓๕ เซนตเิมตร รดน�้าเพิม่ความชืน้จ�านวน 

๑๐๐ ลิตร โดยการดูแลเพื่อเร่งขยายจุลินทรีย์ในการย่อยสลายของขบวนการการหมักจะต้องรดน�้าทุกๆ ๗ วัน ครั้งละ ๓๐ ลิตร 

เพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ขยะ ถ้าแยกขยะสมบูรณ์ใช้เวลา ๒๐ วัน จะได้ปุ๋ยหมักจากขยะและทิ้งไว้ ๑๕ วัน เพื่อลดความชุ่มชื้นลง

การเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการบ�าบัดน�้าเสียและการก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวพระราชด�าริ 

สู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากสถิติข้อมูลพบว่า มีผู้เยี่ยมชมและศึกษา 

ดูงานในแต่ละปีกว่า ๖๐,๐๐๐ คน
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ขอพระราชทานอ่างเก็บน�้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฎีกาขอ

พระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ห้วยใหญ่ (วงัแขม) 

ต�าบลมหาโพธิ ์อ�าเภอสระโบสถ์ จงัหวดัลพบรุ ีเป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และให้มีการส่งเสริมระบบ

ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โครงการ ซึ่งกรมชลประทานได้ไปด�าเนิน

การก่อสร้างร่วมกับระบบฝาย ท�าให้ราษฎรในเขตพื้นท่ี

ต�าบลสระโบสถ์ ต�าบลมหาโพธิ์ และต�าบลนิยมชัย ประมาณ 

๗,๐๐๐ ไร่ ได้มีแหล่งน�้าไว้ใช้ส�าหรับการอุปโภค-บริโภค 

และท�าเกษตรกรรม โดยได้มีการวางแผนขยายพ้ืนที่รับ 

ประโยชน์ด้วยการก่อสร้างระบบส่งน�้าเป็นคลองดาด

คอนกรีตฝั่งซ้ายขวา รวมความยาว ๒๗.๑ กิโลเมตร ซึ่ง

จะสามารถขยายพื้นที่รับประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ 

๒๓,๗๐๐ ไร่

น�้าที่พอเพียงเพื่อชีวิตเพียงพอ
โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยใหญ่วังแขม จังหวัดลพบุรี

ส่วนขยายพื้นที่รับประโยชน์ ๒๓,๗๐๐ ไร่

พื้นที่รับประโยชน์โครงการ ๗,๐๐๐ ไร่
ตำาบลสระโบสถ์ ตำาบลมหาโพธิ และตำาบลนิยมชัย

สระนำ้าเกษตรกรอ่างเก็บนำ้าห้วยใหญ่วังแขม

พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ
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เกษตรทฤษฎีใหม่...ที่ห้วยใหญ่วังแขม
๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ 

เกษตรกรที่ ได ้รับการส ่งเสริมแนวทาง

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนในระดับครัวเรือนอย่างชัดเจน 

จากการส�ารวจกลุ ่มเกษตรกรผู ้ รับประโยชน์จาก

โครงการ คือ

กลุม่ ๑ เกษตรกรได้รบัประโยชน์โดยตรงจาก

การใช้น�้าโครงการห้วยใหญ่วังแขมร่วมกับสระเก็บน�้า 

ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุขดุให้ พร้อมทัง้ปัจจยัการผลิต เพือ่

ส่งเสรมิอาชีพตามแนวทฤษฎใีหม่ จ�านวน ๒๕ ครัวเรอืน 

ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐

กลุ ่ม ๒ เกษตรกรได้ใช้น�้าจากโครงการ 

ร่วมกับน�้าจากสระ จ�านวน ๒๖ ครัวเรือน ได้ประโยชน์  

ร้อยละ ๑๐๐

กลุ่ม ๓ เกษตรกรได้ใช้น�้าจากโครงการผ่าน

ระบบฝายหรือการส่งน�้าตามคลองธรรมชาติ จ�านวน 

๖๕ ครัวเรือน ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๒.๓

เกดิการรวมกลุม่สร้างรายได้ ประชาหน้าใสภายหลงัเข้าร่วมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ๗๕

ผลทางเศรษฐกิจ
จากการส�ารวจรายได้ของคนในครัวเรือนในเขตพื้นที่

โครงการปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่ามีรายได้เฉลี่ยคนละ ๔๘,๘๘๕ บาท 

สูงกว่าเกณฑ์ความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีรายได้เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า

คนละ ๒๓,๐๐๐ บาท/ปี 

ผลทางสังคม
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริในโครงการ 

ห้วยใหญ่วังแขม ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมร่วมกัน 

ทางสงัคมถึงร้อยละ ๔๘.๓ โดยเป็นกลุม่ออมทรัพย์มากทีส่ดุ นอกนัน้ 

เป็นกลุ่มสตรี กรรมการหมู่บ้าน ส่วนการรวมกลุ่มทางอาชีพ มีการ

รวมกลุม่ร้อยละ ๓๑ ได้แก่ กลุม่ท�านา กลุม่แม่บ้าน และกลุม่สหกรณ์

การเกษตร
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ สรุปความว่า “ให้พิจารณาด�าเนิน

การพัฒนา ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตต�าบลสมเด็จเจริญ อ�าเภอ

หนองปรือ) เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมและถูกราษฎรบุกรุกตัดไม้ท�าลายป่าเป็นบริเวณกว้าง 

และให้จัดหาที่ดินโดยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และให้ราษฎรได้อยู่อาศัยท�ากินร่วมกับ

การคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกันและกัน และได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ” มีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๖๒๕ ไร่”

บวร : ความกลมเกลียวแห่งการพัฒนา
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงปลูกต้นจันบริเวณวัดถ�้าวังหินในพื้นที่ 

โครงการห้วยองคตฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่  

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔

สภาพพื้นที่โครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สภาพพื้นที่โครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗
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ผลส�าเร็จของโครงการ
๑.	งำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน	 จัดระเบียบ

ชุมชนและชุมชนสัมพันธ์

 ๑.๑ ด้านแหล่งน�้า อ่างเก็บน�้าส�าหรับอุปโภค-

บรโิภค การเกษตรกรรม และเป็นแหล่งขยายพนัธุส์ตัว์น�า้จ�านวน  

๕ แห่ง คือ เขาพุช้างหมอบ ห้วยหวาย ห้วยแม่ระวัง ห้วยพุ

ช้างหมอบ ห้วยพตุะเคยีน รวมความจ ุ๗.๐ ล้านลกูบาศก์เมตร 

พร้อมระบบส่งน�้า

  พืชส�าคัญที่ปลูกในพื้นที่การเกษตรที่ 

รับน�้าจากอ่างเก็บน�้า คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และพืชผักต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างบ่อพักน�้า ๓ แห่ง ฝายทดน�้า 

ถนนทางเข้าโครงการห้วยองคตฯ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ปลูกต้นสะเดา

สองข้างทาง ขณะนี้ต้นสะเดาอายุ ๑๗ ปี

อ่างเก็บน�้าห้วยพุตะเคียน ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค แหล่งน�้า ถนน ไฟฟ้า และโทรศัพท์

ในล�าห้วยแม่ระวัง ๗ แห่ง และฝายทดน�้าในล�าห้วยหวาย ๑ แห่ง ขุดสระน�้าประจ�าไร่นา ๕๕๔ แห่ง และขุดลอกล�าห้วย ระยะทาง  

๘,๘๐๐ เมตร เพื่อสนับสนุนแหล่งน�้าให้มีเพียงพอ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ๘,๕๖๐ ไร่

 ๑.๒ ด้านสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลาดยาง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะ 

 ๑.๓ ด้านที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย เมื่อเริ่มโครงการได้จัดแบ่งแปลงที่ดินท�ากิน ครอบครัวละ ๘ ไร่ ครอบครัวใหญ่ 

๑๖ ไร่ รวม ๙๐๗ แปลง และแปลงที่อยู่อาศัย ครอบครัวละ ๑ ไร่ รวม ๗๘๐ แปลง มีหลักเกณฑ์ห้ามซื้อ-ขาย โดยให้เป็นมรดก

ตกทอดแก่ลูกหลานเท่านั้น
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๒.	งำนพัฒนำสังคม

 ๒.๑ ด้านการศึกษา มีโรงเรียน

มัธยมศึกษาระดับ ม.๑ - ๖ และระดับ ปวช.  

พร้อมหอพกัส�าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาส

ระดับอนุบาล - ม.๓ จ�านวน ๒ แห่ง ศูนย์การ

ศึกษานอกโรงเรียนมีการจัดโครงการเข้าวัด

วันพระ การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ

ห้องเรียนกลางแจ้งให้เรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา

 ๒.๒ ด้านสุขภาพ ก่อสร้างโรง

พยาบาล ขนาด ๓๐ เตยีง ๑ แห่ง ส่งเสรมิการพ่น

หมอกควนัก�าจดัลกูน�า้ยงุลาย การฝึกอบรมอาสา

สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน และการบริการ

ทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น  

โรงเรียนประชามงคล มีนักเรียนประมาณ ๑,๐๐๐ คน อาจารย์ ๕๐ คน

โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี ขนาด ๓๐ เตียง ท�าบุญตักบาตร

 ๒.๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย มีหน่วยงานต�ารวจตระเวนชายแดนและต�ารวจภูธรอยู่ในพื้นที่ออกลาดตระเวน

รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของราษฎร

 ๒.๔ ด้านวัฒนธรรม จัดงานประเพณีท้องถ่ินเป็นประจ�าทุกปี ท�าบุญตักบาตร การละเล่น/แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  

การประกวดพืชผลการเกษตรให้หน่วยงานแสดงผลงาน/นิทรรศการต่างๆ จัดงานวันผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา 

ให้ราษฎรมีศูนย์รวมจิตใจและร่วมกันรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่น 



52 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

 ๓.๒ ด้านกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่ การเล้ียงแพะ การเลี้ยงปลา การเล้ียงสุกร  

ปลูกผักสวนครัว มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท�าแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ เล้ียงสัตว์ การอบรมความรู้เพื่อให้

ราษฎรน�าไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งในปีหนึ่งมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาดูงานประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ๒๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑ โรงเรือนมีรายได้ปีละ ๒๕๗,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน

๔.	งำนฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ปัจจบุนัได้รบัการฟ้ืนฟปูระมาณร้อยละ ๒๐ ของพืน้ที ่เนือ้ที ่๔,๐๓๐ ไร่ โดยปลกูไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ 

มะค่าโมง ประดู่ป่า สะเดา ขี้เหล็กบ้าน ฯลฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่าชนิดพรรณไม้ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตรขึ้นไป 

มี ๒๙ ชนิด ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ต้น ความหนาแน่น ๒๐๘ ต้น/ไร่ แปลงปลูกป่าสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณ 

๓๐,๕๘๘.๘๕ ตัน และปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศเป็นปริมาณทั้งสิ้นเท่ากับ ๒๔,๔๗๑.๐๘ ตัน 

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ชนิดเม็ด) ของชุมชน

๓.	งำนพัฒนำเศรษฐกิจ

 ๓.๑ ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและระบบนิเวศ ส่งเสริมให้ 

เกษตรกรปรับปรุงบ�ารุงดิน โดยใช้สารเร่งซูเปอร์ พด.๑ พื้นที่  

๘๐๐ ไร่ การใช้น�้าหมักชีวภาพ ใช้ปุ๋ยพืชสดไถกลบ เช่น ปลูก

ปอเทืองถั่วพร้า พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์  

๗ กลุ่ม ๓๕๐ ราย ส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและ

น�้า สนับสนุนขุดสระน�้านอกเขตชลประทาน ๗๙ ราย ท�าให้ลด 

การใช้ปุ๋ยเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
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ดัชนีคุณภาพชีวิตของคนจ�าแนกตามด้านต่างๆ ในภาพรวม

คุณภาพชีวิตระดับสูง

คุณภาพชีวิตระดับกลาง

คุณภาพชีวิตระดับต�่า

ดัชนี HDI

ดัชนี HDI

ดัชนี HDI ดัชนี HDIดัชนี HDI

ดัชนี HDI

ดัชนี HDI

ด้านรายได้

ด้านการคมนาคม

ด้านไฟฟ้า ด้านน�้าดื่มน�้าใช้ด้านสาธารณสุข

ด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัย/ที่ท�ากิน

ด้านการศึกษา

๑.๐

๑.๐

๑.๐ ๑.๐๑.๐

๑.๐

๑.๐

๐.๕

๐.๕

๐.๕ ๐.๕๐.๕

๐.๕

๐.๕

นอกจากนีร้าษฎรร่วมจดัตัง้ชดุอาสาสมคัรพทิกัษ์ป่า ลาดตระเวนเฝ้าระวงัการลกัลอบตดัไม้ น�ากล้าไม้ปลกูในพ้ืนทีต่นเอง 

และก่อสร้างฝายชะลอน�า้ ถงึปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ จ�านวน ๓๗๐ ฝาย ซึง่สามารถชะลอการไหลของน�า้ในพืน้ทีป่่าไม้ได้ประมาณ 

๒ เดือนในรอบปี สร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ 

ประโยชน์ของโครงการ
ปัจจุบันราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการจ�านวน ๖๕๘ ราย ๙๒๗ แปลง พื้นที่ ๔,๙๑๗ ไร่ ได้รับมอบเอกสารสิทธิ์ 

สทก. แล้ว ซ่ึงคาดว่าในปี ๒๕๕๖ นี้ จะครอบคลุมทั้งหมด จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสภาพความเป็น

อยู ่ท่ีดีข้ึนท้ังด้านที่ดินท�ากิน ที่อยู ่อาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ คมนาคม การติดต่อสื่อสาร มีวัฒนธรรมใน 

ท้องถิ่น และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท้ังยังส่งผลให้ราษฎรพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการบริการจากรัฐการอ�านวยความ

สะดวกทุกด้าน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จ 

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรง

ศึกษาปัญหาและพระราชทานพระราชด�าริเพ่ือ

แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยการด�าเนินโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้เร่ิมต้นข้ึนในปี 

พ.ศ. ๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๘ 

โครงการ ครอบคลุม ๘ ประเภท โดยในเขตพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๒๐ จังหวัด ปัญหาที่

ราษฎรต้องเผชิญมาโดยตลอดคือ ความแห้งแล้ง

กนัดาร ขาดแคลนน�า้กนิน�า้ใช้ ประชาชนส่วนใหญ่

จึงมีความยากจนอยู่มาก
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จังหวัด

ประเภทและจ�านวนของโครงการ

รวม
แหล่งน�้า การ

เกษตร

สิ่ง

แวดล้อม

การ

ส่งเสริม

อาชีพ

สาธารณสุข คมนาคม/

สื่อสาร

สวัสดิการ

สังคม/

การศึกษา

บูรณาการ/

อื่นๆ

ขอนแก่น ๕๒ ๔ ๒ ๘ ๐ ๐ ๐ ๓ ๖๙

ชัยภูมิ ๒๔ ๑ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๐

นครพนม ๗๕ ๗ ๐ ๑๔ ๗ ๑ ๑ ๗ ๑๑๒

นครราชสีมา ๔๕ ๖ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕๗

บึงกาฬ ๑๑ ๑ ๒ ๐ ๑ ๓ ๐ ๐ ๑๘

บุรีรัมย์ ๖๕ ๘ ๑ ๑๒ ๐ ๐ ๑๐ ๗ ๑๐๓

มหาสารคาม ๑๐ ๐ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕

มุกดาหาร ๔๓ ๑ ๒ ๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๕๕

ยโสธร ๘ ๑ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๓

ร้อยเอ็ด ๑๑ ๑ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๖

เลย ๑๓ ๑ ๐ ๗ ๐ ๑ ๗ ๒ ๓๑

ศรีสะเกษ ๒๙ ๓ ๔ ๘ ๐ ๐ ๒ ๕ ๕๑

สกลนคร ๒๓๑ ๓ ๖ ๒๕ ๐ ๑๑ ๓ ๗ ๒๘๖

สุรินทร์ ๒๕ ๒ ๑ ๓ ๐ ๑ ๖ ๕ ๔๓

หนองคาย ๖ ๐ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ ๑๒

หนองบัวล�าภู ๒๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑

อ�านาจเจริญ ๕ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๘

อุดรธานี ๓๕ ๔ ๒ ๕ ๐ ๐ ๘ ๑ ๕๕

อุบลราชธานี ๒๙ ๐ ๐ ๘ ๐ ๒ ๑๒ ๔ ๕๕

รวม ๗๖๗ ๔๓ ๒๘ ๑๑๘ ๙ ๑๙ ๕๓ ๕๑ ๑,๐๘๘

ประเภทและจ�านวนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกรายจังหวัด
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เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาวางโครงการ

พัฒนาลุ่มน�้าก�่าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร - นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณ 

สองฝั่งของล�าน�้าก�่าที่ประสบปัญหาน�้าท่วมในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน�้าท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ต่อมาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติม ให้พิจารณา 

ด�าเนินการก่อสร้างประตูระบายน�้าเล็กๆ โดยลดขนาดความสูงของประตูระบายน�้าลงมา แล้วเจรจากับราษฎรที่ครอบครองพื้นที ่

ที่ถูกน�้าท่วม และให้เก็บกักน�้าในร่องน�้าแล้วให้ราษฎรสูบน�้าไปใช้เอง

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดสกลนคร - จังหวัดนครพนม

l ส่วนหัว หมายถึง หนองหาน ต้นก�าเนิดล�าน�้าก�่า 

l ส่วนกระดูกสันหลัง หมายถึง ล�าน�้าก�่า 

l ข้อที่เป็นปล้องๆ หมายถึง อาคารบังคับน�้า

l ขอบล�าตัว หมายถึง คลองระบายน�้าที่คู่ขนานไปกับล�าน�้าก�่า

l ส่วนหาง หมายถึง แม่น�้าโขง

ลักษณะโครงการ
ในการด�าเนินการสนองพระราชด�าริ ได้ก่อสร้าง

ประตรูะบายน�า้ เพือ่เกบ็กกัน�า้และยกระดับน�า้ให้สูงขึน้จ�านวน ๗ 

แห่ง พร้อมท้ังก่อสร้างระบบส่งน�้า และสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 

จ�านวน ๒๘ แห่ง รวมทัง้พฒันาหนองบงึขนาดใหญ่จ�านวน ๑๕ 

แห่ง สามารถเกบ็กกัน�า้ในล�าน�า้ก�า่และล�าน�า้สาขาได้รวมทัง้สิน้ 

๖๘.๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 

๑๖๕,๐๐๐ ไร่ ส่งน�้าให้กับพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งได ้

ร่างเค้าโครงพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าฯ ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่นั่ง ต่อมาได้พระราชทานช่ือประตูระบายน�้าก�่าตอนล่างว่า  

“ธรณิศนฤมิต” หมายถึง ประตูระบายน�้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�าริสร้างขึ้น
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ประมาณ ๔๗,๐๐๐ ไร่) ท�าให้พื้นที่บริเวณล�าน�้าก�่าใน

ฤดฝูนสามารถปลกูข้าวได้ผลผลติประมาณ ๔๐ - ๕๐ 

ถังต่อไร่ และในฤดูแล้งสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ มะเขือเทศ และพืชไร่ ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ 

ตลอดปี และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน นอกจากน้ันยัง

บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน�้าก�่า ในเขตจังหวัด

สกลนคร และจังหวัดนครพนม อีกด้วย

สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าในเขตพื้นที่โครงการฯ 

ทั้งสิ้นจ�านวน ๒๘ แห่ง จะมีคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้าฯ 

ท�าหน้าที่บริหารจัดการน�้าร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น�า้ฯ และ

เจ้าหน้าที่ชลประทาน เพื่อให้สามารถส่งน�้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้า และลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้น�้า นอกจากนี้

ท�าให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ และบ�ารุงรักษาระบบส่งน�้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ในระยะยาว
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มีพระราชด�าริให ้จัดซ้ือที่ดิน  

ณ บ้านเดิ่น หมู่ที่ ๓ ต�าบลด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อจัดตั้ง 

“ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรตามพระราชด�าริ” ทดลองปลูกพืชเมืองหนาว 

และจัดตั้งธนาคารข้าวตามหมู่บ้าน ต่อมามีพระราชกระแสรับสั่งให้กรม

ปศุสัตว์ใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้จัดซ้ือไว้เพ่ือด�าเนินการ “ศูนย์ศึกษาพัฒนาการ

เกษตร” เน้นการเล้ียงสัตว์ขยายพันธุ์สัตว์ และให้ขอใช้ที่ดินแปลงอื่นเพิ่มเติม 

กรมปศุสัตว์จึงขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะข้างเคียง ท�าให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 

โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รวมเป็นพื้นที่ประมาณ ๑๕๑ ไร่ และใช้ชื่อว่า “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด�าริ 

ให้ศนูย์พฒันาปศสุตัว์ฯ เป็นแหล่งผลติและกระจายพนัธุส์ตัว์ทีจ่�าเป็นและเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีไ่ปยงัโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่างๆ
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ผลิต กระจายพันธุ์สัตว์ และขยายผล

ไปสู่โรงเรียน ตชด. สพฐ. จำานวน ๓๔ โรง และเกษตรกรยากจน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ให้แก่

โรงเรียน ตชด. จำานวน ๗ โรง และ

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน รวมถึง 

เกษตรกรยากจนในพื้นที่จังหวัดเลย

เกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี ๒๐๐ กิโลเมตร

ครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย อุดรธานี

หนองคาย หนองบัวลำาภู พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ

 อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 • แหล่งผลิต พัฒนา และกระจายพันธุ์สัตว์ 

  อาทิ ไก่ เป็ด สุกร แพะ และแกะ เป็นต้น

 • ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และราษฎร

การด�าเนินงานมีลักษณะบูรณาการ เป็นการพัฒนา 

การเกษตรควบคู่กับงานขยายผล เน้นการพัฒนา คัดเลือก  

และผลิตพันธุ์สัตว์ที่สามารถกระจายพันธุ์และส่งเสริมให้เลี้ยง

ได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการผลิตสูตรอาหารสัตว์ที่

เป็นลักษณะเฉพาะในท้องถิ่น 

ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตพ่อแม่พันธุ ์

ไก่ไข่ไทย ส่งเสริมไก่ไข่สาว ๑๕,๒๒๕ ตัว และไก่ไข่เพศผู้ 

๑๐,๗๔๖ ตัว ให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและ

โรงเรยีนในสงักดัส�านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๖๙ โรง และ

ผูป้กครองนกัเรยีนและเกษตรกร ๑,๔๔๐ ราย พืน้ทีด่�าเนินการ 

๑๖ จังหวัด ท�าให้เกษตรกรและนักเรียนมีอาหารโปรตีน

บริโภคเพียงพอ โรงเรียนสร้างเงินกองทุนด�าเนินการเลี้ยงไก่

ไข่ต่อเนื่อง สามารถพ่ึงตนเองได้ ครัวเรือนมีรายได้เสริมและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ให้

แก่เกษตรกรในพื้นที่ ๑๐ อ�าเภอ จ�านวน ๑๖๔ ราย และได้

ก�าหนดบ้านห้วยลาด ต�าบลนาดี อ�าเภอด่านซ้าย เป็นหมู่บ้าน

ส่งเสรมิการเลีย้งไก่ไข่ โดยเล็งเหน็ความเดอืดร้อนของราษฎรในหมูบ้่านตามแนวชายแดน เพราะพืน้ทีด่งักล่าวเกษตรกรขาดโอกาส 

ทีจ่ะได้รบัอาหารโปรตนีราคาถูก มเีกษตรกรทีส่่งเสรมิจ�านวน ๕๑ ราย รายละ ๕ ตวั มผีลผลติไข่คดิเป็นมลูค่า ๒๑๑,๗๖๐ บาท 

เฉลี่ย ๔,๑๕๒ บาท/ราย 

นอกจากนี้  ในศูนย ์พัฒนาปศุสัตว ์ตาม 

พระราชด�าริ ยังได้รวบรวมพันธุ ์พืชสมุนไพร เช่น  

ชุมเห็ดเทศ ทองพันชั่ง ฯลฯ พร้อมทั้งจัดท�าข้อมูล 

เกี่ยวกับพืชสมุนไพร

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมให้กับเกษตรกร 

ผลิตและขยายพันธุ์พืช ได้แก่ อโวคาโด ผักชีลาว และผักหวานบ้าน รวมทั้งไม้ผลเมืองหนาวและไม้ผล 

พื้นเมือง ได้แก่ พลับ สาลี่ ม่อนไข่ มะปรางหวาน และสตาร์แอปเปิล

ผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ ได้แก่ มะคาเดเมียนัท กระท้อน พลับ ท้อ และบ๊วย 

ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา จ�านวน ๑๓ ไร่ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกกาแฟในสภาพร่มเงา
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จดัตัง้ขึน้ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 

โดยมีลักษณะเป็นศูนย์ให้บริการทางการเกษตรแบบ

เบ็ดเสร็จเพื่อช่วยเหลือราษฎรซ่ึงประกอบอาชีพท�านา

ไม่ได้ผลและขาดแคลนน�้าในการประกอบอาชีพ ในเขต

อ�าเภอภสูงิห์และพืน้ทีใ่กล้เคียงตามบริเวณแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา ต่อมาได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรใน

บริเวณพื้นท่ีโครงการฯ อีกในปี ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๘ 

และมีพระราชด�าริเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาดิน การ

จัดหาแหล่งน�้า และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วม

กับป่าโดยไม่ท�าลายป่า

โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดศรีสะเกษ

การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ มีความ

คล้ายคลึงกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ๖ แห่ง แต่จะเน้นการน�าเอาองค์

ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปส่งเสริมขยาย

ผลสู่เกษตรกรโดยตรง มากกว่าจะเน้นการศึกษาวิจัย อย่างเช่น

โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ ภายในพืน้ท่ีศูนย์ ๕๔๐ ไร่ ในเขตต�าบล 

ห้วยตึก๊ช ูอ�าเภอภูสงิห์ ซึง่แต่เดมิเป็นทีต่ัง้ของโครงการฝึกอาชพีพฒันา

เพือ่ความมัน่คงของกองทพัภาคที ่๒ มกีารจดัท�าแปลงสาธติ ฝึกอบรม 

และส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

๑๒ หน่วยงานที่ท�างานร่วมกันแบบบูรณาการ เช่น ด้านการปลูก 

ไม้ผล การเกษตรแบบผสมผสานและวนเกษตร การท�าเกษตรทฤษฎใีหม่  

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสุกร การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกมะนาว

นอกฤดู การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และงานศิลปาชีพ เป็นต้น 
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จากการด�าเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ท�าให้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เป็นที่รู ้จักอย่าง 

กว้างขวางขึ้น โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเดินทางไปศึกษาดูงานภายในศูนย์เฉล่ียปีละ ๖,๐๐๐ คน 

และมีเกษตรกรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ ๑๗ หลักสูตร ปีละประมาณ ๑,๕๐๐ รายต่อปี 

นอกจากน้ี ทางโครงการยังได้ด�าเนินการขยายผลด้านอาชีพอย่างเข้มข้นไปสู่เกษตรในเขตอ�าเภอภูสิงห์และ 

อ�าเภอใกล้เคียงจ�านวน ๗ ต�าบล ๘๖ หมู่บ้าน ในลักษณะ “เกษตรกรต้นแบบ” โดยในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ได้

จัดฝึกอบรมและคัดสรรเกษตรกรต้นแบบแล้วประมาณ ๕๐ ราย ซึ่งจะเป็นเครือข่ายการขยายผลของโครงการและ 

เป็นแบบอย่างความส�าเร็จที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป
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เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอด

พระเนตรความทกุข์ยากของราษฎรทีท่�านาไม่ได้ผล เมลด็ข้าวลบีเลก็เพราะไม่มี

แหล่งน�้า ต้นข้าวต้องอาศัยน�้าค้างในการเติบโต จึงมีพระราชด�าริให้ก่อสร้าง

อ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน (ห้วยวังค�า) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ 

ดังกล่าว ให้มีน�้าใช้ท�าการเกษตร และอุปโภคบริโภคตลอดปี นอกจากนี้ 

ยังจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้อีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๒ ได้พระราชทานแนวทางให้

ขยายพื้นที่ส่งน�้า พร้อมทั้งขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นาของเกษตรกร และให้

พจิารณาผนัน�า้ผ่านอโุมงค์และระบบท่อจากอ่างเกบ็น�า้ห้วยไผ่ ซึง่อยูท่างฟาก

จังหวัดมุกดาหาร มาเติมให้พื้นที่ลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบน เพื่อขยายพื้นที่รับน�้า

ชลประทานให้มากขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ กรมชลประทานได้ด�าเนนิการยกระดบั

เก็บกกัน�า้อ่างล�าพะยงัตอนบนขึน้อกี ๐.๘ เมตร ท�าให้สามารถเกบ็กกัน�า้ได้เพิม่

ขึน้ รวมทัง้ผนัน�า้จากอ่างเก็บน�า้ห้วยไผ่ อ�าเภอดงหลวง จังหวดัมกุดาหาร ผ่าน

อุโมงค์ลอดผ่านภูเขามายังพื้นท่ีรับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน�้าล�าตอนบนฯ 

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ซึ่งนอกจากจะท�าให้พื้นที่รับน�้าชลประทานเพิ่มมากขึ้น 

แล้ว ผลผลติต่อไร่ยงัเพิม่ขึน้อีกด้วย กล่าวคอื ก่อนปี ๒๕๔๑ 

ผลิตข้าวได้ ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิต

เพิม่ขึน้เป็น ๖๙๐ กโิลกรมัต่อไร่ จากผลสัมฤทธ์ิดังกล่าว ต่อมา

ได้พระราชทานชื่ออุโมง์ผันน�้าดังกล่าวว่า “ล�าพะยังภูมิพัฒน์” 

มีความหมายว่า อุโมงค์ผันน�้าที่น�าความเจริญมาสู่แผ่นดิน 

ลุ่มน�้าล�าพะยัง

นอกจากนี้ ได้มีการด�าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่

บ้านแดนสามัคคี ต�าบลคุ้มเก่า ที่ได้รับประโยชน์จากการขยาย

ผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา 

ลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบนฯ ท่ีได้มีพระราชด�าริไว้ในปี ๒๕๓๕  

โดยจัดท�าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ข้ึน เพ่ือเป็นแนวทาง

อ่�งเก็บนำ้�ห้วยไผ่
จังหวัดมุกด�ห�ร

อ่�งเก็บนำ้�ลำ�พะยัง

สระเก็บนำ้�ประจำ�ไร่น�

โคงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก...อ่างเล็กเติมสระน�้าของราษฎร

ในการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร และเป็นการน�าแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคนี้ และเมื่อวันที่ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด�าริให้ขยายผลการ

ด�าเนินงานโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง จนท�าให้

ผลผลิตข้าวของเกษตรกรในโครงการฯ ได้รับการรับรอง

มาตรฐานหลักประกันที่ดีของสินค้าเกษตรที่มีการบ่งชี ้

ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) และได้ใบรับ

รองมาตรฐานการปฏบัิตทิางการเกษตรทีดี่ (Good Agricultural 

Practice : GAP) 
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ระบบบริหารจัดการน�้าล�าพะยัง

อ่างเก็บน�้าห้วยไผ่

อ่างเก็บน�้าล�าพะยัง

อ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน

ห้องควบคุม
ป�กอุโมงค์ผันนำ้�

บ่อพักนำ้�ขน�ด ๒,๓๕๐ ลูกบ�ศก์เมตร

อุโมงค์ผันนำ้�

คว�มสูงของก�รส่งนำ้�
๗๗ เมตร

ระบบกระจ�ยนำ้� ๑๒,๐๐๐ ไร่

พื้นที่น�และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔๖,๐๐๐ ไร่

พื้นที่ชลประท�นอ่�งเก็บนำ้�ห้วยไผ่ จังหวัดมุกด�ห�ร

จังหวัดก�ฬสินธุ์

พื้นที่เกษตรกรรม ๑๒,๐๐๐ ไร่

สระเก็บนำ้�ประจำ�ไร่น�
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ในอดีตทุกปี ราษฎรในเขตต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอเมือง

ยโสธร จ�านวน ๗ หมูบ้่าน กว่า ๗๔๐ ครวัเรอืน ต้องประสบกบัปัญหา

น�้าท่วมเป็นประจ�า เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต�่าใกล ้

แม่น�้าชี และเป็นจุดที่ล�าน�้ายังไหลมาสมทบกับแม่น�้าชี เมื่อถึงฤดูฝน

น�้าจึงไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางสัญจรและไร่นานับหมื่นไร่ ส่งผล

ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและพืชผลเสียหาย แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง

ราษฎรส่วนใหญ่กลับขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร เพราะมี

แหล่งเก็บกักน�า้ไม่เพยีงพอส�าหรบัเพาะปลกูชดเชยผลผลติทีถ่กูน�า้ท่วม  

นอกจากปัญหาเรื่องน�้าท ่วมและน�้าแล ้งแล้ว ความ

เสื่อมโทรมของ “ป่าดงมัน” ป่าชุมชนบนเนินทรายขนาดใหญ่ราว 

๓,๐๐๐ ไร่ ก็เป็นปัญหาหลกัอกีอย่างหน่ึงในพืน้ที ่เนือ่งจากถกูราษฎร

บุกรกุแผ้วถาง รวมทัง้เก็บหาของป่าและใช้เป็นพืน้ท่ีเลีย้งปศสุตัว์อย่าง

ไม่มกีารควบคมุ จนกระทัง่เหลอืป่าทีม่สีภาพอดุมสมบรูณ์เพียง ๘๐๐ 

ไร่ หรือประมาณ ๓๐% ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

โดยรอบซึ่งอาศัยป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารประจ�าครัวเรือน 

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดยโสธร
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จนกระทัง่เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินนีาถ และสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรต�าบลค้อเหนือ ทีไ่ด้รบัความเดอืด

ร้อนจากปัญหาน�้าท่วม และได้มีพระราชด�าริให้หน่วยราชการพิจารณา

แนวทางช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งให้ปรับปรุง

แหล่งน�้าธรรมชาติในพื้นที่ คือ หนองอึ่ง ให้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับท�าการ

เกษตรและเพาะพนัธุป์ลา และฟ้ืนฟปู่าชมุชนดงมนัให้กลบัมาสมบูรณ์อกีครัง้

และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอึ่งฯ มีการด�าเนินงานใน

ลักษณะบูรณาการ โดยส่วนราชการต่างๆ และราษฎรในชุมชนโดยรอบ 

มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้

l ด�าเนนิการขดุลอกหนองอึง่พืน้ทีป่ระมาณ ๔๕๐ ไร่ พร้อมก่อสร้างอาคารบังคบัน�า้

และระบบคลองส่งน�า้ ก่อสร้างคันดิน ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพือ่ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของ

ดินโดยรอบหนองอึ่ง ท�าให้มีแหล่งน�้าท�าการเกษตรช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นจากเดิม ๔๐๐,๐๐๐ 

ลกูบาศก์เมตร เป็นประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมทัง้เป็นแหล่งเพาะขยายพนัธุป์ลา 

ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

l ด�าเนนิการฟ้ืนฟปู่าชมุชนดงมนั พืน้ทีป่ระมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ โดยก�าหนดระเบียบกตกิา

การใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันอย่างชัดเจน ท�าให้ป่าผืนดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ และ

ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากป่าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ฟืนและไม้ใช้สอย รวมถึงของป่า 

และสมุนไพรชนดิต่างๆ รวมทัง้มกีารรวมกลุ่มเพ่ือน�าเอาผลผลติจากป่าซึง่มปีรมิาณมากนบัสบิตนั 
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ในแต่ละปี ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้  

เช่น เหด็ป่าชนดิต่างๆ และไข่มดแดง เป็นต้น ปัจจบุนักลุม่ดังกล่าว

ได้เติบโตเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร

จ�ากัด มีตราสินค้าของกลุ่มชื่อ “วนาทิพย์” เป็นที่รู้จักอย่าง 

แพร่หลายได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสนิค้า OTOP ระดับห้าดาว 

ของจังหวัดยโสธร ในปี ๒๕๕๒ โดยมียอดจ�าหน่ายในแต่ละ

ปีไม่ต�่ากว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

l ส ่ ง เสริมและพัฒนาอาชีพ โดยเน ้นในด ้าน

เกษตรกรรมซึ่งเป ็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่  ทั้งใน 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณหนองอึ่งฯ ท�าให้

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีต�าบลค้อเหนือได้ฟื้นคืนสู่ความ

อุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานส�าคัญที่ช ่วยสนับสนุนการ

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ี ๗ หมู่บ้าน

โดยรอบหนองอึ่งในระยะยาว รวมทั้งท�าให้ราษฎรตระหนักถึง

คุณค่าและร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น 

ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดท่ีหล่อเล้ียงชีวิตผู้คนในบริเวณน้ัน 

มาหลายชั่วคนอีกด้วย

รูปแบบการฝึกอบรมอาชีพและการจัดแปลงสาธิต รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เช่น  

พันธุ์ไก่ สุกร สัตว์น�้า น�้าเช้ือส�าหรับผสมเทียมและเวชภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมงานศิลปาชีพ และ 

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
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เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริให้

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบนฯ ในลักษณะ

การพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดหาแหล่งน�้า

ส�าหรับอุปโภค บริโภค และท�าการเกษตร รวมทั้ง

การพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าและต้นน�้าล�าธาร ส่งเสริม 

อาชีพทางการเกษตรและศิลปาชีพโดยให้มีการจัดการ

ในลักษณะสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อเป็นการสนองพระราชด�าริ ได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าและระบบส่งน�้าในพื้นที่โครงการจ�านวน ๗ แห่ง มีความจุ 

รวม ๒๔,๕๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มพ้ืีนทีร่บัประโยชน์รวม ๘,๙๐๐ ไร่ เพือ่เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัท�าการเกษตร และอปุโภค-บริโภค 

โดยมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�า้ในเขตชลประทานทั้ง ๗ อ่าง รวมทั้งจัดท�าเวทีประชาคม 

เพื่อระดมความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น�้า 

ประชุมพบปะเกษตรกรและจัดท�าเวทีประชาคม พืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน ๗ อ่าง
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ด�าเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 

อย่าง โดยเพาะช�ากล้าไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ

ตามแนวพระราชด�าริ เช่น ผักหวาน ไม้ไผ่ หวาย ไม้

พะยูง ฯลฯ เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้พื้นดิน เพิ่มเนื้อที่

ป่าประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ และสร้างรายได้เสริมให้กับ

ราษฎรในพื้นที่ เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า ๑๑,๐๐๐ บาท ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ท�าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง

ก่อสร้างฝายต้นน�้าแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีปลูกป่าหวาย

และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อช่วยชะลอน�้า ดักตะกอนท�าให้

พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดการเกิดไฟป่าได้ถึง ร้อยละ 

๘๐ เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ อีกทั้งยังฝึกอบรมเยาวชน 

รักษ์ป่าพิทักษ์แผ่นดินแม่ เพ่ือปลูกจิต

ส�านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ นอกเหนือ

จากการป้องกันและปราบปรามการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ 

มีการส่งเสริมและสาธิตการ

ปรับปรุงบ�ารุงดิน โดยใช้ปุ ๋ยหมัก ปุ ๋ย

พืชสด และการไถกลบตอซังข้าว เพ่ือ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งปลูก

หญ้าแฝกป ้องกันการพังทลายของ

ดินและสร้างความชุ ่มชื้นให้กับพ้ืนที่

โดยรอบ ท�าให้พ้ืนที่จากเคยปลูกมัน

ส�าปะหลัง ปัจจุบันสามารถปลูกข้าว

ได้ผลผลิตประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม 

ต่อไร่

สภาพพื้นที่ป่าในอดีต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ สภาพพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ในปี ๒๕๔๕

มีการส่งเสริมการอบรมด้านอาชีพ ตามหลักสูตรที่เกษตรกรสนใจ เช่น 

การเลี้ยงหมูภูพาน การเลี้ยงไก่ด�า การเพาะเห็ด การปลูกข้าว โดยมีการมอบ

ปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะด้าน

งานหัตกรรม เช่น งานจักสานไม้ไผ่ งานทอผ้า จนได้การส่งเสริมเป็นสินค้า OTOP 

และส่งเสริมโครงการยกป่ามาไว้ที่บ้าน มีการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน โดย
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ปลูกยางพาราสลับกับผักหวาน นอกจากนี้ยังน�าต้นคอนแคนและไม้ฮาว ซึ่ง

เป็นไม้พื้นถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ น�ามาปลูกสลับกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม้พื้นถ่ินและ 

สามารถสร้างรายได้ให้ราษฎรมรีายได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท/

คน/ปี ช่วยลดการอพยพแรงงานไปท�างานต่างถิ่นลง ท�าให้ราษฏรมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย ให้ความรู้

แก่สมาชิกเกี่ยวกับการปรับสภาพดิน นอกจากน้ีได้อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนให้มี 

ความรู้ความเข้าใจในโทษภัยของยาเสพติด ท�าให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติด

ราษฎรมีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้าจากอ่างเก็บน�้าทั้ง ๗ 

แห่ง อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกื้อกูลต่อระบบนิเวศและ 

การประกอบอาชีพ ท�าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ราษฎร

ยังได้รับการส่งเสริมด้านสหกรณ์ และได้รับความรู้ตลอดจนมีโอกาสฝึกฝนทักษะ

ในการประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากจะท�าให้ราษฎรมีโอกาสและ 

ทางเลือกในการประกอบอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นแล้ว การด�าเนินงานดังกล่าว 

ยังช่วยลดปัญหาการว่างงาน การอพยพแรงงาน และการบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่ 

ได้อีกด้วย                              
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จากโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ในพื้นที่ภาคเหนือกว่า ๑,๖๐๐ โครงการ ที่กระจาย 

อยู่ท่ัวทุก ๑๗ จงัหวดัในภาคเหนอื ย่อมเป็นท่ีประจกัษ์

ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนตลอด

ระยะการครองสริริาชสมบัตกิว่า ๖๐ ปี ทีท่รงมคีวาม

ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ซึ่งสามารถ

ยกตวัอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและ

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้ดังนี้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเขตพื้นที่ภาคเหนือ



74 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

ประเภทและจ�ำนวนของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในเขตพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกรำยจังหวัด

จังหวัด

ประเภทและจ�ำนวนของโครงกำร

รวม
แหล่งน�้ำ กำร

เกษตร

สิ่ง

แวดล้อม

กำร

ส่งเสริม

อำชีพ

สำธำรณสุข คมนำคม/

สื่อสำร

สวัสดิกำร

สังคม/

กำรศึกษำ

บูรณำกำร/

อื่นๆ

ก�าแพงเพชร ๓๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๒ ๓๖

เชียงราย ๑๐๒ ๖ ๕ ๔ ๑ ๐ ๔๒ ๘ ๑๖๘

เชียงใหม่ ๔๒๗ ๑๓ ๑๗ ๓๓ ๑ ๑๐ ๕๙ ๓๓ ๕๘๓

ตาก ๓๔ ๐ ๕ ๒ ๐ ๐ ๒๙ ๖ ๗๖

น่าน ๙๔ ๔ ๕ ๑๑ ๘ ๑ ๑๙ ๑๑ ๑๕๓

นครสวรรค์ ๗ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑๓

พะเยา ๔๔ ๓ ๓ ๑ ๐ ๐ ๑ ๕ ๕๗

แพร่ ๔๓ ๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔๗

เพชรบูรณ์ ๒๒ ๒ ๒ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑ ๓๒

พิจิตร ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

พิษณุโลก ๒๐ ๔ ๒ ๒ ๐ ๐ ๗ ๒ ๓๗

แม่ฮ่องสอน ๑๐๔ ๓ ๕ ๒๔ ๐ ๒ ๒๔ ๙ ๑๗๑

ล�าปาง ๙๙ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๐๔

ล�าพูน ๖๓ ๕ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๕ ๗๗

สุโขทัย ๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒๙

อุตรดิตถ์ ๒๔ ๐ ๒ ๙ ๒ ๐ ๑๐ ๙ ๕๖

อุทัยธานี ๗ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐

รวม ๑,๑๔๘ ๔๖ ๕๒ ๘๘ ๑๔ ๑๕ ๒๐๑ ๙๖ ๑,๖๖๐



75เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

ปัญหาที่ส�าคัญของประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศที่อยู ่ ในภาคเกษตรกรรมคือ การ

ขาดแคลนปัจจัยการผลิต และปัจจัยการผลิตหนึ่ง

ที่จ�าเป็นต่อการผลิตคือ น�้า ดังเช่นในปี ๒๕๒๓  

นายสนิท  ค�างาม ผู้ใหญ่บ้านทุ่งต้ิว ได้ทูลเกล้าฯ 

ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการก ่อสร ้าง 

อ่างเก็บน�้า เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการ

อ่างเก็บน�้าร่องส้าน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๒๓ ซึ่งทรงมีพระราชด�าริ 

“ควรพิจารณาวางโครงการและ

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กและฝายทดน�้าตาม

ล�าห้วยสาขาของล�าน�้าแม่ลาง เพื่อจัดหาน�้า

ให้ราษฎรในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ�าเภอเชียงค�า 

จังหวัดพะเยา สามารถท�าการเพาะปลูกได้ทั้ง 

ในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกท้ังให้มีน�้าไว้เพื่อการ

อุปโภค-บริโภคตลอดไปด้วย”

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

สามารถส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน

ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง ๕๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ถึง ๓,๒๐๐ คน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน และสามารถ

บรรเทาปัญหาอทุกภยั ภยัแล้ง ในพืน้ทีต่�าบลภซูาง และต�าบล

ป่าสักได้เป็นอย่างดี

ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า

ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าห้วยไฟ เพื่อร่วมกัน

บริหารจัดการการใช้น�้าจากโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมกันรับประโยชน์ โดยได้รับ

การสนับสนุนจากกรมชลประทานในการเข้ามาให้ค�าแนะน�า

ในการจดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ให้การบริหารจดัการภายในกลุม่เกดิ

ประสิทธิภาพ จึงท�าให้กลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าห้วยไฟอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิได้รบัรางวัลชนะเลศิในโครงการประกวด

คัดเลือกผลงานการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิด้านการบรหิารจดัการโครงการพฒันาแหล่งน�า้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
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ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ
๑. ด้านการเกษตร ช่วงแรกจะเป็นการปลูกข้าวนาปี และช่วงที่ ๒ ปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น กระเทียม หรือ

ถั่วลิสง เกษตรกรจะท�าการเพาะปลูกข้าวโพดก่อนฤดูฝนอีกรอบหนึ่ง มีพื้นที่การเกษตร จ�านวน ๓,๐๐๐ ไร่

๒. ด้านการประมง กลุ่มเกษตรกรมีการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังภายในอ่างเก็บน�้า เพื่อเป็นอาหาร 

กลางวันให้กับเด็กนักเรียน

๓. ด้านการอุปโภค-บริโภค ราษฎร ๒ ต�าบล ๘ หมู่บ้าน ๔๐๑ ครัวเรือน ได้มีน�้าเพื่อการเกษตร  

และการอปุโภค-บรโิภค มกีารน�าน�า้มากักเก็บไว้ในอ่างเก็บน�า้ขนาดเลก็ และจากอ่างเก็บน�า้ขนาดเลก็มาเกบ็ไว้ทีส่ระ 

๔. การเลี้ยงสัตว์ มีการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ในการท�าปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค กระบือ เป็นต้น
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เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน 
จังหวัดพิษณุโลก

ในป ี  ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว ได  ้

พระราชทานแนวพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการเพื่อบรรเทา 

อุทกภัย และจัดหาน�้าสนับสนุนพื้นที่ชลประทานพิษณุโลก ซึ่ง

กรมชลประทานได้ท�าการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและเริ่มก่อสร้าง 

ในปี ๒๕๔๖ 

ลักษณะเป ็นอ ่างเก็บน�้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใน 

พื้นท่ีลุ ่มน�้าแควน้อยซึ่งเป็นลุ ่มน�้าสาขาที่ส�าคัญอีกแห่งหน่ึงของ 

ลุ่มน�้าน่าน ประกอบด้วย เขื่อนและอ่างเก็บน�้ากั้นล�าน�้าแควน้อย 

ในช่วงพื้นที่หุบเขาเขต อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งน�้าต้นทุน ตลอดจนเก็บกักน�้า 

ในช่วงที่มีปริมาณมากเกินความจ�าเป็น และจากนั้นจึงระบายน�้า 

ลงล�าน�้าเดิม เพื่อเพ่ิมปริมาณน�้าให ้กับโครงการชลประทาน 

ที่เกิดขึ้นใหม่ของเขื่อนแควน้อยฯ และโครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 

ด้านท้ายเขื่อน ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างบริเวณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดเขื่อนนเรศวร 

อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันล�าน�้าแควน้อย เพื่อบรรเทา

อุทกภัยในเขตลุ่มน�้าแควน้อยตอนล่าง
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ทีร่าบระหว่างแม่น�า้แควน้อยและแม่น�า้วงัทอง รวม

ทัง้เป็นเขือ่นทีม่ศีกัยภาพในการตดิตัง้เครือ่ง  กงัหนั

น�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถบริหาร

จดัการน�า้ร่วมกบัลุ่มน�า้อืน่ๆ ในลกัษณะการบรูณา

การระหว่างลุ่มน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ
๑. บรรเทาปัญหาอุทกภัยที่ เคยเกิด

ขึ้นบริเวณพื้นที่ลุ ่มน�้าแควน้อยตอนล่าง ในเขต 

อ�าเภอวัดโบสถ์ และอ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่

๒. เมื่อด�าเนินการโครงการแล้วเสร็จมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจ�านวน ๑๕๕,๑๖๖ ไร่ และสามารถท�าการเกษตรได้  

๒ ฤดูกาล/ปี

๓. เป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ในเขตอ�าเภอวัดโบสถ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งประมงแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก

๕. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด (โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนฯ) ๑๔๔ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณ

ที่สร้างอ่างเก็บน�้าแม่อาวน้อย ต�าบลนครเจดีย์ อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๓๕ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาด�าเนินการเกี่ยวกับการจ�าแนกประเภทป่า

เส่ือมโทรมบรเิวณทีร่าบดนิยงัมคีณุภาพด ีเพือ่จดัสรรให้ราษฎรทีไ่ม่มทีีท่�ากิน ได้เข้าอยูเ่ป็นการถาวร 

จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่า ส่วนพื้นที่ดอย พื้นที่เนินสูงหรือภูเขาต่างๆ รวมทั้ง

พื้นที่ดินคุณภาพไม่ดีและเสียสภาพป่าให้ด�าเนินการปลูกป่าทดแทน

โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่่มน�า้แม่อาว
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

สภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน�้าแม่อาวน้อยในอดีต สภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน�้าแม่อาวน้อยปัจจุบัน
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พื้นที่การเกษตรในโครงการฯ

ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ
ท�าให้มีพื้นที่ป่าในโครงการฯ ๖๑,๑๖๐ ไร่ (คิดเป็น ๔๘.๑% ของพื้นท่ีโครงการ) ด�าเนินการจัดที่ดินท�ากิน โดยมอบ 

ส.ป.ก. ๔-๐๑ จ�านวน ๒,๕๙๘ ฉบับ แก่เกษตรกรจ�านวน ๑,๙๘๘ ราย ๒๒,๔๓๐ ไร่ (คิดเป็น ๘๒% ของพื้นที่ ส.ป.ก.) สามารถ

ส่งน�้าส�าหรับพื้นที่การเกษตร จ�านวน ๒๙,๕๐๖ ไร่ (คิดเป็น ๔๖% ของพื้นที่การเกษตร) และสามารถส่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค

ได้ ๑๐๐% แก่ครัวเรือน 

การพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้สามารถฟ้ืนฟพูืน้ทีลุ่ม่น�า้แม่อาวให้มสีภาพป่าทีส่มบรูณ์

เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร ปลูกจิตส�านึกให้แก่ราษฎรด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการและพัฒนาพ้ืนที่ลุ ่ม

น�้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดเครือข่ายและแนวร่วม

อาชีพด้านป่าไม้และระบบวนเกษตร เป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วม

กันระหว่างคนกบัป่า อกีท้ังสามารถยกระดบัของราษฎรในพืน้ที่

โครงการ โดยการพัฒนาอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรกรรม 

รวมถึงการพัฒนาด้านสังคมด้วย

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่อาว จังหวัดล�าพูน

การฟื้นฟูพื้นที่ป่า

พื้นที่การเกษตรรับน�้า

การจัดสรรที่ดินท�ากิน

การส่งน�้าส�าหรับอุปโภค-บริโภค

พื้นที่ป่า 
๖๑,๑๖๐ ไร ่๔๘.๑ %

มอบ ส.ป.ภ. ๒,๕๙๘ ฉบับ
ให้เกษตรกร ๑,๙๘๘ คน
รวม ๒๒,๔๓๐ ไร ่๘๒ %

พื้นที่การเกษตรรับนำ้า 
๒๙,๕๐๖ ไร ่๔๖ %

ครัวเรือน ๑๐๐ %
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เม่ือครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ  

แปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัด

เชียงใหม่ ระหว่างประทับได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรใน 

ท้องถ่ินต่างๆ พืน้ทีภ่าคเหนอื ทรงมกีระแสพระราชด�ารสัความตอนหนึง่ว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงเป็นห่วงความมั่นคง 

ตามแนวชายแดน ทรงเป็นห่วงว่าราษฎรชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

ฝ่ายตรงข้ามที่เขาไม่หวังดีต่อประเทศเขาจะใกล้ชิดคนเหล่านี้มากกว่า

เรา ถ้าเราไม่ใกล้ชิด เขาก็จะมายุยงส่งเสริมให้เป็นอื่น เราก็จะล�าบาก 

จะต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้ จะต้องรักษาประเทศชาติไว้ รักษาคน รักษา

ประเทศ ทหารก็ดี ต�ารวจชายแดนก็ดี หรือกรมป่าไม้ก็ดี ไม่ได้อยู่ใน

พ้ืนที่ตลอดเวลา ถ้าราษฎรที่เขาอยู่ตลอด เขามีความส�านึกเป็นไทย  

เขารักประเทศไทย เขาหวงแหนแผ่นดิน เขาก็จะเป็นยามที่ดี”

โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

หมู่บ้านแม่ส่วยอู ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้าน

รวมไทยพัฒนาที่ ๑ ต�าบลรวมไทยพัฒนา อ�าเภอพบพระ จังหวัด

ตาก ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด�าริ ให้พิจารณาน�าราษฎร 

ชาวไทยภูเขาท่ีสมัครใจไปเป็นยามตามชายแดนตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง

ของประเทศ

โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด�าเนินการใน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านมะโอโค๊ะ จังหวัดตาก 

บ้านปางคอง บ้านแม่ส่วยอ ูบ้านดอยผกักดูและบ้านอาโจ้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้เส้นทางคมนาคม 

ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ระบบประปาภเูขา การพฒันาสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติ ทัง้ทางด้านการศกึษาและสาธารณสุข 

การส่งเสริมอาชีพและการเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร ได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การทอผ้า ท�าเครื่องเงิน 

เป็นต้น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การปลูกป่าทดแทน และการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 

ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ  

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งสิ้น ๕ ชนเผ่า ได้แก่ ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ไทยใหญ่ มูเซอ 

มูเซอแดง และคะยา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน จ�านวน ๑๖๔ ครัวเรือน ๗๒๘ คน ให้ได้รับประโยชน์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และบริการจากภาครัฐ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจาก

ขบวนการยาเสพติด มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�านึกในความเป็นคนไทย มีความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความร่วมมือต่อทางราชการในด้านความมั่นคง

หมู่บ้านดอยผักกูด ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ด้วยเหตุที่ผืนป่าภาคเหนือเป็นผืนป่าต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญถูกแผ้วถาง 

บกุรกุเพือ่เปิดพืน้ทีส่�าหรับการเกษตรด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 

ยังผลให้พื้นที่ต้นน�้าถูกท�าลาย และส่งผลต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เบื้องล่างที่มักจะ

ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรง

อย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา 

จนถึงปัจจุบันรวม ๑๘ สถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป ็นแหล่งเรียนรู ้และ 

ตัวอย่างการท�าการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และช่วยเหลือให้ราษฎร 

ในพื้นที่สูงด�ารงชีพอยู่ในพื้นที่ท�ากินเดิมอย่างมีความสุขไม่อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง 

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนในกิจกรรม

ต่างๆ ของสถานฯี เพือ่ซมึซบัความรูแ้ละเกดิทกัษะในการน�าไปใช้ท�าการเกษตรในพืน้ท่ี

ของตนเอง โดยสามารถยกตัวอย่างของความส�าเร็จได้ดังนี้

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ
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๒. การส่งเสริมการปลูกกาแฟ มีราษฎรกลุ่มผู้ปลูกกาแฟจ�านวน ๔๘ ราย ซึ่งได้ผลผลิตประมาณ ๓ ตัน/ปี หรือ 

คิดเป็นเงิน/รายได้ของราษฎรประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท/ปี

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ด�าเนินการบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้พื้นที่ลุ่มน�้ารี มีขนาดพื้นท่ี 

๑๐๙,๓๑๐ ไร่ ด้วยการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ออกเป็นป่าต้นน�้าล�าธาร 

(เขตอนุรักษ์เข้มข้น) ป่าเพ่ือการใช้สอยของชุมชน ป่าชุมชน พื้นที่ท�ากิน ที่อยู่

อาศัย ที่สาธารณประโยชน์ และแหล่งน�้า โดยยึดแนวทางการป้องกันรักษา

สภาพป่าสมบูรณ์ให้คงอยู่ และฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมและถูกบุกรุกท�าลาย

ให้กลับคืนความอุดมดังเดิม ซ่ึงได้มีการปลูกฟื้นฟูไปแล้วจ�านวน ๗,๕๐๐ ไร่ 

คิดเป็น ๗๕ เปอร์เซน็ต์ของพืน้ทีด่�าเนนิการของโครงการฯ ซึง่มพีืน้ทีด่�าเนนิการ

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ไร่  

และการด�าเนินการกิจกรรมอื่นๆ เช่น การป้องกันไฟป่า ก็ได้มีการเฝ้าระวังและขอความร่วมมือราษฎรเฝ้าระวังไฟป่า และ 

ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๖ ไม่พบไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด ส�าหรับการป้องกันบุกรุกท�าลายป่า ฝายต้นน�้า การดูแลปรับปรุง

ระบบน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรเพาะช�ากล้าไม้ ฯลฯ ก็ได้บูรณาการกับราษฎรในพื้นที่ด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ตลอดทั้งปี

ล�าดับโครงการ
๐๑. สถานีการพัฒนาการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านแปกแซม
 อำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๐๒. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยแบแล อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๐๓. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยแม่เกี๋ยง อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๐๔. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยอมพาย อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๐๕. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านเสาแดง อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๐๖. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๐๗. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยเมืองงาม อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
๐๘. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๐๙. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ปางขอน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๐. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ธารทอง อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๑๑. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยบ่อ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๒. สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯ ห้วยหยวกป่าโซ อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย
๑๓. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ภูพยัคฆ์ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
๑๔. สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯ สะจกุ-สะเกีย้ง อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่าน
๑๕. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสบขุ่น อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
๑๖. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสันติสุข อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
๑๗. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำาเภอชาติตระการ
 จังหวัดพิษณุโลก
๑๘. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคา อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริภูพยัคฆ์
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ 

ทอดพระเนตรพื้นที่ป่าบ้านน�้ารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลขุนน่าน  

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ 

และได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดตั้ง 

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  

และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกท�าลายให้คืนความสมบูรณ์อีกครั้ง

ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ
๑. การส่งเสรมิปลกูหม่อนกนิผลสด ราษฎรจ�านวน ๑๒๓ 

ราย ได้ผลผลติ ๘๐ ตัน/ปี หรือคิดเป็นเงิน/รายได้ของราษฎรประมาณ 

๒,๔๐๐,๐๐๐บาท/ปี
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สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ได้เสดจ็พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ี

บริเวณดอยเกี๊ยะ บ้านปางขอน หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้วย

ชมภู อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๔๕ ในการน้ี ได้พระราชทานพระ

ราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดตั้ง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โดยให้ปลูกพืชไม้ผล

เมอืงหนาว พชืผัก ตลอดจนไม้ดอกเมอืงหนาว โดย

ให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ

สถาน ีเพือ่ให้ราษฎรเกดิความรู้ ความช�านาญ และ

น�าความรู้กลับไปด�าเนินการในพื้นที่ตนเอง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ้านปางขอน
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่เกษตรที่สูง จะต้องเป็นพื้นที่ที่สูงจากระดับน�้าทะเล ๗๐๐ เมตรขึ้นไป พื้นที่ประกอบด้วยภูเขา

สงูสลบัซบัซ้อน มีความลาดชัน และเป็นพ้ืนทีท่ีมี่การพงัทลายของดนิสงู ส�าหรบัสภาพปัญหาของบนพ้ืนท่ีสงู เกิดจากการกระท�าของ

มนุษย์ทั้งสิ้น เช่น การบุกรุกท�าลายป่า แหล่งต้นน�้าล�าธาร ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคง ซึ่งไม่สามารถด�าเนินตามกฎหมาย

ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังประสบปัญหาการท�าลายสมดุลทางธรรมชาติ ท�าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ซ่ึงปัญหา

เหล่านี้จ�าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเน่ืองต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตส�านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ

ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

สภาพป่าในพื้นที่โครงการปี พ.ศ. ๒๕๔๘  สภาพป่าในพื้นที่โครงการปี พ.ศ. ๒๕๕๓
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันด�าเนินงานแบบบูรณาการโดยพัฒนา

พืน้ท่ีบรเิวณโครงการฯ จ�านวน ๑๗,๒๔๐ ไร่ ด้วยการปรบัปรงุระบบนเิวศต้นน�า้ สร้าง

ฝายต้นน�้าล�าธาร เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งให้ความรู้และฝึก

อาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่โดยสร้างทัศนคติด้านการอนุรักษ์ควบคู่กัน ทั้งนี้เพื่อลดการ

ใช้พื้นที่ ลดการท�าลายป่า จัดรูปแบบการเกษตรเพ่ือให้ชาวบ้านอยู่ได้ เกิดการจ้าง

แรงงาน และเป็นศูนย์สาธิต ฝึกอบรม 

ปัจจุบันการพัฒนาอาชีพของราษฎรมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมี

ผลผลผลิตที่ส�าคัญคือ กาแฟ และพืชผักเมืองหนาว เช่น สาลี่ มะคาเดเมีย โดยน�า

ไปจ�าหน่ายที่ตลาดและร้านค้าในเมืองเชียงราย นอกจากนี้จากการจัดชุดปฏิบัติการ

จิตวิทยาและประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งจัดชุดก�าลังพลจากกองทัพบกเข้า 

ลาดตระเวนในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง ท�าให้ปัญหายาเสพตดิลดระดบัความรนุแรงลงมาก 

ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ
ผลส�าเร็จของโครงการฯ สามารถเพ่ิมพื้นที่ป่าได้ จากในอดีตจ�านวน ๑๐,๕๐๐ ไร่ เพิ่มเป็นจ�านวน ๑๔,๕๐๐ ไร่  

นอกจากนี้ รายได้ของราษฎรก็ได้พัฒนามาในทางที่ดีขึ้น จากเดิมประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มเป็น 

๑๗๔,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งรายได้ส�าคัญมาจากการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกาในพื้นท่ีโดยได้มีการส่งเสริมด้านการ

ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจุบันราษฎรสามารถขายเมล็ดกาแฟแห้งได้กิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท
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สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงรบัโครงการ

อนุรักษ์แหล่งพนัธุกรรมไม้สกัและพฒันาคณุภาพชวีติราษฎรบรเิวณ

ป่าลุ ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปาย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่ออนุรักษ์แหล่งป่าสัก

พื้นที่ ๔๙๗.๒ ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน�้า

ปาย ๓๔๔ ตารางกิโลเมตร และในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปาย

ฝั่งขวาตอนล่าง ๒.๒ ตารางกิโลเมตร และป่าสงวนแห่งชาติป่า 

แม่ปายฝั่งซ้ายตอนล่าง ๑๕๑ ตารางกิโลเมตร ไม่ให้ถูกบุกรุก

ท�าลาย 

ผลส�าเร็จที่ประชาชนได้รับ
สามารถรักษาพ้ืนที่ป่าสักธรรมชาติเป็นเขตอนุรักษ์ที่

ต้องดูแลเป็นพิเศษ เน้ือที่ ๙๑,๐๐๐ ไร่ และอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า

เสือ่มโทรม โดยอาศยัการมส่ีวนร่วมของชมุชน เสรมิสร้างจติส�านกึ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและเป็น

แหล่งศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมไม้สัก อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปาย จ�านวน ๔ หมู่บ้าน 

ประกอบด้วย บ้านห้วยซลอบ บ้านนาอ่อน บ้านมะโนรา และบ้าน

ห้วยปมฝาก ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสริมสร้าง

จิตส�านึกแก่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการอนรัุกษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกั และพฒันาคณุภาพชวีติราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�า้ของ-ลุ่มน�า้ปาย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินไปเย่ียมราษฎรในพ้ืนที่ภาคใต ้

ตั้ ง แต ่ ป ี  ๒๕๐๒ ทรง ศึกษาป ัญหาและ

พระราชทานพระราชด�าริเพื่อแก้ปัญหาอย่าง 

ต ่อเนื่อง ภายใต ้แนวทาง เข ้าใจ เข ้าถึง 

พัฒนา เริ่มมีโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริในเขตพื้นที่ภาคใต้แห่งแรก เมื่อป ี  

๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบันมีจ�านวนทั้งสิ้น ๘๒๒ 

โครงการ ครอบคลุม ๘ ประเภท

พื้นที่ภาคใต้มี ๑๔ จังหวัด ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ น�้าท่วมเมื่อยามน�้าหลาก

จะระบายออกไม่ทนั ทัง้ยงัมปัีญหาดนิเสือ่มโทรม

อนัเนือ่งมาจากน�า้ทะเลทะลกัเข้าท่วมไร่นา ท�าให้

ในระยะยาวไม่สามารถเพาะปลกูหรอืใช้ประโยชน์

จากดินได้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเขตพื้นที่ภาคใต้
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ตารางแสดงประเภทและจ�านวนของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองแต่ละจงัหวดัในเขตพืน้ทีภ่าคใต้

จังหวัด

ประเภทและจ�านวนของโครงการ

รวม
แหล่งน�้า การ

เกษตร

สิ่ง

แวดล้อม

การ

ส่งเสริม

อาชีพ

สาธารณสุข คมนาคม/

สื่อสาร

สวัสดิการ

สังคม/

การศึกษา

บูรณาการ/

อื่นๆ

กระบี่ ๖ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๔

ชุมพร ๓๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๗ ๓ ๔๕

ตรัง ๑๙ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๖ ๐ ๒๘

นครศรีฯ ๕๐ ๐ ๔ ๑ ๐ ๐ ๔ ๓ ๖๒

นราธิวาส ๒๖๕ ๑๔ ๖ ๔๗ ๒ ๗ ๑๓ ๘ ๓๖๒

ปัตตานี ๓๓ ๒ ๑ ๑๙ ๑ ๒ ๔ ๕ ๖๗

พังงา ๙ ๓ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๗

พัทลุง ๒๕ ๑ ๐ ๔ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓๓

ภูเก็ต ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๓

ยะลา ๔๖ ๒ ๒ ๕ ๑ ๔ ๖ ๐ ๖๖

ระนอง ๘ ๒ ๐ ๐ ๓ ๐ ๑ ๐ ๑๔

สงขลา ๔๑ ๒ ๓ ๔ ๐ ๑ ๑๒ ๒ ๖๕

สตูล ๘ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๕ ๐ ๑๖

สุราษฎร์ธานี ๑๘ ๐ ๑ ๓ ๐ ๓ ๔ ๑ ๓๐

รวม ๕๖๑ ๒๗ ๓๐ ๘๕ ๗ ๒๐ ๖๓ ๒๙ ๘๒๒



91เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร 
ตามแนวพระราชด�าริ จังหวัดชุมพร

“…ให้เขารีบขุดตามแผน และให้ท�าโครงการเสร็จ

ภายในเดือนหนึ่ง แทนท่ีจะเป็นปีหน่ึง...จึงเร่ิมท�าการขุด และให้

ท�าท่อ และมปีระตนู�า้ท่ีจะทะลุออกไปในหนองใหญ่ เพือ่ระบายน�า้ 

ลงคลอง...”

“...สิบแปดล้านกว่า กน่็าจะคุ้มค่า เป็นการประหยดัของ

ประชาชน ทั้งเป็นการประหยัดเงินของราชการด้วย... ...น�้าจึง

ไม่ท่วมแม้จะมีพายุมาอย่างหนัก จึงเป็นชัยชนะที่ใหญ่หลวงของ

มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมีผลงานสมชื่อ... ”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ตวัเมอืงชมุพรมคีลองท่าตะเภาไหลผ่านกลางเมือง ซ่ึงเป็นแม่น�า้สายหลกัของเมือง มีความลาดชันมาก เม่ือเกดิฝนตกหนกั

ติดต่อกันหลายวันท�าให้เกิดภาวะน�้าล้นตลิ่ง  เนื่องจากคลองท่าตะเภาช่วงบริเวณเมืองชุมพร จุน�้าได้เพียง ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร/

วินาที ท�าให้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ชุมพรต้องเจอกับสภาวะน�้าท่วมตัวเมืองทุกปี สร้างความเดือดร้อนต่อราษฎรมาโดยตลอด 

จนกระทั่งเมื่อคราวเกิดอุทกภัยหนัก เนื่องจากพายุโซนร้อนซีต้า เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานทนุทรพัย์จากมลูนิธิชยัพฒันา จ�านวน ๑๘ ล้านบาท และทรงมพีระราชด�าริ

ให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง-พนังตัก พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน�้า ๓ แห่ง

ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารจัดการ

น�้า สามารถระบายน�้าออกสู ่ทะเลอย ่างมี

ประสิทธิภาพพร้อมกับมีระบบการเตือนภัยน�้า

ท่วมแบบบูรณาการ ดังเห็นได้จากสถิติเมื่อวันที่ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน 

วัดปริมาณน�้า ณ จุดต้นคลองท่าตะเภาได้ ๙๙๐ 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที ได้ผันน�้าจากคลองท่าตะเภาเข้าสู่คลองหัววัง - พนังตัก ท�าให้ตัวเมืองชุมพรรอดพ้นจากการเกิดน�้าท่วมได้อีก

ครั้งหนึ่ง 

ภายหลังจากพายุโซนร้อนซีต้าในคร้ังน้ัน วันนี้ชาวชุมพรไม่ต้องเป็นกังวลกับสภาวะการณ์เช่นนั้นอีกแล้ว จากสถิติที่ 

เกิดขึ้น สามารถระบายน�้าป้องกันน�้าท่วมได้ประมาณ ๗๐% โดยคิดจากสถิติน�้าสูงสุดในรอบ ๑๐ ปี การเกิดซ�้า โดยในช่วงการเกิด 

พายุซีต้า มีการสูญเสียประมาณ ๑,๒๑๖ ล้านบาท ท�าให้สามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี คือ 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๕ คิดเป็นมูลค่าได้ถึง ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในอดีตลุ่มน�้าปากพนังมีความอุดสมบูรณ์ เป็น

อู่ข้าวอู่น�้าท่ีส�าคัญของภาคใต้ จากสภาพดินที่มีปัญหา

จากการใช้ประโยชน์ทีดิ่นทีห่ลากหลายแบบรดีเค้นท�าลาย 

เป็นผลให้นิเวศแหล่งน�้าขาดสมดุล เกิดปัญหาขาดแคลน

ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ์
ระบบส่งน�้าฝายไม้เสียบ

น�้าจืด น�้าเค็มรุก น�้าเปรี้ยวจากป่าพรุแพร่กระจาย น�้าเสียจากพื้นที่ท�านากุ้ง  

แปลงเกษตรกรรม และแหล่งชุมชน และเกิดน�้าท่วมในระดับสูงและยาวนาน 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงทราบถึงความเดอืดร้อนของราษฎร 

ในพื้นท่ี ได้มีพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ 

อย่างต่อเนื่องมาโดยล�าดับถึง ๑๓ ครั้ง โดยครั้งส�าคัญที่สุดเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้พระราชทานพระราชด�าริความว่า
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“ ...ท�าประตูน�้าที่ปากพนังห่างจากตัวอ�าเภอปากพนังประมาณ ๓ กิโลเมตร ก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมด ซึ่ง

หมายความว่าเป็นกุญแจส�าคัญของโครงการฯ จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่น�้าแล้ง น�้าท่วม น�้าเค็ม และสามารถที่จะให้ประชาชนมี

น�้าบริโภคและน�้าท�าการเกษตร... แม้ว่าประตูน�้าอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะต้องสร้างหรือท�าโครงการต่อเนื่อง 

หากแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาทั้งหมด จากอันนี้จะท�าอะไรๆ ได้ทุกอย่าง และแยกออกมาเป็นโครงการ...”

ก่อสร้างระบบส่งน�้าฝายไม้เสียบและอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส ในปี ๒๕๒๑ ต่อมาได้มีการก่อสร้างประตูระบายน�้า 

อุทกวิภาชประสิทธิ์ เพื่อป้องกันน�้าเค็มลุกล�้าพื้นที่เกษตรกรรมและเก็บน�้าจืดไว้ในแม่น�้าปากพนังและคลองสาขา ส�าหรับการเกษตร 

ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กว่า ๕ แสนคน ครอบคลุมพื้นที่ ๑.๙ ล้านไร่

เมื่อมีนำ้าเพียงพอต่อการเกษตร ทำาให้ผลิตผลทางการเกษตรเพิ่ม

มากขึ้น ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่ม ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นกว่าในอดีต

เน้นการทำางานร่วมกันของหลายภาคส่วน ทำาให้เกิดรูปแบบการ 

พัฒนาในหลายด้าน เช่น เกษตรผสมผสาน ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ 

โดยเฉพาะการเพิม่พืน้ทีน่าปรงั ซึง่ทำาใหร้าษฎรมรีายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

159๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ไร่

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ท�านาปรัง

ปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ๒๕๕๓

(๒๐๐,๐๐๐ ไร่)

(๕๒,๐๐๐ไร่)๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

รายได้เฉลี่ย (%)

รายได้เฉลี่ยของราษฎร ในพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง

ปี พ.ศ.
๒๕๕๓๒๕๕๒

๓.๖๗%๒๗.๗๔%
๒๕

๕๐

๒๕๔๗

ประตูระบายนำ้าอุทกวิภาชประสิทธิ

นอกจากนี้ ในยามวิกฤติน�้าท่วม สามารถ

ระบายน�้าเฉลี่ยได้ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ท�าให้

จากเดิมน�้าท่วมขังนานประมาณ ๓ เดือน สามารถลด

ระดับน�้าท่วม และลดระยะเวลาการเกิดอุทกภัยกลับ

สู่สภาพปกติภายใน ๒๑ วัน ลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ราษฎร

บ้านละเวง อ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้

กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ

จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้

ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ

สัตว์น�้า ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

พระราชทานค�าแนะน�าให้จัดประชุมหารือผู ้

เชีย่วชาญท่ีเกีย่วข้องทางด้านต่างๆ เพือ่ช่วยเหลอื

ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

“สมควรทีจ่ะจัดให้มีสถานวิีจยัและการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ข้ึน  

เพ่ือเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ปล่อยลงสูท่ะเล เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาต ิและ

เพื่อท�าหน้าที่ฝึกอบรมราษฎรซึ่งอยู่ในบริเวณข้างเคียง ให้มีความรู้ใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า พร้อมทั้งจัด

ท�าปะการังเทียม”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานค�าแนะน�า

ในการประชุมหารือเพื่อร่างโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ซึ่งใช้วัสดุจ�าพวกคอนกรีต ท่อระบายน�้า ซากเรือ หรือวัสดุขนาดใหญ่ 

ทีไ่ม่ใช้งานแล้ว เพือ่เป็นแหล่งท�าการประมงส�าหรบัชาวประมงขนาดเลก็ รวมท้ังยงัช่วยป้องกนัแหล่งท�าการประมงใกล้ฝ่ังจากเคร่ืองมอื 

ท�าการประมงที่มีอัตราการท�าลายสัตว์น�้าวัยอ่อนสูง เช่น อวนลาก อวนรุน เป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้าชายฝั่ง

และให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ผลการจัดสร้างปะการังเทียม พบว่า ให้ผลดีในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาว

ประมง และช่วยป้องกันเรืออวนลาก อวนรุน ไม่ให้เข้ามาท�าการประมงใกล้ฝั่ง รวมทั้งเป็นแหล่งประมงใกล้ฝั่ง ซึ่งช่วยให้ชาวประมง

พื้นบ้านประหยัดค่าน�้ามันลงได้ถึง ๑๐ - ๒๐% และมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐ - ๓๐% จากเดิมก่อนมีการจัดสร้างปะการังเทียมมีรายได้ 

ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑๐,๖๘๐ บาท/เดือน/ราย และในปีที่ ๑ และ ๒ ภายหลังการจัดสร้างประการังเทียมชาวประมงมีรายได้ 

เฉลีย่เพิม่ขึน้เป็น ๑๒,๒๗๒ บาท และ ๑๕,๔๔๐ บาท/เดอืน/ราย ตามล�าดบั รวมทัง้เป็นการเพิม่แหล่งท่องเทีย่วทางทะเล นอกจากนี ้

ยังพบสตัว์น�า้บางชนดิทีห่ายไปในช่วงเวลาหนึง่กลบัมาให้เห็นในพืน้ที ่เช่น ปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ ปลาช่อนทะเล ปลาผเีสือ้เทวรปู  

และปลาจะละเม็ดเทา เป็นต้น
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ในปี ๒๕๓๒ ได้ขุดลอกคลองธรรมชาติ จ�านวน ๔ สาย ความยาวรวม ๔๖.๙๐๐ 

กิโลเมตร เพื่อให้สามารถระบายน�้าเร็วขึ้น ประกอบด้วย คลองอู่ตะเภา, คลองอู่ตะเภาแยก ๑, 

คลองอู่ตะเภาแยก ๒ และคลองท่าช้าง-บางกล�่า แต่การด�าเนินการยังไม่คลอบคลุมตาม 

แนวพระราชด�าริที่ได้พระราชทานไว้

หลังจากน้ันอีก ๑๒ ปีต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ เกิดภาวะน�้าท่วม 

อีกครั้ง ปริมาณน�้าสูงถึง ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองอู่ตะเภารับน�้าได้เพียง ๔๕๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คลองระบายน�้าธรรมชาติที่ขุดลอกไว้ไม่สามารถรองรับปริมาณน�้าได้ 

จึงท�าให้เกิดอุทกภัยบริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง สร้างความเสียหาย 

ในวงกว้างประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ประชาชนเสียชีวิต ๓๐ คน

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดสงขลา

ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เกิดภาวะฝนตกหนัก ท�าให้

ปริมาณน�้าท่าล้นคลองอู ่ตะเภาเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดสงขลา  

สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน 

คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท

“...การสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ที่คลองอู ่ตะเภา...

คงไม ่สามารถด�าเนินการได ้  เพราะไม ่ มีท�าเลที่ เหมาะสม.. . 

การแก ้ไขและบรรเทาน�้าท ่วมที่ควรพิจารณาด�าเนินการ น ่า

จะได้แก่ การขุดคลองระบายน�้าขนาดใหญ่ ให้ท�าหน้าที่แบ่ง

น�้าจากคลองอู ่ตะเภาหรือช่วยรับน�้าที่ไหลลงมาท่วมตัวอ�าเภอ

หาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว นอกจากนั้น หาก

ต้องการที่จะป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่ธุรกิจให้ได้ผล

โดยสมบูรณ์แล้ว ...ควรพิจารณาสร้างคันกั้นน�้ารอบบริเวณพื้นที่ 

ดังกล่าวพร้อมกับติดตั้งระบบสูบน�้าออกจากพื้นที่ไม่ให้ท่วมขังตาม 

ความจ�าเป ็น ทั้งนี้ ให ้พิจารณาร่วมกับระบบของผังเมืองให้มี 

ความสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย…”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ภาพน�้าท่วมเมืองหาดใหญ่ ปี ๒๕๓๑

ภาพน�้าท่วมเมืองหาดใหญ่ ปี ๒๕๔๓
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หลังจากน�้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๔๓ โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ฯ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 

พระราชทานพระราชด�าริไว้เมื่อปี ๒๕๓๑ จึงได้รับการอนุมัติด�าเนินงานโดยขุดคลองระบายน�้าเพิ่มจ�านวน ๕ สายพร้อมอาคาร

ประกอบ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้า ให้สามารถระบายน�้าได้รวม ๑,๐๗๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมากกว่า 

เมื่อยังไม่ก่อสร้างโครงการฯ ถึง ๒.๕ เท่า ประกอบด้วย

คลองระบายน�้า ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ คลองระบายน�้า ร.๓ พร้อมอาคารประกอบ

- ขุดคลองระบายน�้าสายใหม่พร้อมอาคารประกอบ จ�านวน ๕ สาย ความยาวรวม ๔๒.๒๘ กิโลเมตร ประกอบด้วย

คลองระบายน�้า ร.๑, ร.๓, ร.๔, ร.๕ และ ร.๖

- งานติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อคาดการณ์และเตือนภัย
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จากการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

หาดใหญ่ ตามกรอบระยะเวลาตามแผนงาน ๑๐ ปี (ปี 

๒๕๔๔ - ๒๕๕๓) ได้ถกูทดสอบประสทิธภิาพหลงัแล้วเสรจ็

ทันที เพราะต่อมาในปลายปี ๒๕๕๓ เกิดพายุดีเปรสชันถล่ม

เข้าพืน้ทีข่องจงัหวดัสงขลา ปริมาณน�า้ไหลบ่าสูงถึง ๑,๖๒๕ 

ลูกบาศ์กเมตร/วินาที ซึ่งสูงกว่าการรองรับปริมาณน�้าของ

ระบบการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม แต่หากประเมินผลส�าเร็จจาก

การรบัมอืในปี ๒๕๕๓ ภายใต้ภาพเหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้ แม้จะ

มีมวลน�้ามากกว่า ระดับน�้าท่วมลึกและกินพื้นที่กว้างกว่า 

แต่จากจ�านวนวันที่น�้าท่วมขังและอัตราการลดลงของน�้า

สามารถระบายน�้าได้เร็วกว่าเดิม ช่วยลดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

สภาพน�้าท่วม ปี ๒๕๕๓

ปริมาณฝน น�้าท่า และความเสียหายจากอุทกภัย พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

รายการ ปี ๒๕๓๑ ปี ๒๕๔๓

ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

ช่วงที่ ๑

(๖ - ๘ พ.ย.)

ช่วงที่ ๒

(๒๐ - ๒๒ พ.ย.)

(๓๐ ต.ค. -

๑ พ.ย.) 

(๓๐ ธ.ค. ๕๔ - 

๒ ม.ค. ๕๕)

ฝนสะสม ๒ วัน ๓๑๕.๑ ๔๖๒.๘ ๓๑๔.๘ ๒๕๘ ๔๗๘.๖ ๓๕๑.๘

ฝนสะสม ๓ วัน _ ๕๙๗.๕ ๓๗๒.๔ ๓๕๓ ๔๘๓.๓ ๓๗๕.๐

น�้าท่า (ลบ.ม./วินาที) ๘๓๙ ๙๗๐.๘๕ ๘๙๔.๑ ๙๗๖.๘ ๑,๖๒๓.๕๐ ๑,๑๔๕.๐๐

ความเสีย (ล้านบาท) ๔,๐๐๐๐ ๑๔,๐๐๐๐ ๑๘๐ ๖๐ ๑๐,๔๙๐.๐๐ *

สภาพน�้าท่วม น�้าท่วมเมืองหาดใหญ่ น�้าท่วมเมืองหาดใหญ่ น�้าท่วม

เมืองหาดใหญ่

น�้าไม่ท่วม

เมืองหาดใหญ่

ก่อ
สร

้าง
คล

อง
 ร

.๑
 ๒

๕
๔

๔
 -

 ๒
๕

๕
๐

เปรียบเทียบปริมาณน�้าฝน-น�้าท่าลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา

   

   

   

   

   

                     =                    
                = 930.00               
           ,623.50   . ./   
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โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริข้ึน  

เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน โดยให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินท�าการเกษตร รวมทั้งราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง มีรายได้สามารถเลี้ยง

ตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ มี ๒๕ แห่ง ดังนี้

- จังหวัดพัทลุง มี ๑ แห่ง

- จังหวัดสงขลา มี ๒ แห่ง

“...ที่ฉันท�าฟาร์มตัวอย่างนี้เพื่อสอนชาวบ้าน

ให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการ

กินและท�าฟาร์มตัวอย่าง อย่างที่ ๒ คือต้องการให้ทุกๆ 

คนทีข้่าพเจ้าพบปะได้มอีาชพี มทีางท�ามาหากนิคือรับเขา 

เข้ามา แล้วจ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์ม เวลา

เดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรท้ัง

หลายอย่าง ได้เงินและได้ค่าจ้างทุกวัน ข้าพเจ้าก็บอกว่า

ต้องการคนงานมากๆ เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีงานท�า...”

- จังหวัดปัตตานี มี ๑๑ แห่ง

- จังหวัดนราธิวาส มี ๑๑ แห่ง
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ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ

ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ท�าให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ และฝึก

อาชีพ เม่ือราษฎรเข้ามาศึกษาการท�าอาชีพใน

โครงการแล้วก็จะน�าความรู้ที่ได้รับไปประกอบ

อาชีพในพื้นที่ตนเอง และขยายผลไปสู่ราษฎรจ�านวนหลายร้อยครัวเรือน ท�าให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสีปาย อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เป็นท่ีจัดแสดงการเกษตร เพ่ือให้ราษฎรและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งสามารถขนส่งผลผลิตได้  

รวมทั้งอนุรักษ์ป่าในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางนิเวศวิทยาของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 

 
ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา

อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

มีการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ มกีจิกรรม 

อาท ิสวนสตัว์ป่า มีการเลีย้งสตัว์ต่างๆ เช่น ไก่ป่า 

ไก่ต๊อก ไก่งวง ด้านการเกษตร มีแปลงปลูกพืช

ผักไม้ผล และพืชไร่ปลอดภัยจากสารพิษ และพื้นที่บางส่วนปลูกยางพาราเป็นพืชหลักแซมด้วยสับปะรด กล้วย และสร้างโรงเรือน 

เพาะเห็ด และงานประมง เล้ียงปลาในบ่อดินและกระชัง ซึ่งผลผลิตที่ได้เพียงพอแก่การบริโภค และบางส่วนส่งเข้าไปจ�าหน่ายยัง

ตลาดตัวเมือง อีกด้วย

ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านท่าข้าม - บ้านกลาง อ�าเภอปะนาเระ 

จังหวัดปัตตานี

ราษฎรมีรายได้จากการจัดจ้างแรงงาน และเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ท�าให้ราษฎร

ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความรู้และสามารถสร้างรายได้เลี้ยง

ครอบครัวได้
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โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดกระบี่

ป่าทุง่ทะเล เป็นส่วนหนึง่ของป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเกาะกลาง มเีนือ้ทีท้ั่งหมด ๒๒,๑๘๑ ไร่ 

เดิมเป็นทุ่งหญ้ากว้างสลับกับแนวป่า ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบติดทะเลและมีหาดทราย

ที่ทอดยาว สวยงาม จึงมีราษฎร นายทุนเข้ามาบุกรุกท�าลายป่าจนมีสภาพเสื่อมโทรม เพื่อเข้าท�า

ประโยชน์ ครอบครองที่ดิน แต่ยังมีราษฎรกลุ่มหนึ่งท่ีมีความผูกพันและรักธรรมชาติ จึงร่วมกัน 

ต่อต้านการบุกรุกครอบครองที่ดินของนายทุน 

เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง

พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงปัญหาจึงทรงรับ

พืน้ทีป่่าทุง่ทะเลไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๗ เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์

ป่าไม้ สัตว์ป่า และสัตว์น�้า ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบ

นิเวศวิทยาของป่าทุ่งทะเล 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามกฎุราชกมุาร ทรงตดิตามผลการด�าเนินงานโครงการ

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ ณ บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓ 
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ต�าบลเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และทรงมีพระราชด�าริให้

อนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูภาพป่าชายเลนทีม่อียูใ่ห้คงความอดุมสมบรูณ์ ให้มกีารศึกษา

วจิยั ศกึษาทดลอง และขยายพนัธุส์ตัว์น�า้ ทีค่าดว่าจะเป็นสตัว์น�า้ทะเลเศรษฐกจิ

ที่ดีในอนาคต เช่น ปลาเก๋า เป็นต้น รวมทั้งให้จ้างประชาชนที่อาศัยท�ากิน 

อยูเ่ดมิในพืน้ที ่เป็นคนงาน หรอืลกูจ้างในหน่วยงานท่ีปฏิบัตใินโครงการฯ ด้วย

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ทรงมีพระราชด�ารัสให้จัดตั้งโครงการ

ศลิปาชพีทุง่ทะเล เพือ่พัฒนาทกัษะ และส่งเสรมิอาชพีด้านการทอผ้า (กีก่ระทบ) 

ให้กับราษฎร 

ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน ท�าให้พื้นที่ป่าทุ่งทะเลท่ีเคยถูกบุกรุก

จนเสื่อมโทรม เนื้อที่ประมาณ ๔,๒๐๐ ไร่ ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันรักษา  

จนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น เช่น หมูป่า ลิงแสม  

เสือปลา พังพอน ฯลฯ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่านา แย้ งูกะปะ งูเขียว เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบนกนานาชนิด เช่น นกกระเด็น นกออก นกเปล้า นกกวัก  

นกปรอด เหยี่ยว รวมทั้งนกทะเลต่างๆ และนกอพยพ

ด้านสตัว์น�า้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาและอนรุกัษ์พนัธุป์ปู่าทุ่งทะเล 

โดยเพาะพันธุ์ปูทะเล ปล่อยสู่ทะเลตามธรรมชาติ ดังนี้

ปีงบ

ประมาณ

ปูม้า ปูทะเล รวม

ระยะตัวอ่อน ระยะเกาะ ระยะปูเล็ก ระยะตัวอ่อน ระยะเกาะ ระยะปูเล็ก

๒๕๔๖-

๒๕๕๔

๙๑๘,๖๒๖,๔๘๓ ๔,๑๔๘,๓๕๐ ๑,๙๕๕,๒๙๖ ๒๓๙,๘๖๔,๕๘๕ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๓๖๔,๕๐๒ ๑,๐๑๕,๐๖๕,๔๗๒

การส่งเสริมอาชีพในโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลให้แก่ราษฎร (การทอ

ผ้ากี่กระทบ) สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามความ 

สามารถ) ตลอดท้ังการส่งเสรมิอาชพีตามภมูปัิญญาท้องถิน่ (การจกัสานเตยปาหนนั, 

การเล้ียงผึง้โพรง, การเล้ียงสัตว์ป่า เป็นต้น) ท�าให้ราษฎรมอีาชพีเสรมิเพิม่ขึน้ สร้าง

รายได้ให้แก่ครอบครัวเฉลี่ยประมาณ ๘๕,๐๐๐ - ๑๐๕,๐๐๐ บาท/ปี 

อีกทั้งมีการปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้

แก่เยาวชนในบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประชาชนมีความ

เข้าใจ มีเครอืข่ายอาสาสมคัรปกป้องดแูลรกัษาป่า และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่นมากขึ้น
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“ป่าพรุโต๊ะแดง” มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ  

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นพรุน�้าจืด 

ขนาดใหญ่ของประเทศ สภาพป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์

มีความหลากหลายของสภาพพืชและสัตว์น�้า ครอบคลุม

พื้นที่ประมาณ ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ ในเขตอ�าเภอเมือง

นราธิวาส อ�าเภอตากใบ อ�าเภอสุไหงปาดี และอ�าเภอ

สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่พรุโต๊ะแดง มีสภาพปัญหาหลักๆ คือ

๑) บุกรุกท่ีดินเพ่ือท�ากิน เ น่ืองจากมีการ 

ขยายตัวของชุมชนและความต้องการใช้ประโยชน์ใน 

ที่ดินราษฎรที่อยู่โดยรอบขอบพรุโต๊ะแดง  

โครงการระบบระบายน�้าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดนราธิวาส

“ให้บริหารจัดการน�้าในพ้ืนท่ีป่าพรุโต๊ะแดงโดยเอื้อ

ประโยชน์แก่ป่าและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านโคกอิฐ-โคกใน 

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สภาพน�้าจากพรุโต๊ะแดงไหลข้ามคันกั้นน�้าชายขอบป่าพรุโต๊ะแดง

การขุดลอกคลองเพื่อระบายน�้าออกจากพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง

๒) ไฟไหม้ป่าพรุ ซึ่งเคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างในปี ๒๕๔๑ และปี ๒๕๔๔ โดยมีสาเหตุหลัก คือ ในช่วง 

ฤดูแล้งเมื่อน�้าในพรุแห้ง ราษฎรจะจุดไฟเผาป่าพรุเพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าพรุ 
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การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่โดยใช้มาตรการด้านการบรหิารจดัการน�า้และด้านสิง่ก่อสร้างควบคู่กนัไป ประกอบด้วย

มาตรการด้านการบริหารจัดการน�้า โดยการก�าหนดเกณฑ์รักษาระดับน�้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงในช่วงฤดูแล้ง 

และการจัดการน�้าในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันน�้าจากพรุโต๊ะแดงไหลข้ามคันกั้นน�้าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎร

มาตรการด้านส่ิงก่อสร้าง เพ่ือป้องกันน�้าจากพรุโต๊ะแดงไหลข้ามคันก้ันน�้าเข้าพื้นที่ โดยเสริมคันกั้นน�้าชายขอบ 

พรุโต๊ะแดง รวมทั้งพิจารณาขุดลอกคลองท่ีระบายน�้าออกจากพื้นท่ีพรุ และปรับปรุงระบบระบายน�้าบริเวณรอบขอบพรุโต๊ะแดง  

เพื่อให้สามารถระบายน�้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลจากการบริหารจัดการน�้าในพื้นท่ี

ป่าพรุโต๊ะแดง สามารถป้องกันและบรรเทาการ

เกิดไฟไหม้ได้ และช่วยลดน�้าท่วมในเขตบ้านโคก

กระท่อม บ้านโคกยาง บ้านโคกกูแว และบ้าน

ทุ่งนาหว่าน ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส จ�านวน ๓๕๐ ครัวเรือน ๑,๔๐๐ คน 

และพื้นที่การเกษตร จ�านวน ๒,๕๐๐ ไร่

งานพัฒนา
สมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

๑. บริหารจัดการนำ้าในป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า  
ลดจำานวนต้นไม้ยืนตาย และลดผลกระทบเรื่องนำ้าท่วม

● กำาหนดการเก็บกักนำ้าในป่าพรุฝั่งตะวันตกที่ระดับ +๑.๕๐๐ ม.รทก. และพรุ
ฝั่งตะวันออกที่ระดับ +๑.๒๐๐ ม.รทก. ตามความลาดเอียง 

● ช่วงฤดูแล้ง หากมีนำ้าน้อย ให้นำานำ้าจากคลองปาเสมัสเข้ามาเติมในป่าพรุ 
● ช่วงก่อนฤดูฝน ค่อยๆ พร่องนำ้าออกจากพรุเดือนละ ๒๐ เซนติเมตร เพื่อให้

พรุเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณนำ้าฝนที่จะตกหนักเดือนพฤศจิกายน

๒. จัดทำาขอบเขตการใช้พื้นท่ีพรุให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

● ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางภมูศิาสตรแ์ละการตรวจสอบสภาพพืน้ที ่เพือ่ให ้
บริหารจัดการป่าพรุได้ตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง

๓. วางแผนการสร้างจิตสำานึกให้แก่ราษฎร ● ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและตระหนักถึงผลกระทบ 
ที่เกิดจากไฟไหม้และการบุกรุก

นำ้าเพื่อป่าและคน

๑. ดำาเนินการเสริมคันกั้นนำ้า ● เสรมิคนักัน้นำา้ชายขอบพรุบริเวณชว่งบา้นโคกอฐิ - โคกโน - โคกกแุว ตำาบล

พร่อน ถึงบ้านปลักปลา ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ ความยาว ๗,๕๐๐ เมตร

● ขุดลอกคลองที่ระบายนำ้าออกจากพรุ เพื่อให้ระบายนำ้าออกได้รวดเร็วขึ้น

  ๒. ดำาเนินการก่อสร้างอาคารบังคับนำ้า ● ก่อสร้างอาคารบังคับนำ้า ๓ แห่ง บริเวณคลองโต๊ะแดง คลองม่วงยาง และ

คลองช้างลอด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการนำ้าระหว่างพรุตอนบนและตอน

ล่างซึ่งมีระดับพื้นที่ต่างกันได้อย่างสมบูรณ์  

๓. ดำาเนินการก่อสร้างทำานบซองชั่วคราว และ Check Dam ● ก่อสร้างทำานบซองชั่วคราวบริเวณท่อลอดถนน และก่อสร้างฝายชะลอ 

ความชุ่มชื้น (Check Dam) เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้มีอยู่ตลอดเวลา และ

เป็นแนวทางป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ  

๔. ดำาเนินการทำาแนวเขตป่า ● ทำาแนวเขตปา่ดว้ยการขดุคนูำา้เปน็แนวขอบปา่หรอืปลกูตน้ไม ้เพือ่กนัเขตปา่

ไม่ให้ประชาชนบุกรุก และเป็นแนวป้องกันไฟป่า  
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การขยายผลสู่ประชาชน

ส่วนที่ ๓

“ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ” ได้จัดต้ังขึ้นจ�ำนวน ๖ แห่งในทั่วทุกภูมิภำคของ

ประเทศ โดยมรีปูแบบกำรขยำยผลแนวคดิกำรด�ำเนนิงำนตลอด

ระยะเวลำกว่ำ ๓๐ ปี คือ 

เมนูที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง

“...ด้านหน่ึงกเ็ป็นจดุประสงค์ของศนูย์ศกึษาฯ 

เป็นสถานท่ีส�าหรบั ค้นคว้าวิจยัในท้องที ่เพราะว่าแต่ละ

ท้องท่ีสภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชน ในท้องทีต่่างๆ 

กันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน...”

“...การให้การศกึษานัน้ กล่าวสัน้ๆ โดยความ

หมายรวบยอดคือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีด�าเนิน

ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมไปสู่ความเจริญและความสุข

ตามอัตภาพ... ” 

พระราชด�ารัส วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่อยู่ในทุกภาค

ของประเทศไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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แนวคิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

๑. เป็นองค์ควำมรู้ ศึกษำและพัฒนำ ที่ผ่ำนกำรศึกษำ ทดลอง 

ทดสอบแล้วว่ำสำมำรถใช้ปฏิบัติกับพื้นที่ของภูมิภำคนั้นๆ ได้อย่ำงได้ผล

๒. เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ค�ำนึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม 

เป็นสถำนที่ที่รวบรวมสิ่งมีค่ำต่ำงๆ ส�ำหรับกำรประกอบอำชีพ รวมทั้งควำมรู้

ประสบกำรณ์ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว และมีประโยชน์แก่รำษฎร

๓. ทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นตัวแทน

ของภูมิภำค เป็นตัวอย่ำงที่เกษตรกรสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ 

๔. เป็นตัวอย่ำงของกำรบริหำรงำนในแบบบูรณำกำร (Integrated 

Development) โดยรวมเอำกจิกรรมและกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเข้ำ

ไว้ด้วยกัน

๕. เป็น “ระบบบริกำรเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One Stop Services) 

เกษตรกรสำมำรถเข้ำไปศึกษำและขอรับบริกำรได้ ท�ำให้ประหยัดทั้งเวลำและ

ค่ำใช้จ่ำย 
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๖. เป็นรูปแบบกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เริ่มกระบวนกำรคิดหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ เน้นกำร

พัฒนำให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่แบบพออยู่พอกิน มีรำยได้ที่แน่นอน จนในที่สุดสำมำรถพึ่งตนเองได้

กำรด�ำเนินงำนศึกษำ ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ทั้ง ๖ แห่ง ที่ผ่ำนมำ 

ได้มุ่งเน้นกำรศึกษำ ทดลอง วิจัยและพัฒนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมแนวพระรำชด�ำริ เร่ิมตั้งแต่กำรศึกษำวิจัยขั้นพื้นฐำน 

ไปจนถงึกำรศกึษำต่อยอดขยำยผลกำรพัฒนำไปสู่ประชำชน ปัจจบุนัมผีลกำรศกึษำ วจิยั รวม ๑,๒๐๔ โครงกำร เป็นโครงกำรศกึษำ

วิจัยที่สิ้นสุดแล้ว จ�ำนวน ๑,๐๖๒ โครงกำร, โครงกำรศึกษำ วิจัยที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำน ๑๔๒ โครงกำร และโครงกำรศึกษำวิจัย

ที่มีผลส�ำเร็จ สำมำรถน�ำไปพัฒนำไปสู่กำรจัดท�ำเป็นบัญชีหลักเพื่อกำรเผยแพร่ อบรมและขยำยผลให้กับประชำชนได้แล้ว จ�ำนวน 

๙๓ โครงกำร 

ทั้งนี้ สำมำรถจ�ำแนกรำยชื่อหลักสูตร/องค์ควำมรู้ในบัญชีหลักของแต่ละศูนย์ศึกษำฯ ได้ดังนี้

ศูนย์ศึกษาฯ จ�านวนโครงการ

ศึกษา วิจัย 

(โครงการ)

จ�านวนโครงการ

ศึกษา วิจัยที่สิ้นสุด 

(โครงการ)

จ�านวนโครงการศึกษา 

วิจัยที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินงาน 

(โครงการ)

โครงการศึกษา วิจัย

ที่มีผลส�าเร็จสามารถ

น�าไปเผยแพร่และ

ขยายผลได้ (โครงการ)

๑. เขำหินซ้อน ๑๒๗ ๑๑๔ ๑๓ ๑๓ 

๒. พิกุลทอง ๒๙๑ ๒๒๗ ๖๔ ๑๗

๓. อ่ำวคุ้งกระเบน ๑๕๑ ๑๔๓ ๘ ๑๖

๔. ภูพำน ๓๑๖ ๓๐๘ ๘ ๑๙

๕. ห้วยฮ่องไคร้ ๒๓๓ ๑๙๓ ๔๐ ๒๐

๖. ห้วยทรำย ๘๖ ๗๗ ๙ ๘

รวม ๑,๒๐๔ ๑,๐๖๒ ๑๔๒ ๙๓
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เดิมเริ่มแรก มีผู้ใหญ่บ้ำนถวำยท่ีดินให้เพื่อสร้ำง 

พระต�ำหนัก แต่พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้

สร้ำงเป็นสถำนีที่ศึกษำเก่ียวกับกำรเกษตร ดังพระรำชด�ำรัส 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ควำมว่ำ

“...ประวัตมิีว่า ตอนแรกมีทีด่นิ ๒๖๔ ไร่ ที่ผู้ใหญ่

บ้านให้เพ่ือสร้างต�าหนัก ในปี ๒๕๒๒ ทีเ่ชงิเขาหนิซ้อนใกล้

วัดเขาหินซ้อน ตอนแรก ก็ต้องค้นคว้าว่าที่ตรงนั้นคือตรง

ไหน กพ็ยายามสบืถามกไ็ด้พบบนแผนทีพ่อด ีอยูม่มุบนของ

ระวางของแผนที่ จึงต้องต่อแผนที่ ๔ ระวาง ส�าหรับให้ได้

ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
“ป่าหาย น�้าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้”

สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในอดีต สภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ปี ๒๕๓๘

ถ้าหากไม่สร้างต�าหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เคยเริ่มท�า

ในที่นั้น...”

การขยายผลองค์ความรู้
ด�ำเนินงำนทดลองวิจัยของศูนย์ฯ รวม ๑๑๓ เรื่อง ได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๙๙ เรื่อง มีบัญชีหลักงำน

วิชำกำรที่มำขยำยผลสู่เกษตรกร จ�ำนวน ๑๓ เรื่อง ได้แก่
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 ๑. กำรปลูกยำงพำรำ ๒. กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

 ๓. กำรปลูกข้ำวขำวดอกมะลิ ๑๐๕  ๔. หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ

  ในระบบเกษตรยั่งยืนในสภำพไร่นำ

 ๕. กำรเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง ๖. กำรผลิตและใช้ประโยชน์จำกปุ๋ยหมัก

 ๗. เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘. กำรใช้หมำกดิบในกำรถ่ำยพยำธิไก่พื้นเมือง

 ๙. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๑๐. กำรเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และกระชัง

 ๑๑. กำรจักสำนจำกเส้นใยพืช ๑๒. กำรเลี้ยงเป็ดไข่ปำกน�้ำ

 ๑๓. กำรปลูกมะนำวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์

ผลส�ำเร็จจำกงำนศึกษำทดลองได้น�ำไปเผยแพร่ขยำยผลสู่ประชำชนในพื้นที่ เพื่อท�ำกำรฟื้นฟูสภำพของดิน โดยเน้น 

กำรปรับปรุงและฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติของดินและน�้ำให้มีควำมสมบูรณ์ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถน�ำไปใช้ประกอบอำชีพได้

อย่ำงยั่งยืน

จุดเด่นผลส�าเร็จ 
งานผลิตข้าวครบวงจร มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวขำวดอกมะลิ 

๑๐๕ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และแปรสภำพเป็นข้ำวบรรจุถุงจ�ำหน่ำย โดยจัดท�ำแปลง 

เรียนรู้ผลิตข้ำวพันธุ์หลัก 

การเพ่ิมผลผลิตมันส�าปะหลัง มีกำรจัดกำรดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อกำรปลูกมัน

ส�ำปะหลังและเพิ่มผลผลิตของมันส�ำปะหลัง

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภำพของ

หญ้ำแฝกกับคันดินที่มีผลต่ออัตรำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน โดยผลิตหญ้ำแฝกได้ปีละ 

๙๐๐,๐๐๐ กล้ำ 
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การพัฒนาพันธุ์ข้าวประจ�าศูนย์ฯ เขาหินซ้อน 

โดยกำรรวบรวมพันธุ์ข้ำวท้องถิ่น และปลูกประเมินลักษณะ

พันธุ์ข้ำว จ�ำนวน ๘ พันธุ์ พบว่ำพันธุ์ข้ำวหลวงให้ผลผลิต

มำกที่สุด ๕๕๓ กิโลกรัม/ไร่ กำรปรับปรุงวัสดุส�ำหรับเพำะ

เห็ดเศรษฐกิจ กำรเพำะเห็ดสกุลนำงรม โดยมีกำรปรับปรุง

สูตรอำหำร ๓ สูตรในกำรเพำะเห็ดให้เกษตรกรได้เลือก  

ซึ่งทั้ง ๓ สูตรให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน

การขยายผลสู่ราษฎร
- ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลพันธุ์ดีไม่ใช้สำรเคมี 

- ส่งเสริมและพัฒนำพันธ์ุบอนสี จ�ำนวน ๕๐ พนัธ์ุ ส�ำหรบัคดัเลอืกพนัธุใ์หม่ๆ 

เพื่อขยำยผลสู่เกษตรกร 

- ส่งเสริมกำรปลูกสบู่ด�ำ 

- ส่งเสริมอำชีพเพำะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร 

- ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพรบรรจุซอง 

ปัจจุบัน ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด ๒๘ แห่งของควำมส�ำเร็จ และท�ำหน้ำที่

เป็นเครือข่ำยกระจำยในระดับพื้นที่ โดยในปี ๒๕๕๕ มีผู้สนใจเข้ำมำเยี่ยมชมศึกษำดูงำน

ทั้งสิ้น ๑๑๓,๓๕๙ คน
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 ด�ำเนินกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย และมีกำรศึกษำทดลอง ๑๕๑ เรื่อง อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๘ เรื่อง แล้วเสร็จ ๑๔๓ เรื่อง 

โดยมีบัญชีหลักงำนวิชำกำรที่น�ำมำขยำยผล จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง ได้แก่ 

 ๑. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติท้องทะเล ๒. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลน

 ๓. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ๔. กำรเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด

 ๕. กำรเพำะและอนุบำลปลำกำร์ตูน ๖. กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกดินเลนนำกุ้ง

 ๗. กำรปรับปรุงบ�ำรุงดินกำรป้องกันโรคพืช ๘. กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ

  และแมลงโดยชีววิธี

 ๙. กำรผลิตผักปลอดภัยสำรพิษในพื้นที่ดินทรำย ๑๐. กำรผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทรำย

 ๑๑. กำรผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสำรพิษ ๑๒. กำรเพำะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทนโปรตีน

    จำกอำหำรสัตว์

 ๑๓. กำรแปรรูปสัตว์น�้ำเพื่อเพิ่มรำยได้ ๑๔. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

 ๑๕. กำรแปรรูปสมุนไพร ๑๖. กำรเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผึ้งและชันโรง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
“การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล”
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 ผลส�ำเรจ็จำกงำนศกึษำทดลองได้น�ำไปสูก่ำรขยำยผล เพือ่พฒันำอำชพีด้ำนกำรประมงและกำรเกษตรในพืน้ทีด่นิชำยฝ่ัง

ทะเล ของจังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์สำธิต ศึกษำทดลอง วิจัย พัฒนำและอนุรักษ์สภำพแวดล้อม กำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกกำรเลี้ยงกุ้ง

กุลำด�ำ กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่ำชำยเลนตำมแนวทำงกำรพัฒนำจำกยอดเขำสู่ท้องทะเลเพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศ

จุดเด่นผลส�าเร็จ 

ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรธรรมชาติ 

- ร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีป่ำบก ๑๑,๓๗๐ ไร่ มีพันธุ์พืช ๔๔ ชนิด สัตว์ป่ำ ๘๐ ชนิด 

แมลง ๑๑๖ ชนิด และจำกเดิมที่มีป่ำชำยเลนเพียง ๖๑๐ ไร่ สำมำรถเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนเป็น ๑,๓๐๐ ไร่ มีควำมหลำกหลำยของ

พันธุ์ไม้ถึง ๔๙ ชนิด และจำกกำรส�ำรวจควำมหลำกหลำยของนกในปี ๒๕๓๘ ที่มีเพียง ๓๔ ชนิด ปัจจุบันพบว่ำมีเพิ่มมำกขึ้นเป็น 

๑๒๘ ชนิด

- อนุรักษ ์หญ้าทะเลมีพื้นที่รวม 

๖๑๗ ไร่ สัตว์น�้ำวัยอ่อนจึงมีแหล่งอำหำร

และที่หลบภัย มีกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำชำยฝั่ง

มำกกว่ำปีละ ๒๐ ล้ำนตัว กำรสร้ำงที่อยู่อำศัย

ของสัตว์ทะเล (ปะกำรังเทียม) เพื่อสร้ำงสมดุล

ของระบบนเิวศชำยฝ่ัง ตลอดจนส่งเสรมิให้กำร

อนุรักษ์ปะกำรังธรรมชำติและหอยมือเสือ 

- เพิ่มประชากรปูม้า โดยจัดท�ำธนำคำรปูม้ำและส่งเสริมให้ชำวประมงรวบรวมปูไข่แก่ ปีละ ๑,๕๐๐ ตัว มำฝำกไว้ที่

ธนำคำรเพื่อให้ลูกปูม้ำหลำยล้ำนตัวมีชีวิตอยู่ในธรรมชำติ 

- เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อจ�าหน่าย และปล่อยคืนสู่ทะเล สำมำรถเพำะพันธุ์ได้ ๖ ชนิด คือ พันธุ์สำยปล้อง พันธุ์งำนม้ำ 

พันธุ์มะเขือเทศ พันธุ์แก้มหนำม พันธุ์เบอร์คูล่ำ และพันธุ์ด�ำ

ด้านการจัดการระบบชลประทานน�้าเค็ม 

- ด้านเพาะเล้ียงสัตว์น�้าชายฝั่ง อ่ำวคุ้งกระเบน

มีสภำพเป็นอ่ำวปิด รำษฎรนิยมกำรเพำะเลี้ยงกุ ้งกุลำด�ำ 

อย่ำงหนำแน่น ท�ำให้มีปริมำณน�้ำทิ้งถูกระบำยออกสู่อ่ำวคุ้ง

กระเบนในปริมำณที่สูง ท�ำให้เกิดกำรระบำดของโรคในสัตว์

น�้ำที่เพำะเลี้ยง สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่เกษตรกร ระบบ

ชลประทำนน�้ำเค็มซ่ึงเริ่มด�ำเนินกำรเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น

ระบบทีช่่วยรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมชำยฝ่ัง ซึง่จำกกำรตรวจ

คุณภำพน�้ำในอ่ำวคุ้งกระเบน เปรียบเทียบกับคุณภำพน�้ำทะเล
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ชำยฝั่งเดือนละครั้ง พบว่ำคุณภำพน�้ำทะเลในอ่ำวคุ้งกระเบนมีคุณภำพดีและ

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

- ด้านการส่งเสริม พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่งจัดสรร

พื้นที่ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรมรอบอ่ำวคุ้งกระเบน จ�ำนวน ๙๒๘ ไร่ พัฒนำเป็น

พื้นที่เพำะเลี้ยง สัตว์น�้ำชำยฝั่ง เพื่อให้มีอำชีพและฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ส่งเสรมิกำรเลีย้งกุง้ทะเล ได้มีกำรด�ำเนนิกำรศกึษำทดลอง วจิยั กำรเพำะเลีย้ง

ในรูปแบบท่ีสำมำรถใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นด้วยควำมเรียบง่ำยและประหยัด 

เป็นท่ีต้องกำรของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยจัดต้ังกลุ่มชำวประประมงพื้นบ้ำน 

โดยปี ๒๕๕๕ ได้ผลติและปล่อยพันธ์ุสัตว์น�ำ้ชำยฝ่ัง เช่น กุ้งแชบ๊วย หอยหวำน 

ปลำกะพงขำว จ�ำนวนกว่ำ ๕.๕ ล้ำนตัว

การขยายผลสู่ราษฎร 

- ขยำยผลกำรฟื้นฟูอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำด้วยระบบชลประทำน

น�้ำเค็มทั้งกุ้งกุลำด�ำและกุ้งขำวแวนำไม ส่งเสริมและฟื้นฟูอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ขยำยผลโครงกำร 

- ส่งเสริมกำรจัดกองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงใน

กำรจัดท�ำตะแกรงตำกอำหำรทะเล และจัดซ้ือวัตถุดิบ เช่น ปลำหลังเขียว ปูม้ำปู

ทะเล แมงกะพรุน เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

ได้จดัตัง้ศนูย์เรียนรูด้้ำนกำรเกษตรและด้ำนกำรแปรรปูจ�ำนวน ๒๙ กลุม่ 

มีกำรฝึกอบรมเกษตรกรกว่ำ ๒,๐๐๐ คนต่อปี และเยำวชนกว่ำ ๕๐๐ คนต่อปี  

โดยปี ๒๕๕๕ มีผู้สนใจมำศึกษำเยี่ยมชมจ�ำนวน ๗๑๓,๗๓๐ คน
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การขยายผลองค์ความรู้

ด�ำเนินกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๖ เรื่อง อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๙ เรื่อง แล้วเสร็จ ๗๗ เรื่อง โดยได้น�ำไป

ขยำยผลสู่ประชำชนโดยจัดท�ำเป็นเอกสำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรเผยแพร่ จ�ำนวน ๓๒ เรื่อง และจัดท�ำเป็นบัญชีหลักงำนวิชำกำรที่

น�ำมำขยำยผลจ�ำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่

 ๑. กำรปลูกพืชปลอดภัยจำกสำรพิษ

 ๒. เกษตรผสมผสำนและทฤษฎีใหม่

 ๓. กำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน/หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ

 ๔. กำรเลี้ยงโคนมและโคขุน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
“ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

 ๕. กำรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม

 ๖. กำรเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรำย

 ๗. กำรเลี้ยงกบนำ

 ๘. กำรเพำะเห็ด
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 ผลส�ำเร็จจำกกำรศึกษำทดลองและสำธิต เพื่อกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อม ด้วยกำรปลูกป่ำและจัดหำ 

แหล่งน�ำ้ โดยจดัให้รำษฎรทีท่�ำกนิอยูเ่ดมิ ได้มส่ีวนร่วมในกำรดแูลรกัษำป่ำไม้ให้ได้ประโยชน์จำกป่ำไม้ และไม่ท�ำลำย

ป่ำอีกต่อไป รวมทั้งพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกในกำรปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดำนเพื่อกำรปลูกพืช 

จุดเด่นผลส�าเร็จ 

l กำรปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดำนเพ่ือกำรปลูกไม้ยืนต้นโดยใช้ 

หญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชด�ำริ พบว่ำกำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นปัจจัยส�ำคัญ

ในกำรปรับปรุงดินแข็ง เป็นดำนให้เป็นดินท่ีเหมำะสมกับกำรเจริญเติบโต

ได้ในลักษณะค่อยเป็น-ค่อยไป โดยเฉพำะกำรชอนไชของรำกจะท�ำให้เกิดรู

พรุน ช่วยลดควำมหนำแน่นรวมของดินที่สูงให้ต�่ำลงจนพืชต่ำงๆ สำมำรถ

ขึ้นอยู่ได้

l กำรสร้ำงระบบกระจำยควำมชุ่มชื้นตำมแนวพระรำชด�ำริ 

ฝำยชะลอควำมเรว็ของน�ำ้ให้ไหลลงไปสู่เบ้ืองล่ำง สังเกตได้จำกกำรกดัเซำะ

ตำมร่องน�้ำต่ำงๆ ลดลง นอกจำกนี้ยังมีตะกอนดินและเศษกิ่งไม้ที่สะสม เพิ่มขึ้นในแต่ละปีแทรกเข้ำไปอยู่ในผนังของ

ฝำย น�ำ้จะซมึลงไปในดนิช้ำๆ ทัง้นีเ้นือ่งจำกพืน้ดนิบรเิวณฝำยมีควำมชุ่มช้ืนสะสมมำกขึน้ในแต่ละปี ซ่ึงสงัเกตได้จำก

กำรที่มีพืชจ�ำพวกหญ้ำขึ้นอยู่รอบๆ เป็นกำรชะลอกำรไหลของน�้ำ

l กำรสร้ำงคันดินกั้นน�้ำ (Terracing) เป็นกำรเลือกพื้นที่รับน�้ำและท�ำกำรขยำยให้กว้ำงและลึก เพื่อเพิ่ม

ปริมำณในกำรกักเก็บ โดยดินที่ขุดขึ้นจะต้องไม่ไปขวำงทำงน�้ำที่จะไหลเข้ำมำตำมธรรมชำติ 

l กำรสร้ำงคนัดนิเบนน�ำ้ (Division) เป็นกำรเชือ่มต่อคนัดนิก้ันน�ำ้ทีส่ำมำรถเชือ่มต่อกันได้เป็นแนวขวำง

ทำงน�้ำในพื้นที่ บริเวณใดเป็นพ้ืนที่ต�่ำให้ใช้ดินถมเสริมขึ้นเป็นคันดิน บริเวณใดเป็นพื้นที่สูงให้ใช้วิธีขุดร่อง ท�ำกำร

จัดระดับให้น�้ำไหลถ่ำยเทเข้ำหำกัน เม่ือมีกำรจัดสร้ำงโดยกำรวำงระดับในระยะที่เหมำะสม ท�ำให้เกิดควำมชุ่มชื้น

กระจำยครอบคลุมพื้นที่มำกขึ้น มีผลเกื้อกูลกับกำรปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำ
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l กำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรพัฒนำแหล่งน�้ำด้วยระบบ เครือ

ข่ำยอ่ำงเก็บน�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ ระบบเครือข่ำยอ่ำงเก็บน�้ำเป็นกำรผัน

น�ำ้จำกอ่ำงเกบ็น�ำ้ทีม่ปีรมิำณมำกมำช่วยเหลืออ่ำงเกบ็น�ำ้ทีม่ปีรมิำณน้อยกว่ำ  

เป็นกำรใช้น�ำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถขยำยพืน้ทีช่่วยเหลอืทำงกำรเกษตร

ได้เป็นวงกว้ำงและทั่วถึง รวมถึงกำรฟื้นฟูสภำพธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่ได้อีกด้วย

l กำรฟื้นฟูสภำพป่ำไม้บนพ้ืนที่ภูเขำด้วยระบบป่ำเปียก หรือ 

ป่ำภูเขำ โดยจัดตั้งสถำนีสูบน�้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ สูบน�้ำจำกระบบ

ชลประทำนของระบบเครือข่ำยอ่ำงเก็บน�้ำส่งขึ้นไปบนเขำเสวยกะปิในระดับ 

ที่สูงที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถส่งไปได้ และได้สร้ำงบ่อพักน�้ำไว้ ณ จุด ที่สำมำรถ

ส่งน�้ำขึ้นไปพร้อมกับสร้ำงระบบท่อให้น�้ำไหลลงมำทำงด้ำนล่ำง มีกำรติดตั้ง

หัวจ่ำยแบบสปริงเกอร์เป็นระบบกระจำยน�้ำ เพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่

ที่ต้องกำร จำกควำมส�ำเร็จของระบบดังกล่ำวได้ขยำยออกไปท�ำกำรฟื้นฟู

สภำพป่ำไม้ที่บริเวณเขำรังแร้งและเขำบ่อขิง โดยท�ำกำรติดตั้งระบบสูบน�้ำ

ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์และระบบท่อจ่ำยน�้ำในบริเวณพื้นที่ดังกล่ำว ซึ่งผล

จำกกำรด�ำเนินกำร ท�ำให้พื้นที่ป่ำบริเวณภูเขำทั้งสำมแห่งฟื้นสภำพกลับมำ

อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

การขยายผลสู่พื้นที่ 

- ด�ำเนินกำรจัดพ้ืนท่ีสำธิตภำยในศนูย์ โดยจดัท�ำเป็นจดุถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละกำรพฒันำคณุภำพชวีติตำม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถำนีกำรเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง เช่น งำนพัฒนำดินที่แข็งเป็นดำน งำนพัฒนำที่ดิน (หญ้ำแฝก) 

งำนพืชผักผสมผสำน งำนปศุสัตว์ งำนเพำะเลี้ยงขยำยพันธุ์ สัตว์ป่ำ (สวนสัตว์) 

- ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้ำนรอบศูนยฯ์ จ�ำนวน ๒๙ หมูบ่ำ้น ๔,๗๑๙ ครวัเรือน สนับสนุน

เกษตรกรที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ให้เป็นเกษตรกรตัวอย่ำง ปัจจุบันมีเกษตรกรจ�ำนวน ๗๗ รำย ซ่ึงสำมำรถเป็นเกษตรกร

ตัวอย่ำงได้ 

- ด�ำเนนิกำรพฒันำคณุภำพชีวติโดยกำรสนบัสนนุปัจจยักำรผลติ เช่น พนัธุพื์ช ได้แก่ พรกิหัวเรอืห้วยทรำย 

มะเขือเทศสดีำ กระเจีย้บเขยีวมรกต มะรมุอนิเดยีพระรำชทำน และพนัธ์ุสตัว์ ได้แก่ สนับสนนุพนัธุป์ลำ ไก่เขยีวห้วยทรำย 

ไก่งวง เป็ดเทศลูกผสม 

- อนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพป่ำไม้ เพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำ ๖๒ ชนิด รวมจ�ำนวน ๑,๒๐๗ ตัว และ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษำธรรมชำติให้กับนักเรียน นักศึกษำ เยำวชน โดยในปี ๒๕๕๕ มีผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน

ภำยในศูนย์ฯ จ�ำนวน ๖๔,๙๔๐ รำย
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การขยายผลองค์ความรู้

ด�ำเนินกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย และมีผลกำรศึกษำทดลอง ๓๑๖ เรื่อง อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ๘ เรื่อง แล้วเสร็จ ๓๐๘ 

เรื่อง โดยมีบัญชีหลักงำนวิชำกำรที่น�ำมำขยำยผลจ�ำนวน ๑๙ เรื่อง ได้แก่

 ๑. สำยธำรแห่งชีวิต

 ๒. กำรเลี้ยงโคเนื้อภูพำน

 ๓. กำรเลี้ยงไก่ด�ำภูพำน

 ๔. กำรเลี้ยงสุกรภูพำน

 ๕. กำรปลูกข้ำวพันธุ์สกลนคร

 ๖. กำรปลูกข้ำวขำวพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕

 ๗. ลิ้นจี่ นพ. ๑

 ๘. กำรเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมศัตรูพืชสวนไม้ผล

 ๙. กำรผลิตวุ้นเส้นจำกถั่วเขียว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
“ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

 ๑๐. กำรเลีย้งปลำนลิแดงร่วมกบัเป็ดบำบำลลีกูผสมในบ่อครวัเรอืน

 ๑๑. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์

 ๑๒. เกษตรทฤษฎีใหม่

 ๑๓. กำรจัดกำรดินเค็มเพื่อปลูกข้ำว

 ๑๔. กำรจัดกำรดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

 ๑๕. กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง

 ๑๖. กำรปลูกยำงพำรำ

 ๑๗. หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุ์นำงตุ่ย

 ๑๘. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกพืชสมุนไพร

 ๑๙. กำรผลิตผ้ำย้อมครำม
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ผลส�ำเรจ็จำกงำนศกึษำทดลองได้น�ำไปขยำยผลสูป่ระชำชนในพืน้ที ่เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมแห้งแล้ง ควำมยำกจน และกำร

ขำดควำมมัน่คงในกำรประกอบอำชพีรวมทัง้รำยได้ของรำษฎร เพือ่จัดหำรปูแบบกำรพฒันำท่ีเหมำะสมกับภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ซึ่งมีสภำพภูมิประเทศและทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่ำงไปจำกภำคอื่น

จุดเด่นผลส�าเร็จ

โคเนื้อภูพาน สืบสำยพันธุ์มำจำกโคในกลุ่ม Japanese Black ซึ่งเป็น 

๑ ใน ๔ สำยพันธุ์หลักของโควำกิวที่มีกำรเลี้ยงกันในประเทศญ่ีปุ่น และถือได ้

ว่ำเป็นสำยพันธุ์ที่มีศักยภำพในกำรผลิตเนื้อโคขุนที่ดีที่สุด โดยเนื้อโคท่ีได้จำก

กำรขุนมีควำมนุ่มเป็นพิเศษมำกกว่ำโคสำยพันธุ์อื่น และพบว่ำไขมันที่แทรกเป็น

ไขมันท่ีดแีละมีส่วนประกอบของกรดไขมนัโอเมก้ำ ๓ และโอเมก้ำ ๖ เพือ่ผลติเนือ้

คุณภำพสูง ปัจจุบันสำมำรถขยำยพันธุ์ได้ และได้เนื้อโคขุนคุณภำพที่มีเนื้อและ 

ไขมันใกล้เคียงกับเน้ือโคจำกประเทศญี่ปุ ่น กำรเล้ียงโคเนื้อภูพำนมีต้นทุน

ประมำณ ๕,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ บำท แม่โคจะให้ลูกปีละ ๑ ตัว เกษตรกรสำมำรถจ�ำหน่ำยลูกโคได้ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บำท และจ�ำหน่ำย 

โคเนื้อภูพำน รำคำตัวละ ๖๐,๐๐๐ บำท 

ไก่ด�าภูพาน มีลักษณะขนด�ำ หนังด�ำ กระดูกด�ำ สำมำรถเลี้ยงในระบบโรงเรือนแบบง่ำยๆ หรือเลี้ยงปล่อยตำมธรรมชำติ

ได้ ไม่ต้องเพิม่ต้นทนุ สำมำรถสร้ำงรำยได้มำกกว่ำกำรเลีย้งไก่ทัว่ไป ๒ - ๓ เท่ำตวั โดยไก่ด�ำภูพำน รำคำตวัละ ๒๐๐ - ๒๕๐ บำท 

ไก่เนื้อ รำคำตัวละ ๑๐๐ - ๑๒๐ บำท

สุกรภูพาน พัฒนำจำกจุดเด่นของสุกร ๓ สำยพันธุ์ คือ พันธุ์เหมยซำน พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ดูร็อกเจอร์ซี่ มีขนำด

กะทัดรัด ให้ลูกดก เลี้ยงง่ำย มันน้อยและเนื้อแดง ทนต่อโรค สำมำรถน�ำไปเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชำติ โดยกำรเลี้ยงเพศเมีย  

๒ ตัว ต้นทุน ๒๔,๐๐๐ บำท ได้ลูกปีละ ๖๐ ตัว รำคำตัวละ ๑,๐๐๐ บำท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท มูลสุกรขำยได้เป็นเงิน  

๑,๕๐๐ บำท/ปี ได้ก�ำไรสุทธิ ๓๗,๕๐๐ บำท สำมำรถแปรรูปเป็นเนื้อสดเพื่อจ�ำหน่ำย ได้ตัวละ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บำท นอกจำกนี้ 

สำมำรถเลี้ยงเพื่อผลิตลูกหมูเพื่อท�ำหมูหันที่มีควำมเหมำะสมได้เฉลี่ยคอกละ ๑๒ - ๑๕ ตัว ลูกสุกรภูพำน สำมำรถขำยได้ตัวละ 

๖๐๐ - ๗๐๐ บำท
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ข้ำวพันธุ์สกลนคร  นำด�ำ นำหว่ำน 

ต้นทุน  ๓,๓๑๖ บำท/ไร่ ๒,๖๑๗ บำท/ไร่

ก�ำไร  ๖,๔๗๖ บำท/ไร่ ๓,๘๐๙ บำท/ไร่

ข้ำวพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕ เป็นข้ำวเจ้ำมีกลิ่นหอม ชนิดไวต่อช่วงแสง 

ทนแล้งได้ดีพอควร ทนต่อสภำพดินเปรี้ยวและดินเค็ม

ข้ำวพันธุ์ดอกมะลิ ๑๐๕  นำด�ำ นำหว่ำน 

ต้นทุน  ๕,๒๓๑ บำท/ไร่ ๓,๓๖๑ บำท/ไร่

ก�ำไร  ๓,๙๘๕ บำท/ไร่ ๒,๙๕๙ บำท/ไร่

พันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้ำวพันธุ์สกลนคร เป็นพันธุ์ขำ้วเหนียว คุณภำพข้ำวสุก  

เหนียว นุ่ม และมีกลิ่นหอม เป็นข้ำวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งในสภำพนำดอน นำชลประทำน และสภำพไร่

การขยายผลสู่พื้นที่ 

ได้ขยำยผลสู่รำษฎร ได้น�ำผลส�ำเร็จมำพัฒนำเป็นหลักสูตรกำรฝึกอบรม

จ�ำนวน ๓๖ หลักสูตร โดยมีพื้นที่เป้ำหมำยหมู่บ้ำนรอบศูนย์ ๒๒ หมู่บ้ำน ปัจจุบันได้

พัฒนำตัวอย่ำงเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ส�ำหรับกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี และสำมำรถขยำยผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้สนใจที่เป็นนักเรียน นักศึกษำ ประชำชน

ทั่วไป และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ รวม ๗๑,๖๘๖ 

คน จำกกำรขยำยผลดังกล่ำวท�ำให้รำษฎรได้น�ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปปรับใช้ใน

กำรด�ำรงชีพ ท�ำให้รำษฎรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรำยได้เสริมจำกหลักสูตรฝึก

อบรมด้ำนอำชีพเพิ่มมำกขึ้น
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การขยายผลองค์ความรู้

ด�ำเนินกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย ๒๓๓ เรื่อง อยู่ระหว่ำงกำร

วิจัย ๔๐ เรื่อง แล้วเสร็จ ๑๙๓ เรื่อง โดยมีบัญชีหลักงำนวิชำกำรที่มี

กำรน�ำไปขยำยผล จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง ได้แก่

 ๑. กำรพัฒนำพื้นที่ต้นน�้ำด้วยฝำยเก็บกักต้นน�้ำล�ำธำร

 ๒. กำรเพำะเลี้ยงปลำนิลในกระชัง

 ๓. กำรเลี้ยงปลำดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม

 ๔. กำรเลี้ยงปลำกดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน�้ำไหลผ่ำน

 ๕. กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กบ (กบนำ)

 ๖. กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กบ (กบบูลฟร็อก)

 ๗. เทคนิคและวิธีกำรเพำะเห็ด

 ๘. กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หำงด�ำ

 ๙. กำรเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซำน

 ๑๐. กำรเลี้ยงแพะนม

 ๑๑. กำรปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษ

 ๑๒. กำรปลูกและขยำยพันธุ์ส้มโอ (พันธุ์ขำวใหญ่ 

  พันธุ์ขำวทองดี)

 ๑๓. กำรจัดกำรดินตื้นเพื่อกำรผลิตผักอินทรีย์

 ๑๔. กำรฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภำพ

  เพื่อกำรผลิตพืช

 ๑๕. ระบบนิเวศลุ่มน�้ำที่ยั่งยืน

 ๑๖. พืชอำหำรสัตว์ในพื้นที่ป่ำโปร่ง

 ๑๗. กำรปลูกหญ้ำแฝกในพื้นที่ลุ่มน�้ำ

 ๑๘. เกษตรทฤษฎีใหม่

 ๑๙. กำรผลิตไม้ดอกนอกฤดู

 ๒๐. กำรปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”

ผลส�ำเร็จจำกกำรศึกษำทดลอง น�ำไปสู ่กำรเป็น

ศูนย์กลำงรูปแบบกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับสภำพ

พืน้ทีภ่ำคเหนอื เป็นพืน้ทีพั่ฒนำให้เป็นแหล่งต้นน�ำ้ล�ำธำร ทีม่กีำร

ตัดไม้ท�ำลำยป่ำท�ำให้เกิดสภำพแห้งแล้งและมีไฟป่ำ ด�ำเนินกำร

ปลูกไม้ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง คือ มีไม้ใช้สอย ไม้ผล และ

ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งนอกจำกจะได้ประโยชน์จำกไม้ทั้ง ๓ อย่ำงนี้แล้ว 

ยังอ�ำนวยประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำเพื่อคงควำมชุ่มชื้น

เอำไว้ อันเป็นประโยชน์อย่ำงที่ ๔ โดยเน้นกำรพัฒนำพื้นที่ต้นน�้ำ

ล�ำธำรให้ได้ผลอย่ำงสมบูรณ์ และเผยแพร่แก่รำษฎร ให้สำมำรถ

น�ำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
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ฝายต้นน�้าล�าธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้า 

“ฝำยต้นน�้ำล�ำธำร” ตำมแนวพระรำชด�ำริ คือ สิ่งก่อสร้ำงข้ึนขวำงก้ันร่องน�้ำร่องห้วยขนำดเล็กบนพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำรที่

มีสภำพเสื่อมโทรม เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรช่วยชะลอกำรไหลหลำกและควำมรุนแรงในกำรไหลของน�้ำให้ช้ำลง และช่วยกักตะกอน 

หน้ำดินไม่ให้สูญเสียไปทับถมบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำตอนล่ำง ซึ่งควำมชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ต้นน�้ำจะช่วยในกำรฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน�้ำ

และเป็นวิธีกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำวิธีกำรหนึ่ง

จุดเด่นผลส�าเร็จ

การเลี้ยงกบบูลฟร็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

ลักษณะทั่วไปของกบบูลฟร็อก เป็นกบขนำดกลำงถึงขนำด

ใหญ่ มีถิ่นก�ำเนิดในทวีปอเมริกำเหนือทำงด้ำนตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมริกำเรื่อยไปจนถึงตอนกลำงของประเทศ ต่อมำมีกำรน�ำไป

เลีย้งแพร่กระจำยทำงด้ำนตะวนัตกของประเทศ กบชนดินีจ้งึมชีือ่สำมญั

ว่ำกบบูลฟร็อก หรือกบกระทิง

ระยะเวลาในการเลี้ยง ทุนการเลี้ยงต่อกบ ๑ ตัว ราคาที่ขายได้ต่อ ๑ ตัว น�้าหนักกบโดยเฉลี่ย 

๘ เดือน ๑๔.๙๙ บำท ๒๔ บำท ๒๐๐ - ๒๕๐ กรัม 

๑๒ เดือน ๓๖.๖๖ บำท ๔๕ - ๕๐ บำท ๓๐๐ - ๓๕๐ กรัม 

๑๘ เดือน ๗๗.๒๙ บำท ๓๐๐ - ๕๐๐ บำท ๔๐๐ - ๕๐๐ กรัม 

ต้นทุนในการเลี้ยงกบบูลฟร็อก

การอนุรักษ์นิเวศลุ่มน�้าอย่างยั่งยืน 

กำรพัฒนำให้คนอยู่กับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูล เป็นรูปแบบกำรพัฒนำที่เชื่อมโยง 

“ต้นทำงเป็นป่ำไม้ปลำยทำงเป็นประมง ระหว่ำงทำงเป็นเกษตรกรรม และอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง” กำรจัดกำรทรัพยำกรลุ่มน�้ำ แหล่งต้นน�้ำล�ำธำร ตำมแนวพระรำชด�ำริ คือ 

กำรพัฒนำป่ำ ๓ วิธี คือ ๑. กำรปลูกไม้ ๓ อย่ำง ได้ประโยชน์ ๔ อย่ำง ๒. กำรปลูก

ป่ำในใจคน และ ๓. กำรใช้ประโยชน์ ทรัพยำกรป่ำไม้แบบวนเกษตร ท�ำให้ปริมำณ 

น�้ำฝนเพิ่มขึ้น และอัตรำกำรระเหยของน�้ำลดลง

เดิมเฉลี่ย ปี ๒๕๒๗-๒๕๕๔ ปัจจุบัน ปี ๒๕๕๕

ปริมำณฝน (มิลลิเมตร) ๑,๑๔๒.๒๐ ๑,๓๒๗.๘๐

อัตรำกำรระเหย (มิลลิ้มตร/ปี) ๑,๓๖๕.๕๐ ๑,๐๕๙.๖๐

จ�ำนวนวันที่ฝนตก (วัน/ปี) ๘๐ - ๙๐ ๑๐๐ - ๑๑๐
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การเลี้ยงปลาระบบน�้าผ่าน 

เป็นกำรศกึษำวำงระเบียบบรหิำรเกีย่วกบั

กำรจับปลำในอ่ำงเกบ็น�ำ้ รวมทัง้เทคนิคควบคมุกำร

จบัปลำเพือ่ให้รำษฎรได้รบัประโยชน์จำกปลำในอ่ำง

เก็บน�้ำอย่ำงแท้จริง เพื่อที่จะมีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยง

ปลำท�ำประมง โดยไม่เอำเปรียบกัน ไม่ท�ำลำยพันธุ์

ปลำและท�ำให้เกิดกำรสูญพันธุ์ และยังสำมำรถใช้

เป็นแนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรับอ่ำงเกบ็น�ำ้แห่งอืน่ๆ ต่อไป 

วิธีกำรด�ำเนินกำรแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ กำรเลี้ยงปลำในบ่อซีเมนต์ และกำรเลี้ยงปลำในกระชัง ซึ่งพบว่ำกำรเลี้ยงปลำ

กดหลวงในบ่อซีเมนต์กลบระบบน�้ำผ่ำน จำกกำรด�ำเนินกำรเลี้ยงในระยะเวลำ๑๒๘ วัน ท�ำให้ได้ปลำกดหลวงขนำดน�้ำหนักเฉลี่ย 

๕๒๒.๓๔ กรมั ควำมยำวเฉล่ีย ๓๕.๗๐ เซนติเมตร อตัรำกำรรอดตำยร้อยละ ๙๖.๕ ปลำกดหลวงมอีตัรำกำรรอดตำยสงู สำมำรถ

เลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลบระบบน�้ำผ่ำนตลอดได้

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก

โดยกำรผลติเชือ้บรสิทุธิ ์(น�ำ้เชือ้) กำรผลติ

หัวเชื้อของเมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อ) กำรผลิตก้อนเชื้อ

และกำรเปิดดอก (ก้อนเชื้อเห็ด) ซึ่งเป็นกำรท�ำแบบ

ครบวงจร ซึ่งเกษตรกรสำมำรถน�ำไปปรับใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรผลิตเห็ดใน

โรงเรือนเปิดดอก ขนำด ๔ x ๖ เมตร มีต้นทุนระหว่ำง ๕,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บำท แล้วแต่ชนิดของเห็ด เมื่อเก็บผลผลิตขำยสู่ตลำด 

สำมำรถท�ำก�ำไรเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยแล้วอยู่ระหว่ำง ๔,๐๐๐ - ๘,๕๒๐ บำท

การขยายผลสู่ราษฎร 

จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๒๘ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมด ๒๔๗ รุ่น จ�ำนวน ๙,๑๑๒ รำย 

ซึ่งหลักสูตร ที่ได้รับควำมสนใจมำกตำมล�ำดับ ดังนี้ 

อันดับ ๑ คือ หลักสูตรฝำยต้นน�้ำล�ำธำรเพื่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำที่ยั่งยืน 

อันดับ ๒ คือ หลักสูตรกำรเลี้ยงปลำเพื่อยังชีพ 

อันดับ ๓ คือ หลักสูตรกำรเพำะเลี้ยงกบและขยำยพันธุ์กบ 

อันดับ ๔ คือ หลักสูตรกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 

อันดับ ๕ คือ หลักสูตรกำรท�ำและกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

ในปี ๒๕๕๕ มีผู้สนใจเข้ำศึกษำดูงำนและเยี่ยมชม จ�ำนวน ๘๓๓ คณะ ๗๑,๘๑๐ รำย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
“ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน”

การขยายผลองค์ความรู้

ด�ำเนินกำรศึกษำ ทดลอง วิจัยในด้ำน

ต่ำงๆ ทัง้หมด ๒๙๑ เรือ่ง อยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิ

กำร ๖๔ เรื่อง และด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ ๒๒๗ 

เรื่อง โดยมีบัญชีหลักงำนวิชำกำรที่น�ำมำขยำย

ผลจ�ำนวน ๑๗ เรื่อง ได้แก่ 

 ๑. กำรแกล้งดิน

 ๒. กำรปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้ำวหอมกระดังงำ

 ๓. กำรปลูกปำล์มน�้ำมันในพื้นที่พรุ

 ๔. กำรท�ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 ๕. กำรผลิตอำหำรข้นส�ำหรับไก่

 ๖. กำรผลิตอำหำรข้นส�ำหรับแพะ

 ๗. กำรเลี้ยงปลำหมอไทยในบ่อดินพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 ๘. กำรเลี้ยงปลำนิลในบ่อพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

 ๙. กำรปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดขำวในพื้นที่พรุ

 ๑๐. กำรปลูกและแปรรูปปำล์มสำคู

 ๑๑. แนวทำงกำรฟื้นฟูป่ำพรุ

 ๑๒. กำรปลูกสละแซมในสวนยำงพำรำ

 ๑๓. กำรเพำะเห็ดฟำงด้วยขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำ

 ๑๔. กำรเพำะเห็ดสกุลนำงรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำ

 ๑๕. กำรท�ำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่ดินเปรี้ยว

 ๑๖. กำรใช้หญ้ำแฝกพันธุ์สงขลำ ๓ เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

 ๑๗. กำรท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ

ผลส�ำเรจ็จำกงำนศึกษำทดลองได้น�ำไปขยำยผล

สู่ประชำชนในพื้นที่ เพื่อกำรแก้ปัญหำดินเพรุ และพัฒนำ

ดินอินทรีย์และดิน ที่มีปัญหำอื่นๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อน�ำมำใช้

ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเกษตร รวมทั้งแสวงหำแนวทำงและ

วิธีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนกำรเกษตร กำรเลี้ยงสัตว์ และ

กำรเกษตรอุตสำหกรรมที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ

สภำพพ้ืนที่ภำคใต้ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งควำมส�ำเร็จให้

กับพื้นที่อื่นๆ 
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จุดเด่นผลส�าเร็จ

กำรขุดยกร่องดินพรุเพื่อปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล โดยกำรรักษำหน้ำดิน

ให้หนำขึ้น ให้เปิดหน้ำดินออกก่อนแล้วท�ำกำรขุดยกร่อง น�ำหน้ำดินเดิมมำเสริม

บนร่อง และจะต้องไม่ขุดชั้นดินที่มีสำรซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดให้เกิดกรด (ไพไรต์ : Fes) 

ขึ้นมำและรักษำระดับน�้ำในท้องร่องให้อยู่เหนือพื้นดินที่มีสำรซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดให้

เกิดกรด

กำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวทนเปร้ียว ได้แก่ พันธุ์ข้ำวทนดินเปรี้ยว ๑๐ 

สำยพันธุ์ ลูกแดง อัลซัมดูลละห์ ข้ำวเขียวดอนทรำย รวงยำง ข้ำวขำว ช่อจ�ำปำ 

ช้องนำง ขำวน้อย กระดังงำและสี่รวง ซึ่งสำยพันธุ์เหล่ำนี้เป็นข้ำวไวแสง เหมำะส�ำหรับปลูกนำปี เป็นที่นิยมของประชำชนในพื้นที่ 

และสำมำรถพัฒนำเป็นข้ำวสำยพันธุ์ประจ�ำถิ่นได้

พลังงำนทำงเลือก (ไบโอดีเซล) 

มีโรงงำนสกัดและแปรรูปน�้ำมันปำล์ม 

ด�ำเนินกำรในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในช่วงแรก

ใช้วิธีทอดผลปำล์มในกระทะ ใช้เครื่องหิน

แรงคน ต่อมำพัฒนำเครื่องแยกผลปำล์ม

ทะลำยและกำรทอดผลปำล์มภำยใต้ระบบ

สุญญำกำศ ต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ น�ำน�้ำมันปำล์มดิบมำทดลองผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทน

กำรเล้ียงปลำในกระชัง โดยปลำที่เลี้ยงต้องทนกรดได้ดีและมีควำมเหมำะสมส�ำหรับเลี้ยงในกระชัง ได้แก่ ปลำแรด  

ปลำบู่ และปลำหมอไทย เป็นต้น กำรเลือกที่เลี้ยงควรเลือกบริเวณที่มีกำรไหลเวียนของกระแสน�้ำได้ดี และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีกำร

ปล่อยของเสีย กำรเลี้ยงควรจะหลีกเลี่ยงกำรเลี้ยงในฤดูฝนหรือฤดูน�้ำหลำก โดยเริ่มเลี้ยงหลังจำกหมดฤดูฝน จนถึงเข้ำฤดูฝนของปี

ถัดไปจึงเริ่มจับปลำได้

การขยายผลสู่ราษฎร

l ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ ได้แก่ โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกมะนำว โครงกำรส่งเสริมกำร

ปลูกข้ำว โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชไร่ พืชผัก โครงกำรจัดฝึกอบรมส่งเสริมและอนุรักษ์ บอนสีในโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำร

กลำงวันของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน และโรงเรียนประถมศึกษำ

l ขยำยผลกำรปลูกพืชผัก กำรปลูกยำงพำรำกำรเพำะเห็ดฟำงกองเตี้ย และกำรเพำะเห็ดในถุงพลำสติกด้วยวัสดุ 

เหลือใช้ในท้องถิ่น เพื่อไปส่งเสริมสนับสนุนและให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำอำชีพและเพิ่มรำยได้ 

l ส่งเสรมิกำรเลีย้งปลำด้วยอำหำรพืน้บ้ำนร่วมกบัอำหำรเมด็ แก่เกษตรกรในพืน้ทีห่มูบ้่ำนบรเิวณรอบศนูย์ พ้ืนท่ีศูนย์สำขำ

ในปี ๒๕๕๕ มีผู้สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ของศูนย์ฯ จ�ำนวน ๑,๘๗๒ รำย และมีผู้สนใจเข้ำศึกษำ 

ดูงำนและเยี่ยมชมศูนย์ฯ จ�ำนวน ๔๐,๐๙๐ รำย 
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เศรษฐกิจพอเพียง : กระบวนการต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า 

จากนิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มไิด้หมายความเพยีงแค่บคุคลพึง่ตนเองได้ (Self-Suf-

ficiency) แต่เศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency Economy มีความหมายกว้างมากกว่า เพราะเศรษฐกิจ 

พอเพียงไม่ใช่แนวทางส�าหรับปรับใช้ได้เฉพาะบุคคล หรือเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การหยุดอยู ่กับที่  

แต่เศรษฐกจิพอเพียงใช้ได้ทัง้กบับคุคล กลุ่ม ชมุชน องค์กร ทัง้ภาครฐัและภาคธรุกจิ และทีส่�าคัญการคดิอย่าง

พอเพียงเป็นการคิดอย่างมีความเป็นพลวัต สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาได้ตามเหตุผลสอดคล้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

คิดพอเพียง สมดุลต้นน�้ำ

“คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย 

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมี

ความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ท�าอะไรต้องพอ

เพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่าง

มาก คนเราก็อยู่เย็นเป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมี

ของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอ

ประมาณตามอตัรา พดูจาก็พอเพียง ท�าอะไรกพ็อเพียง ปฏบิตัิ

ตนก็พอเพียง” 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
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แนวทางในการด�ารงชีวิต มีการพัฒนาใน 

๓ ระดับ คือ

ระดับที่หน่ึง - เป็นเศรษฐกิจพอเพียง

แบบพ้ืนฐานท่ีเน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและ

ครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีพอกิน 

มีอาหาร สามารถสนองความต้องการพื้นฐานหรือ

ปัจจัยสี่ของครอบครัว พึ่งตนเองได้

ระดบัทีส่อง - เป็นเศรษฐกิจพอเพยีงแบบ

ก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงเป็นระดับกลุ่ม 

มีการรวมตัว ทั้งความคิด ความร่วมมือ รักษาผล

ประโยชน์ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และ

แก้ไขปัญหาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ขยำยผล เปรียบเสมือนกลำงน�้ำ
มูลนิธิชัยพัฒนา และส�านักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลัก

ในการประสานการด�าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างต่อเนือ่ง และมุง่ม่ันให้เกดิมิติความรู้ของเศรษฐกิจพอเพยีงทีเ่ข้มข้น

และปฏิบัติได้หลากหลาย จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อค้นหาผู้ที่

ได้น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ โดยจัดแบ่ง

เป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านประชาชนท่ัวไป ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจขนาดกลาง และด้านธุรกิจขนาดย่อม รวมทั้งสิ้น 

๑,๑๕๖ ราย มีผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จ�านวน ๕ ราย 

ระดับที่สาม - เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือ

ระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร เอกชน หรือธุรกิจภายนอก โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ทุกฝ่าย
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และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงาน กปร. กระทรวง

มหาดไทย ส�านักงบประมาณ กองทัพไทย ได้จัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ โดยมุ่งเน้นการ

น้อมน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในหน่วยงานภาครฐั ทัง้ในระดบักรม และองค์กรภาครฐัในส่วนภมูภิาค ทัง้โรงเรยีน โรงพยาบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ฯลฯ แบ่งการประกวดเป็น ๑๐ ประเภท คือ ๑) ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ๒) ประชาชน

ทั่วไป ๓) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ๔) เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๕) กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ๖) หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค 

๗) หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง ๘) ธุรกิจขนาดใหญ่ ๙) ธุรกิจขนาดกลาง ๑๐) ธุรกิจขนาดย่อม โดยมีผู้ส่งผลงาน 

เข้าร่วมประกวดฯ จ�านวนรวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๔ ราย มีผู้ชนะเลิศ ๑๐ ราย ซึ่งเป็นตัวอย่างการขยายผล ดังนี้

เป็นคนที่มีความใฝ่รู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตลอดเวลา มีความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา น�าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา

ใช้โดยการไปฝึกเรียนปักผ้าคลุมผมจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านและถ่ายทอดให้แก่คนใน

หมู่บ้าน น�าความรู้ด้านบัญชีท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการกลุ่ม เป็น

ตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือชุมชน ท�าให้สมาชิกมี

รายได้เลี้ยงตนเองได้

ปลำยน�้ำ : ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ

ประเภทประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลและกันดำร 

คุณคอสหม๊ะ แลแมแน 

ต�าบลจะแนะ อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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ประเภทประชำชนทั่วไป

คุณสมพงษ์  พรผล 

ต�าบลท่าอยู่ อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

มีความมุ่งมั่น ขยัน เป็นผู้น�าทางปัญญาที่สร้างแรง

บันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้และค้นหาทางออกเพื่อให้

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านดอกบัว ต�าบลบ้านตุ่น อ�าเอเมือง จังหวัดพะเยา

อาชีพหลักของชุมชนบ้านดอกบัวคือ การท�านา ท�าสวน ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ ส�าหรับ

นอกฤดูกาลท�านา ชาวบ้านบัวได้ใช้เวลาว่างประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมจักสานเข่งไม้ไผ่ 

เป็นอาชีพที่ท�าให้ประชากรในหมู่บ้านมีรายได้มาก มีผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าว  

หญ้าแพงโกล่า ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (เข่ง) ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

คุณเปรียวจันทร์  ต๊ะต้นยาง

ต�าบลเชิงเคี่ยน อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เริ่มท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๔๒ แรงงานในครอบครัว ๕ คน จ้างงาน ๕ คน 

มพีืน้ที ่๒๓ ไร่ (ทีพ่กัอาศยัและโรงเรอืน ๓ ไร่ นาข้าว ๑ ไร่ สระน�า้ ๓ ไร่ ปลกูไม้ผล ๖ ไร่ ปลกู

พืชผกั ๗ ไร่ ป่าไม้ใช้สอย ๓ ไร่ ใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ทรพัยากรธรรมชาต ิและเทคนิคทางการ

เกษตรในแบบต่างๆ มาผสมผสานกนัอย่างลงตวั สามารถด�าเนนิชวีติตนเองและครอบครัวให้

มีความพอเพียง อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

พึง่พาตนเองจนสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชนรวมกลุม่เกษตรกรท�า

สวนยาง ปัจจุบันสามารถผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพดีชั้น ๑ เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถ

ก�าหนดราคายางแผ่นได้เอง 

วิถีชีวิตและทรัพยากรในท้องถ่ินโดยใช้ต้นไผ่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมาท�าสุ่มไก่ เข่ง ออกจ�าหน่าย รวมกันเป็นกลุ่มจักสาน 

เข่งขึ้น ซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านบัวเป็นอย่างดี
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ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มเกษตกรท�าสวนบ้านถ�้า ต�าบลบ้านถ�้า 

อ�าเภอดอกค�าใต้ จังหวัดพะเยา

จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 

เป็นกลุม่เกษตรกรจดทะเบียนเป็นนติบุิคคล (พ.ศ. 

๒๕๔๗) มีสมาชิก ๑๓๙ ราย ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ จ�านวน ๖๐ ราย ที่เหลือท�าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน มีอาคารส�านักงานและท่ีดินเป็นของกลุ่ม รวมกลุ่มเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวกล้อง

อินทรีย์ ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า ช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ มีการบริหารกลุ่ม ครบถ้วนทั้ง ๕ ก ได้แก่ กรรมการ กิจกรรม กองทุน กติกา 

การจัดการ

ประเภทหน่วยงำน/องค์กรภำครัฐ ในส่วนกลำง 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส.ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีแนวคิดการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ บูรณาการแนวทางการบริหารองค์กรภายใต้กรอบการบริหาร

และการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี ๙ ประการ ได้แก่ การ

สร้างสรรค์คณุภาพ การประหยดัคุม้ค่า การรกัษาสิง่แวดล้อม การร่วมคดิร่วมท�า เปิดเผย 

โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเป็นธรรม ส�านึกรับผิดชอบ และสนับสนุนการเรียนรู้  

เน้นการสร้างเครือข่ายชุมชนที่มีความมั่นคง ทั่วองค์กรส่วนกลางและสาขาทั่วประเทศ

สามารถเป็นก�าลังขับเคลื่อนความพอเพียงสู่เกษตรกรและชุมชนต้นแบบ และขยายความรู้

ให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
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ประเภทหน่วยงำน/องค์กรภำครัฐ ในส่วนภูมิภำค

ส�านักงานเทศบาลต�าบลปลายพระยา ต�าบลปลายพระยา

อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

มีการใช้ทรัพยากรทางการบริหารและการพัฒนาอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิด

ประโยชน์สงูสดุ โดยเทศบาลได้ใช้งบประมาณเพือ่สร้างความเข้มแขง็ของชมุชนด้านการ

พัฒนาคณุภาพชวีติมากกว่าร้อยละ ๗๐ มเีงนิทนุหมนุเวียนของกลุม่เพือ่การเพ่ิมทนุของ

กลุ่มจากผลการด�าเนนิงานให้มเีงนิทนุขยายตวัขึน้และสามารถพึง่ตนเองได้อย่างค่อยเป็น

ค่อยไป “ระเบิดจากข้างใน” ใช้ชีวิตด้วยความสามัคคี การลด ละ เลิกอบายมุข การ

สร้างจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันท�าประโยชน์สาธารณะ

ประเภทธุรกิจขนำดใหญ่

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

เพือ่มุง่พฒันาธรุกิจ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมในการด�าเนนิธรุกิจทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม

และสังคม เป็นผู้น�าด้านพลังงานทดแทนด้วยการริเริ่มการผลิตและส่งเสริมการจ�าหน่ายน�้ามัน 

แก๊สโซฮอล์และน�้ามันไบโอดีเซล ช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โดยประสานเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ

เพือ่ให้การสร้างประโยชน์เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง(CSR-in-Process) อาท ิการพัฒนาธรุกจิ

ปั๊มชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน มีวิธีการส่งเสริมการตลาด โดยน�า

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาเป็นของสมนาคุณผู้ใช้น�้ามันที่สถานีบริการน�้ามัน เป็นการสร้าง

งานและรายได้ภายในชุมชน
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ประเภทธุรกิจขนำดกลำง

บริษัท บาธรูมดีไซน์ จ�ากัด 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง มี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและมกีจิกรรมเพือ่สงัคม โดยผูบ้รหิารและพนกังาน

มีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอ 

วางแผนงานด้านการตลาดเพื่อสร้าง Global Brand ในอนาคต โดยเป็นผู้น�า

ด้านนวัตกรรมสินค้าในห้องน�้า ๑ ใน ๕ ของโลก ซึ่งการได้รับการรับรองจากสถาบันที่มี 

ชื่อเสียงระดับโลก

มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะได้ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสอดคล้องความต้องการความพึงพอใจของลูกค้า และมีการเลือก

ตลาดเป้าหมาย

ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ากัด 

ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

มภีมูคุ้ิมกนัทางเศรษฐกิจ ท่ีมีขนาดการลงทุนเหมาะสม ไม่เน้นการท�าธรุกิจเพือ่ก�าไรอย่าง

เดียว ใช้ก�าลังแรงงานภายในท้องถิ่นไม่เกิน ๕๐ คน เน้นพนักงานมีคุณภาพ ความรู้ความสามารถ 

ขยายการลงทุนและกิจการจากเงินภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้วยตนเอง 

มีวิสัยทัศน์การด�าเนินธุรกิจ เน้นคุณภาพการผลิตและ

ให้บริการ เน้นในเรื่องวัตถุดิบใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการลด

ค่าใช้จ่าย

มีการวเิคราะห์ตลาด (ช่องทางจ�าหน่าย) ประเมนิผูแ้ข่งขนั 

ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค ้าแต ่ละกลุ ่มทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
…เพราะน�้าคือชีวิต...

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว  

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ความว่า

“...หลักส�ำคัญว่ำ ต้องมีน�้ำ น�้ำบริโภคและน�้ำใช้  

น�้ำเพ่ือกำรเพำะปลูก เพรำะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ำมีน�้ำคนอยู่ได้  

ถ้ำไม่มีน�้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้ำ คนอยู่ได้ แต่ถ้ำมีไฟฟ้ำ  

ไม่มีน�้ำ คนอยู่ไม่ได้..”

 เป็นสิง่ท่ีย�า้ให้เห็นว่า ทรงให้ความส�าคัญกบัน�า้ต่อการ

ด�ารงชวีติ และความอยู่รอดของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนษุย์ สตัว์ และ

พืช จนเปรียบได้ดั่งว่า “น�้ำ คือ ชีวิต” 

ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ในเรื่องน�้าของแผ่นดิน 

อย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา ๖๗ ปีของการครองราชย์ ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริในการพัฒนา 

แหล่งน�้าซึ่งก่อให้เกิดโครงการพัฒนาแหล่งน�้าทั่วประเทศกว่า ๒,๙๐๐ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน�้า ปัญหาน�้าท่วม และปัญหาน�้าเสีย ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของราษฎร 

และนอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ที่ส�าคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือ “กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ”
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๑.	ฝนหลวง	:	ลดภัยแล้ง	แก้สมดุล
เป็นการบริหารจัดการน�้าเหนือพื้นดินโดยการกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีของ 

ไอน�้าในอากาศให้รวมตัวกันเป็นเมฆฝนและกลั่นเป็นหยดน�้าฝนตกลงมาเป็นแหล่งน�้า

ส�าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ โครงการ “ฝนหลวง” ได้

ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศมาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน ดังเช่นในปี ๒๕๕๕  

เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างไปท่ัวประเทศ พื้นที่ได้รับประโยชน์

จากโครงการฝนหลวงมีมากถึง ๒๑๔ ล้านไร่



137เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

๒.	ป่าไม้	:	แหล่งสะสมน�้า	สร้างสมดุล
จากฝนหยดแรกที่ตกลงสู ่ผืนป ่า ท�าให ้เกิด

การเร่ิมต้นของสมดุลธรรมชาติ (ความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้น) 

ป่าต้นน�้าล�าธารคอยดูดซับและค่อยๆ ปลดปล่อยหยดน�้า 

สู่พ้ืนท่ีเบื้องล่างสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากร 

ธรรมชาติ ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง 

เป ็นแหล่งกักเก็บน�้าทีดีเ ย่ียม และโดยทั่วไปน�้าจะถูก 

ปลดปล่อยลงสู่ล�าธารเป็นน�้าท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของ

ค่าฝนเฉลี่ยทั้งปี (ข้อมูลจากส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ

ป่าเต็งรัง

เก็บกักน�้ำได้ ๑.๕ ล้ำนลูกบำศก์เมตร

ต่อพื้นที่ตำรำงกิโลเมตร

เก็บกักน�้ำได้ ๖ แสนลูกบำศก์เมตร

ต่อพื้นที่ตำรำงกิโลเมตร

เก็บกักน�้ำได้ ๓ แสนลูกบำศก์เมตร

ต่อพื้นที่ตำรำงกิโลเมตร
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๓.	ฝายชะลอความชุ่มชื้น	 :	 สร้างน�้าให้	
ผืนป่า

เป็นสิง่ก่อสร้างขวาง หรอืก้ันทางน�า้ ซึง่ปกติ

มกัจะกัน้ล�าห้วยล�าธารขนาดเลก็ในบรเิวณทีเ่ป็นต้นน�า้ 

หรอืพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันสงูช่วยชะลอการไหลของน�า้

ให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมล�าน�้า

ตอนล่าง ซ่ึงเป็นวธิกีารอนรุกัษ์ดนิและน�า้ได้มากวธีิการ

หนึ่ง นอกจากนี้ ยังช่วยการกระจ่ายความชุ่มชื้นให้แก่

บริเวณโดยรอบอีกด้วย

 

ฝายผสมผสาน

ฝายกึ่งถาวร

๔.	อ่างเก็บน�้า	:	แหล่งส�ารองน�้า	สร้างชีวิต

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

๑. อ่างฯ ห้วยหิน
๕. อ่างฯ ห้วยนา

๔. อ่างฯ ห้วยป่าเลา

๒. อ่างฯ ห้วยน�้าก้อ

๓. อ่างฯ ห้วยใหญ่

๖. อ่างฯ คลองล�ากง

๗. อ่างฯ ห้วยเล็ง
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“...หญ้ำแฝกเป็นพืชที่มีรำกลึก แผ่กระจำยลงไปในดินตรงๆ เป็นแผง

เหมือนก�ำแพง ช่วยกรองตะกอนดิน และรักษำหน้ำดินได้ดี จึงควรน�ำมำศึกษำ 

และทดลองปลูก...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

หน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรได้น้อมน�าแนวพระราชด�ารัสนี้มาปฏิบัติ

โดยหญ้าแฝกได้พิสูจน์แล้วว่าช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายและสร้างความชุ่มชื้น 

ให้แก่ดิน ทั้งยังสามารถน�าใบมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุคลุมดินและงานหัตถกรรม 

อีกด้วย

๖.	เขื่อน	:	แหล่งกักเก็บน�้า	สร้างสมดุลชีวิต
เป็นการเก็บกักน�า้โดยการก่อสร้างเขือ่น เช่น เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์ 

จังหวัดลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เป็นต้น เพื่อน�า

มาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเพาะปลูกในช่วง

ขาดแคลนฝน และเก็บกักน�้าที่มีปริมาณมากในช่วงน�้าหลาก ซึ่งสามารถ

ป้องกนัและบรรเทาปัญหาน�า้ท่วมในพืน้ทีต่อนล่างรวมถงึกรงุเทพมหานคร

ได้เป็นอย่างดี

เป ็นแหล่งน�้าผิวดินประเภทหน่ึงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 

พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินงานเพื่อช่วย

เหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภค - บริโภค และ

ท�าการเกษตรดังเช่นที่ทรงห่วงใยเรื่องปริมาณน�้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซ่ึงต่อไป

อาจไม่พอ จึงมีพระราชประสงค์ให้เข่ือนเก็บกักน�้าได้มากกว่านี้ ดังพระราชด�าร ิ

ตอนหนึ่งความว่า 

“...ควรพิจำรณำวำงโครงกำรเก็บกักน�้ำตอนบนของล�ำน�้ำสำขำแม่น�้ำป่ำสักไว้ให้มำก เพื่อใช้ด้ำนกำรเกษตรและ

ป้องกันอุทกภัย เนื่องจำกน�้ำเหนือเขื่อนป่ำสักมีมำก ให้พิจำรณำจัดเก็บให้ เหมำะสม...”

พระราชด�ารัส เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕.	หญ้าแฝก	:	ลดการพังทลายของดิน



140 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

๗.	ทฤษฎีใหม่	:	การจัดการดินและน�้าอย่างยั่งยืน	๓๐:๓๐:๓๐:๑๐

๑๐% ๒ ไร่ ๓๐% ๓ ไร่

๓๐% ๕ ไร่๓๐% ๕ ไร่

ในการบริหารจัดการดินและน�้า

ตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่น้ัน องค์

ประกอบส�าคัญอย่างหน่ึงของพ้ืนที่เกษตร 

คอืสระเกบ็น�า้เพือ่เก็บน�า้ฝนส�าหรับน�ามาใช้

ในการเกษตร ซ่ึงตามหลักแล้วต้องด�าเนิน

การคิดเป็น ๓๐% ของพื้นที่ แต่สัดส่วนนี้

สามารถปรับได้ตามสภาพของพ้ืนที่ เช่น 

หากพ้ืนที่เกษตรอยู่ในเขตที่มีปริมาณน�้าฝน

เพียงพอส�าหรับใช้อุปโภคบริโภคในรอบปี 

การจดัสรรพืน้ทีอ่าจจะไม่ถึง ๓๐% และสระ

เก็บน�า้ทีส่มบรูณ์แบบตามหลกัขอทฤษฎใีหม่

จะต้องมีน�้าเข้ามาเติมจากแหล่งน�้าอื่นด้วย 

ภาพฝีพระหัตถ์โครงการแก้มลิง

๘.	แก้มลิง	:	การบริหารจัดการน�้าเพื่อชุมชน
เป็นการขุดคลองระบายน�้าภายในบริเวณพื้นที่ลุ่มให้สามารถระบาย

น�า้ออกจากพืน้ทีลุ่ม่หรอืพืน้ทีท่ีม่นี�า้ท่วมขงัอยูเ่ป็นประจ�า เพือ่แก้ไขปัญหาอทุกภัย

และสนบัสนนุพืน้ทีเ่พาะปลกู รวมถึงการก่อสร้างประตรูะบายน�า้ เพ่ือควบคมุการ

เก็บกักน�้าในคลอง และป้องกันน�้าท่วมจากบริเวณด้านนอกไม่ให้ไหลย้อนเข้าไป

ในพื้นที่ เช่น โครงการแก้มลิง 

๙.	คันกั้นน�้า	:	บรรเทาน�้าหลากอย่างเหมาะสม 

เป็นหนึ่งในระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนและ

เขตเศรษฐกิจ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พระราชด�าริในการสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างคันกั้นน�้าส�าหรับใช้ป้องกันน�้าในเขตพื้นที่เพาะ

ปลูกนอกคันกั้นน�้ามิให้ไหลเข้าสู่พ้ืนท่ีชุมชนภายในคันกั้นน�้า มีความยาวทั้งสิ้น ๗๔ 

กโิลเมตร โดยใช้แนวถนนเดิมเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยการปรบัปรงุถนนหทยัราษฎร์ 

ถนนนิมิตใหม่และถนนกิ่งแก้วจนถึงถนนบริเวณสถานตากอากาศบางปู จังหวัด



141เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

สมุทรปราการ ซึ่งก่อสร้าง 

แล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  

คันกั้นน�้ าที่ตัดผ ่านคลองมี

อาคารบังคับน�้า จ�านวน ๓๐ 

แห่ง ปิดและเปิดในแนวดิ่ง ๒๐ 

แห่ง กับท่อลอดคันกั้นน�้าที่มี

บานปิดและเปิดได้ ๑๐ แห่ง 

๑๐.	ทางน�้าผ่าน	:	ลดน�้าหลากและช่วยภัยแล้ง
เป็นการควบคุมการไหลของน�้าที่อาจจะเข้าท่วมตัวเมือง 

โดยการขยายทางน�้าหรือเปิดทางน�้าในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือ

ทางรถไฟ และการปรบัปรงุขดุลอกทางน�า้ตามธรรมชาต ิให้สามารถ

ระบายน�้าได้อย่างเพียงพอ เช่น ทางทิศตะวันออกของถนนสาย

บางกะปิ-บางนา (คลองหนองบอน คลองสาหร่าย คลองปลัดเปรียง 

คลองชวดลากข้าว คลองลาดกระบัง และคลองสายอื่นๆ) ที่ผ่านมา

พบว่าทางน�้าผ่านนี้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่จะ

เกิดขึ้นให้กับพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจที่ส�าคัญได้

๑๑.	กังหันน�้าชัยพัฒนา	:	แก้น�้าเสียเป็นน�้าใส
เป็นการเติมออกซิเจนในน�้าเสียด้วยเคร่ืองกลเติม

อากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” 

ซึ่งมีใบพัดเคลื่อนน�้าและซองรับน�้าให้สาดกระจายเป็นฝอยเพ่ือ

ให้สัมผัสอากาศได้อย่างทั่วถึง และเกิดฟองอากาศซึ่งจะจมตาม

น�้าลงไปก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนในน�้าเสีย
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๑๒.	คลองลัดโพธิ์	:	ลดทางน�้า	เร่งระบายน�้าท่วม
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีพระราชด�าริ 

“…ให้พิจำรณำใช้คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

เป็นทำงลดัระบำยน�ำ้เหนอื ซ่ึงจะท�ำให้ช่วยระบำยน�ำ้ได้เรว็เพรำะ

ระยะทำงส้ันเพียง ๖๐๐ เมตร ก็ออกทะเลหำกวันใดมีน�้ำทะเล 

ขึ้นสูงก็ปิดประตูไม่ให้น�้ำทะเลเข้ำมำ...”  

โครงการคลองลดัโพธิอ์นัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดั

สมุทรปราการ ประตู ๔ บาน ระบายน�้าสูงสุด ๕๐๐ ลบ.ม./วินาที 

ช่วยร่นระยะทางการระบายน�้าของล�าน�้าเจ้าพระยา จากระยะทาง 

ประตูน�้าคลองลัดโพธิ์
แม่น�้าเจ้าพระยา

คลองลัดโพธิ์

๑๘ กโิลเมตร เหลอื ๖๐๐ เมตร หรอืจาก ๘ ชัว่โมง เหลอื ๑๐ นาท ีซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ของแม่น�า้เจ้าพระยา 

ช่วงน�้าหลาก สามารถช่วยลดผลกระทบน�้าท่วมต่อพื้นที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนับตั้งแต่

ปี ๒๕๔๙ โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธ์ิอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าของ 

แม่น�้าเจ้าพระยาได้

๑๓.	ป่าชายเลน	:	สมดุลธรรมชาติ	เพิ่มสมบูรณ์สู่ท้องทะเล
ป่าชายเลนท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งบ�าบดั

น�า้เสยีด้วยวธิธีรรมชาต ิก่อนปล่อยลงสูท่ะเลซึง่

ป่าชายเลนจะสามารถกรองและดูดซับมวลสาร 

และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากน�้าเสีย จนกลาย

เป็นน�้าท่ีมีคุณภาพดี ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน์ชายฝั่ง จนสามารถปล่อยลงทะเลได้

อย่างปลอดภัย

“...ปัญหำส�ำคัญคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน�้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษำมำแล้วเหมือนกันท�ำไม่ยำกนัก ในบำงเทคโนโลยี

ท�ำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ท�ำได้... แล้วก็ต้องท�ำกำรเวียนซ�้ำ กำรกรองน�้ำ ให้ท�ำน�้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วปล่อยน�้ำลงมำ ที่

เป็นที่ท�ำกำรเพำะปลูก... หลังจำกนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ท�ำให้น�้ำนั้นเสีย...” 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

กลุ่มผู้ใช้น�้ำโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยตุ่นตำมพระรำชด�ำริ จังหวัดพะเยำ 

จัดต้ังอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๔๗ มีสมาชิกจ�านวน ๑,๐๘๙ คน ด�าเนินการบริหารจัดการน�้าด้วยตนเอง 

อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน ด้วยการคิด ร่วมท�า และร่วมรับประโยชน์ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากชลประทาน และองค์กรปกครอง

รักษ์น�้า	สร้างชีวิต	ตามแนวพระราชด�าริ
เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชด�าริใน

การพฒันาแหล่งน�า้เพือ่ช่วยเหลอืพสกนกิรให้มปัีจจยัพืน้ฐานในการประกอบอาชพี ยงัผลให้ประชาชนจ�านวนมากสามารถยกระดบั

คุณภาพชีวิต และประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ส�านักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน

จึงได้จัดการประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กตามแนวพระราชด�าริข้ึนในปี ๒๕๕๔ จนได้ 

ต้นแบบของการบริหารจัดการน�้าที่ดีจากผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศและระดับภาค ได้แก่

ส่วนท้องถิ่น ท�าให้สมาชิกได้รับการจัดสรรน�้าอย่างทั่วถึง และสามารถประกอบ

อาชีพ ตลอดจนด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  

การประมง และผลิตน�้าประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค

ปัจจบุนัชาวบ้านห้วยหม้อ ซึง่เป็นสมาชกิกลุ่มผูใ้ช้น�า้ฯ ในพืน้ทีน่ี ้มคีวามเป็น 

อยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถสร้างรายได้เลี้ยง

ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี จนมีได้รายได้เฉลี่ย ๒๘,๙๔๐ บาทต่อคนต่อปี  

(ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔)

รางวัลชนะเลิศภาคเหนือ

กลุ่มบริหำรกำรใช้น�้ำชลประทำน อ่ำงเก็บน�้ำแม่ทำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดล�ำปำง

จากการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้าขั้นพื้นฐาน จนพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทาน เม่ือปี ๒๕๓๑ และมีสมาชิก 

๑,๑๒๒ คน เป็นสิ่งย�้าให้เห็นถึงความส�าเร็จของการมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี เช่น ในยามที่ปริมาณน�้าน้อย สมาชิกกลุ่มผู้ใช้

น�า้จะเลอืกปลกูพชืทีใ่ช้น�า้น้อย เช่น ถัว่เหลือง กระเทยีม เป็นต้น 

ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้าฯ มีน�้าใช้ตามเวลาและปริมาณที่

ต้องการ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การเลีย้งสตัว์ การประมง และ

การท�าประปาหมูบ้่าน ท�าให้สมาชกิกลุม่มรีายได้เฉลีย่ จ�านวน 

๔๒,๙๗๓ บาทต่อคนต่อปี (รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้านแม่กัวะ ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔)

ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกกลุ่ม เป็นส่วนส�าคัญยิ่งที่ท�าให้กลุ่มฯ ได้กลายเป็นต้นแบบส�าหรับกลุ่มผู้ใช้น�้าอื่นๆ น�าไป

ประยุกต์หรือปฏิบัติตามเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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รางวัลชนะเลิศภาคกลาง
กลุ่มบริหำรกำรใช้น�้ำอ่ำงเก็บน�้ำช่องกล�่ำล่ำง อันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ จังหวัดสระแก้ว

ผลแห่งการท�างานร่วมกันในเชิงบูรณาการของสมาชิก 

กลุ่มฯ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ และปัจจุบันมีสมาชิก ๗๙ คน 

ท�าให้สามารถใช้น�้าชลประทานที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่มีศักยภาพ 

มคีวามคดิทีก้่าวหน้าในการวางแผนการเพาะปลกู จดัสรรการใช้น�า้ 

ที่เป็นธรรม ก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง มี

การเก็บข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกและพืช

ที่ปลูกในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลภายหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ส่งผลให้

ราษฎรในพื้นที่เกิดความพึงพอใจในการใช้

น�้าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี
ครอบครัวที่เป็นสุขอยู่ในพื้นที่ท�ากินของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีรายได้เฉลี่ย

จ�านวน ๔๐,๘๘๗ บาทต่อคนต่อปี (รายงานข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔)

รางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มบริหำรกำรใช้น�้ำชลประทำนอ่ำงเก็บน�้ำห้วยม่วง

จังหวัดกำฬสินธุ์ 

มลีกัษณะเด่นคอืความเป็นชาวภูไทด�าทีม่คีวามสัมพันธ์ในลกัษณะ

ของความเป็นเครือญาติกัน ท�าให้กลุ่มเกิดความสามัคคี ความเข้มแข็ง 

เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของพลังกลุ่มในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการมโีครงสร้างและการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน รวมทัง้การก�าหนด

แผนการจัดสรรน�้าและกฎระเบียบที่สามารถบังคับใช้ได้จริง โดยก�าหนด
สิทธิการใช้น�้า หลักเกณฑ์การแบ่งน�้า และจ�านวนวัน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีการปรับ ผลจากความร่วมแรงร่วมใจ  

ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีของกลุ่มฯ ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม ท�าให้ชาวบ้านห้วยม่วงมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีรายได้เฉลี่ยจ�านวน ๔๙,๑๗๒ บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔)
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รางวัลชนะเลิศภาคใต้
กลุ่มส่งเสรมิกำรใช้น�ำ้ตำมทฤษฎีใหม่โครงกำรระบบส่งน�ำ้บ้ำนทุง่โพธิ์ 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสงขลำ

พัฒนาจากกลุ ่มผู ้ ใช ้น�้าธรรมดา มีสมาชิก ๔๓ ราย  

ในพื้นที่ ๒๐ ไร่ สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพย่อยอีก ๑๓ กลุ่ม ครอบคลุม

สมาชิกเกือบท้ังหมู่บ้าน แต่ละกลุ่มต่างพ่ึงพาอาศัยกัน มีแนวความคิด

ไปในทางเดียวกัน มีการพัฒนารูปแบบการใช้น�้า การพัฒนาแหล่งน�้า

ต้นทุนให้เพิ่มข้ึน ท�าให้กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ยจ�านวน 

๗๖,๓๘๗ บาทต่อคนต่อปี (จากรายงานข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔) และ 

มรีายได้เสรมิเฉลีย่ปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท นอกเหนอืจากรายได้จากยางพารา 

ทีส่�าคญัคอืการมีส่วนร่วมและการร่วมมอืกนัภายใต้การน�าของประธาน 

ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทุกคนยอมรับ และผู้น�าชุมชนท่ีเข็มแข็งคือ 

ผู้ใหญ่บ้าน
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หญ้าแฝก : ความมหัศจรรย์บนผืนดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงศกึษาเรือ่งการใช้หญ้าแฝกใน

การอนรุกัษ์ดนิและน�า้จากเอกสารของธนาคารโลกและค้นพบว่าหญ้าแฝก

มีคุณสมบัติมหัศจรรย์ในการช่วยฟื้นฟูดินและพืชให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

ทรงกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเริ่มการ

ทดลองปลูกหญ้าแฝก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถุงแรกที่ดอยตุง ซึ่งสามารถเจริญ

เติบโตได้ดีและหยั่งรากลึกสร้างความแข็งแรงให้แก่กิจกรรมการเกษตร 

ตลอดจนป้องกันการพังทลายของเส้นทางขึ้นดอยตุงได้อย่างดีเยี่ยม 

หญ้าแฝกมีรากยาวหย่ังลึกไปในดินช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของ

ดนิ ดดูซบัธาตอุาหารและดดูซบัสารพษิ ช่วยปรบัปรงุดนิ ท้ังยังขึน้ได้ท่ัวไป

ในประเทศไทย ขยายพันธุ์ง่าย แต่ไม่เป็นวัชพืช และเป็นวิธีตามธรรมชาติ 

ซึ่งจะก่อผลดีในระยะยาว ตามแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับหญ้าแฝกครั้ง

แรกเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ทรงให้ทดลองปลูกหญ้าแฝก 

เพือ่ป้องกันการพงัทลายของดนิ ในพืน้ทีศู่นย์ศกึษา

การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ และพื้นที่อื่นๆ และมีพระราชด�าริ

ตามมาอีกมากกว่า ๓๐ ครั้ง จนประเทศไทย

กลายเป็นศนูย์กลางของการใช้เทคนคิและวชิาการ 

หญ้าแฝกที่ประสบผลส�าเร็จมีความก้าวหน้า

ภายใต้การด�าเนินงานของโครงการพัฒนา

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ
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หญ้าแฝก ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กล้า อนุรักษ์ดิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่
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สืบสานแนวพระราชด�าริ 
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานร่วมด�าเนินการ ๕๐ 

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การก�ากับดูแล

ของคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามผล และคณะ

อนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 

๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน 

การศึกษาทดลองประสิทธิภาพของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ ในการปรับ

สภาพดินที่แข็งเป็นดาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ในปัจจุบัน มีการศึกษา วิจัย ด�าเนินการวิจัยเรื่องหญ้าแฝกแล้วมากกว่า ๒๐๐ เรื่อง และรากหญ้าแฝกกว่า 

๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กล้า ได้หยั่งลึกบนผืนแผ่นดินไทย จนสามารถปรับปรุงและรักษาหน้าดินจ�านวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่

ทั่วประเทศตามลักษณะพื้นที่และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น

ปลูกหญ้าแฝกตามริมบ่อน�้าในชนบทเพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไป 

ท�าให้แหล่งน�้าตื้นเขิน

สร้างความชุ ่มชื้นให้กับพืชโดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นวงกลม 

รอบต้นพืช ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
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การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ไหล่ทางลาดชันตามถนนที่ตัดใหม่ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปลูก  

ปี ๒๕๓๗ (ซ้าย) และความสัมฤทธิผลในปี ๒๕๓๙ (ขวา)

นอกจากประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน�้าแล้ว ทุก

ส่วนของต้นหญ้าแฝกยังสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในทางอื่น 

เช่น น�ารากหญ้าแฝกมาสกัดเป็นน�้าหอม ใช้ท�ายากันยุง และท�า 

เครื่องสมุนไพรประทินผิว ต้นและใบหญ้าแฝกช่วยดักตะกอนดิน 

ใช้ใบที่ถูกตัดออกเป็นวัสดุคลุมดิน ท�าปุ๋ยหมัก ท�าวัสดุมุงหลังคา 

และท�าสิ่งประดิษฐ์จ�าพวกหมวก ตะกร้า ฯลฯ 

การใช้ใบหญ้าแฝกท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด

นอกจากนี ้จากสถานการณ์ดนิถล่มทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากในภาคเหนอื 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจึงได ้

มีกระแสรับสั่งเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลศิริราช 

ให้ใช้หญ้าแฝกปลูกร่วมกับไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อป้องกันดินถล่ม  

โดยได้เริ่มมีการทดลองปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ีจริงซึ่งเกิดปัญหาดินถล่มใน  

๒ พื้นท่ี ได้แก่ ที่ต�าบลน�้าไผ่ อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ�าเภอ 

นบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก
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สร้างความมหัศจรรย์ในระดับนานาชาติ
เม่ือปี ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงตอบรับค�าเชิญให้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ ์

เครือข่ายหญ้าแฝกโลก (The Vetiver Network International) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านหญ้าแฝกในระดับโลก และ

ได้ทรงเป็นประธานในการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ (International Conferences on Vetiver Grass: ICVs) รวม ๕ ครั้ง 

และการสัมมนาหญ้าแฝกในภูมิภาคลาตินอเมริกา ๑ ครั้ง ประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายแฝกโลก 

ในการส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ

พลิกฟื้นผืนดินของประชาชน
แต่เดิมการขยายผลหญ้าแฝกไปสู่เกษตรกรมีปัญหามากในเรื่องของการยอมรับและการน�าไปใช้ประโยชน์ แต่ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีหญ้าแฝกได้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากเกษตรกร ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง เรียกได้ว่าหญ้าแฝก

เป็นพชืมหศัจรรย์ สามารถกรองและกกัเกบ็ตะกอนดนิ ระบบรากหญ้าแฝกยงัท�าหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนก�าแพงใต้ดนิทีม่ชีวีติ ทีช่่วยเพ่ิม

ความชุ่มชื้นให้กับส่วนใต้พื้นดิน

บรษิัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้รว่มกับมลูนิธชิัยพัฒนา ส�านักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน จัดการประกวดการพัฒนา

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนในปัจจุบันเป็นปีที่ ๗ แล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

ได้แก่ ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก รวม ๔๔ รางวัล ซึ่งได้กลายเป็นตัวอย่าง 

ของผลส�าเร็จ เช่น



152 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๔,๓๕๐ การทรงงาน

นายจีรชัย  เทพจันตา จังหวัดน่าน

ผู ้พลิกฟื ้นพื้นที่ท�ากินที่ มีความลาดชัน 

เสื่อมโทรมจากการปลูกข้าวโพดอย่างต่อเนื่องมา

เป็นเกษตรผสมผสาน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ

ชะล้างพังทลายและปรับปรุงดิน กินอยู่ตามอัตภาพ 

อยู่กับความฝันที่เรียบง่าย แต่สุขในความจริง

นายบุญลือ-นางละเมียด  ทวีคูณ จังหวัดระยอง

คู่ชีวิตที่เกษียณจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง 

น�าความรู้มาฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้เป็นสวนผสมผสาน ใช้

หญ้าแฝกเป็นส่วนหนึ่งในการปรับสภาพดินที่เป็นกรด สร้าง

แนวก�าแพงธรรมชาติเพื่อป้องกันหน้าดินพังทลาย

นายวัฒน์ชัย อินทร์อารีย์ จังหวัดพิจิตร

ผู้เปลี่ยนวิธีการปลูกมะนาวใหม่ จากการเน้นสารเคมี

เพือ่มุง่การปรบัปรงุดนิเป็นหลกั มาใช้หญ้าแฝกเป็นเครือ่งมอืหนึง่

ในการบ�ารุงดินแบบให้ผลระยะยาว กลายเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในการ

ปลูกมะนาวยกร่องในพื้นที่ลาดชัน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

สถานศึกษาท่ีตั้งขึ้นเพ่ืออนุเคราะห์เยาวชนด้อยโอกาสและได้รับผล 

กระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการเรียนด้านอาชีพ

เพ่ือการพ่ึงตนเองโดยน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการจัด

หลักสูตร และใช้หญ้าแฝกเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ผ่านแปลงเกษตร “๘ ไร่

พอเพียง”

ชุมชนบ้านหนองแต้ จังหวัดขอนแก่น

 การปรับตลิ่งรอบหนองเดิดให้เป็นคันคู เกิดพ้ืนท่ีว่างถึง ๑๒ ไร่ เมื่อต้องมีการ

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาขอบตลิ่งพัง ชุมชนจึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดให้

เกษตรกรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เกิดเป็น “กลุ่มผู้ปลูกผักเกษตรอินทรีย์หนองเดิด” เน้นเกษตร

ปลอดสารเคมี และเป็นอาสาสมัครที่ร่วมกันดูแลแนวแฝกรอบหนองเดิด
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ทวยราษฎร์ซึ้งใจ ผลประจักษ์ดังที่ทรงแนะน�า
หญ้าแฝกได้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและน�า

ไปใช้ในหลายประเทศในหลายประโยชน์ เช่น คืนความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน แก้ปัญหาในพ้ืนที่วิกฤติ อาทิ ดิน

เค็ม ดินกรด ดินดาน ดินเปรี้ยว ดินลูกรัง ดินทราย ก�าจัด

ขยะ ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่เสื่อมโทรม และก�าจัดของเสียจาก

โรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ และเป็นทีค่าดว่าเทคโนโลยีหญ้า

แฝกจะสามารถน�าไปใช้ให้เกิดผลมากข้ึนในด้านการป้องกัน

ภัยพิบัติต่างๆ ที่นับแต่จะรุนแรงมากขึ้นในเวลานี้ อาทิ 

ป้องกันและฟื ้นฟูพ้ืนที่ดินถล่ม ฟื ้นคืนความสมดุลของ

ธรรมชาติ และจะทวีความส�าคัญเพ่ิมขึ้นจนอาจจัดเป็นพืช

เศรษฐกิจของโลกอีกชนิดหนึ่งต่อไปด้วย

ประโยชน์จากหญ้าแฝกท่ีแสดงผลผ่านการทดลอง

และสาธิตในพ้ืนที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

และการขยายผลไปยังพ้ืนท่ีของเกษตรกรสอดคล้องกับ 

พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ซึง่ได้พระราชทาน

ไว้ ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอนหนึ่งว่า

“...จะต้องดวู่าหญ้าแฝกท่ีมีในเมืองไทยมีหลายชนิด ทัง้บนภเูขา ท้ังบนท่ีราบ ท้ังใกล้ทะเล

ก็ม ีก็หมายความว่ามีทีจ่ะต้องศกึษามากมาย..ท้ังหญ้าแฝกชนิดต่างๆ จากของเมืองไทยน้ีเองท่ีให้

ประโยชน์ และทั้งหญ้าแฝกที่ได้มาจากประเทศอื่นๆ ท�าให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกหลาย

แห่ง...ผู้ท่ีได้ศึกษาน้ี มีท้ังผู้ใหญ่ ท้ังผู้เชี่ยวชาญ ท้ังผู้น้อย ก็ได้ท�าประโยชน์ต่อเกษตรกรรมใน

ประเทศและนอกประเทศด้วย ...ท่ีท�าได้ ท่ีได้ศึกษาน้ีมีประโยชน์ทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคของ

โลก ฉะนั้น ที่ท่านได้ไปช่วยกันท�าเป็นประโยชน์จริงๆ

ถึงต้องขอขอบใจท่ีท่านท้ังหลายได้ท�าประโยชน์อย่างย่ิงต่อการเกษตรและการเพาะปลูก 

โดยเฉพาะในเมืองไทยก็ได้ช่วยให้ประเทศมีความเจริญขึน้อย่างมากอย่างแปลกประหลาด ฉะน้ัน 

ต้องขอบใจท่านที่ได้ช่วยกันท�า มีหลายคนไม่เชื่อว่าหญ้าธรรมดานี้อย่างเดียวจะช่วยประเทศให้

รอดพ้นจากอันตรายหลายอย่าง คนบางคนก็บอกว่าหญ้าน่ีมันเป็นวชัพชื แต่คนท่ีได้ศึกษาออกมา

ยืนยันว่าหญ้าแฝกนี่ไม่ใช้วัชพืช แต่เป็นหญ้ามหัศจรรย์ เป็นหญ้าที่ช่วยประเทศชาติ…”
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ประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ส่วนที่ ๔

นายอ�านวย  พันธุ์มณี

ประธานกลุ่มข้าวครบวงจร ต�าบลร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“...ก่อนนีใ้นหมู่บ้านและคนในชุมชนท�านาเป็นอาชีพหลกัรายได้จากการท�านา ส่วนใหญ่คนใน

ชุมชนท�านาไว้เพ่ือบริโภค เพราะว่าท�านาหลายไร่ แต่ได้ผลผลิตน้อย ต่อมาได้มีโครงการศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรรู้ข่าวว่าเขามีพันธุ์ข้าวมาสนับสนุน 

ผมก็อาสาเข้ามาอบรมเรื่องการปลูกข้าวปรับปรุงดิน เปลี่ยนพันธุ์ข้าว พลังจากนั้นการท�านาก็เปลี่ยน

ไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิมท�านาได้ไร่ละ ๓๐ - ๔๐ ถัง แต่เดี๋ยวนี้ ท�านาได้ไร่ละ ๕๐ - ๖๐ ถัง ผมเป็นตัวแทนของกลุ่ม ผมขอให้

พระองค์ท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และผมจะท�าความดีเพื่อพ่อหลวงตลอดไป...”

ประโยชน์สุขของราษฎร ภาคกลาง
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นายวีระ  ศรีคงรักษ์

ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ต�าบลร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“...แต่ก่อนท�าสวน ท�านา ท�าไร่ รับจ้างบ้าง หลัง

จากได้เข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการเพาะเห็ด 

จากศูนย์ฯ อ่าวคุง้กระเบน ท�าให้มคีณุภาพชวีติดขีึน้เรือ่ยๆ 

มีรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท/

เดือน...”

“...รู้สึกดีใจ ภูมิใจที่มีโครงการพระราชด�าริ

มาอยูใ่กล้ๆ อยากให้ในหลวงของเราอยูก่บัเราไปนานๆ 

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร...”

นายฉลวย  จันทแสง

ประธานกลุ่มผลิตผักและผลไม้อนามัยปลอดสารพิษ

ต�าบลร�าพัน อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

“...หลงัจากศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 

อบรมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ก็

รู้สึกว่าสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น รายได้ก็ดีขึ้น 

สามารถอยู่แบบพอมีพอกินได้สบายไม่เดือดร้อน เพราะ

สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ปัจจุบันมีพื้นที่ ๑๖ ไร่  

รายได้ประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี...”

“...พระองค์ไม่เคยอยู่นิ่ง พระองค์ค้นหาความรู้มากมาย

ถ่ายทอดให้แก่ราษฎรของท่าน ให้สามารถพ้นทุกข์ อยู่แบบพอมีพอกิน

ไม่ฟุ้งเฟ้อ...”
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ลุงไสว  ศรียา

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

“...พอมเีขือ่นขุดลงไปแค่หกศอก เจอน�า้แล้วสบูเท่าไรก็

ไม่แห้ง เพราะระดับน�า้ในดนิตืน้ขึน้มาปลกูอะไรกง็าม ช่วงหน้าน�า้ 

น�า้ล้นทางระบายน�า้ล้นมีคนมาเท่ียว ชาวบ้านกเ็กดิการรวมกลุม่

มีอาชีพ น�าผลผลิตพืช ผัก  ผลไม้ เช่น ส้มโอ มะยงชิด มาขาย

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ล่องแก่ง พายเรือแคนู กลุ่มแม่บ้านก็ท�าผลิตภัณฑ์ ยา

สระผม สปา นวดแผนไทยมาบริการ เดี๋ยวน้ีมีน�้า เหมือนสวรรค์มาโปรด 

ปีท่ีผ่านมาน�้าท่วมใหญ่รอบๆ นครนายก ที่โคราชท่วมแต่นครนายก 

ไม่ท่วม...” 

นายสว่าง  พันธุ์วงศ์

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

เกษตรกรผู้ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิให้โอกาสได้เรยีนรูก้ารฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม และได้ฝึกอบรมอาชพีการเกษตร ประมง ปศุสตัว์ และ

การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน น�ามาปรบัใช้ ท�าให้ผลผลติหมนุเวยีน ต้นทนุ

การผลติลดลง มผีลผลติเพิม่ข้ึน และมรีายได้เพิม่มากข้ึน จนสามารถ 

ปลดภาระหนี้สินทั้งหมดได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมาได้ผลผลิต 

มีรายได้จากพืชไร่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี, พืชสวน ๕๐,๐๐๐ 

บาท/ปี, พืชผักสวนครัว ๗,๐๐๐ บาท/ปี, สัตว์ ๑๒๐,๐๐๐ 

บาท/ปี
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นายส�ารอง  แตงพลับ

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

“เมื่อปี ๒๕๔๐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้

ความรู้เรื่องการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบและวิธีการปลูกหญ้าแฝก รวมถึง 

ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุงบ�ารุงดิน จนเข้าใจและได้น�าไปปรับใช้ในพ้ืนที ่

ของตนเองซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี”

ปัจจุบนัมีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ท�าให้มีรายได้จากพืชสวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท/ปี, 

พืชผักสวนครัว ๕๖,๐๐๐ บาท/ปี, เห็ด ๖๗,๒๐๐ บาท/ปี, สัตว์ ๓๑๐,๐๐๐ บาท/ปี 

และการฝึกอบรม ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

นายชรินทร์  กลั่นแฮม 

อ�าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

ปัจจบุนัได้ สทก. จากโครงการห้วยองคตอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิมทีีด่นิเป็น

ที่อยู่อาศัย และที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง และมีแหล่งน�้าท�าการเกษตร มีความรู้ประกอบ

อาชพีท�าการเกษตรผสมผสานได้อย่างพอเพยีง การคมนาคมสะดวก บุตรหลานได้รับการ

ศึกษาท่ีสูงขึน้ท่ีมีอยูใ่นพืน้ที ่ยามเจบ็ป่วยมโีรงพยาบาลรกัษาในพืน้ที ่ท�าให้มคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีรายได้จาก

- ไม้ผลพืชสวนครัว ๑๐๘,๐๐๐ บาท/ปี

- เลี้ยงสัตว์/สัตว์น�้า ได้แก่ หมูหลุม, ปลานิลจิตรลดา ๗๒,๐๐๐ บาท/ปี 

- อาชีพเสริม ๘๔,๐๐๐ บาท/ปี

- มีรายได้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท/ปี รายจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี รายได้สุทธิ 

๑๘๐,๐๐๐ บาท/ปี
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“เป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ประกอบอาชีพการเกษตร โดยปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จน

ท�าให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท�าให้ปัจจุบันสามารถสร้างครอบครัวให้ดีขึ้น มีความสุขมากที่ได้เกิดมาบน

แผ่นดนิไทย และอยากจะบอกว่า ยามทีข้่าพเจ้าเหนือ่ย กไ็ด้ก�าลงัใจจากพ่อหลวง แต่ความเหน่ือยของข้าพเจ้า ยังไม่เท่าพ่อหลวง  

จนไม่สามารถเทียบได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจะตั้งใจท�าความดีเพื่อพ่อหลวงไปตลอดชีวิตของข้าพเจ้า”

นายส�าเริง  วงศ์สุรินทร์

ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกบทองบ้านดอกขี้เหล็ก

...เริ่มมีส่วนร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

ครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๓๙  โดยได้รับสนับสนุนบ่อน�้า จากนั้นทาง

เจ้าหน้าทีศ่นูย์ฯ กเ็ข้ามาพดูคยุ มาตดิตาม และแจ้งข่าวสารต่างๆ 

ของศูนย์ฯ ท้ังเร่ืองการฝึกอบรมต่างๆ โดยครั้งแรกเริ่มอบรม 

ด้านการเกษตร และเข้าอบรมเร่ืองการเล้ียงสัตว์น�า้ พอเราเริม่มคีวามรูแ้ล้วก็มาเริม่ทดลองเลีย้งกบ ลองผดิลองถูกจนมปีระสบการณ์ 

หมั่นหาความรู้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงกบใส่ตัวไปเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จในอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ล�าบาก และ

ก็ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ ในกลุ่ม ให้ได้มีอาชีพที่มั่นคง อยากจะแนะน�าคนที่อยากประสบความส�าเร็จในอาชีพว่า ...ต้องรักในสิ่งที่ท�า 

ขยัน อย่าหยุดหาความรู้ใส่ตัว...

“ภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซาบซึ้งใน

พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีให้พวกเรา”

แหล่งรายได้ จ�านวนขาย หน่วย รายได้(บาท)

ลูกอ๊อด ๒๕๐,๐๐๐ ตัว ๒๕,๐๐๐

ลูกกบ ๕๕๐,๐๐๐ ตัว ๓๘๕,๐๐๐

กบเนื้อ ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐,๐๐๐

รายได้รวม ๑,๔๑๐,๐๐๐
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นายรู้  กานิล

อ�าเภอธาตุพนม จังกวัดนครพนม

ในอดีตพ้ืนทีส่องฝ่ังล�าน�า้ก�า่ส่วนใหญ่เป็นทีน่า เป็นทีลุ่ม่น�า้

ท่วมถึงเป็นประจ�า ในฤดูฝนจะเกิดอุทกภัย ส่วนฤดูแล้งจะมีปริมาณ 

น�้าน้อย มักเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน�้า ผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่

กบัสภาพธรรมชาต ิโดยเฉลีย่ผลผลติข้าวทีไ่ด้ ๓๕๐ - ๓๘๐ กโิลกรมั/

ไร่ ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ประโยชน์สุขของราษฎร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังจากมีสถานีสูบน�้าที่ ๒ ฝั่งซ้าย ประตูระบายน�้าห้วยแคน สามารถท�า

นาได้ปีละ ๒ ครัง้ และผลผลติต่อไร่มากขึน้กว่าเดมิ โดยฤดนูาปรงั ในปี ๒๕๕๖  

ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พื้นที่ ๔๐ ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั/ไร่ ผลผลติต่อไร่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของชมุชนรายอืน่ทีผ่ลติในแบบเดยีวกัน 

ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๐๐ - ๕๕๐ กิโลกรัม/ไร่

นายกิมา  เพชรมาก

อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อปี ๒๕๕๔ ได้ฝึกอบรมและได้รับพันธุ์พืช จ�านวน ๓๐ ต้น จากศูนย์ภูสิงห์ 

ปัจจุบันขยายพันธุ์และขยายพื้นที่ปลูกและจ�าหน่าย โดยมีมะนาวในท่อซีเมนต์ ๓๐ ต้น 

และปลูกเสริมในแปลงดิน ๕๐ ต้น ในเนื้อที่ ๒ ไร่ นอกจากนี้ยังปลูกกล้วยน�้าว้าและ

กล้วยไข่เพิ่มโดยได้รับค�าแนะน�าจากศูนย์ฯ ตอนนี้พัฒนาเป็นแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกร 

รายอื่น และผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานด้วย มีรายได้จากการขายมะนาว โดยเฉพาะ

มะนาวนอกฤดูเดือนละประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ท�าให้มีอาชีพเสริมที่มั่นคง จาก 

เม่ือก่อนต้องไปท�างานรับจ้างที่ต่างจังหวัด ทุกวันนี้ ได้ท�างานอยู่ท่ีบ้านตนเองและ 

ได้อยู่กับครอบครัวท�าให้ครอบครัวอบอุ่น นอกจากจะปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วยังตอน

ขยายพันธุ์มะนาวขายด้วย ท�าให้มีรายได้เสริมจากการขายกิ่งมะนาวเดือนละไม่

ต�่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท จึงท�าให้ครอบครัวตนเองมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก
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นายธง  รัตพันธ์

อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แต่ดั้งเดิมมีอาชีพท�านา ส่วนใหญ่เอาไว้เพื่อบริโภค และปลูกมันส�าปะหลัง 

ปัจจุบันได้ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีการผลิตพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบ ลูกอ๊อด เพื่อจ�าหน่าย ซึ่งได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ท�าให้มีความรู้มากขึ้น หันกลับมา

ปลูกพืชหลากหลายชนิด ไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็จ�าหน่าย สร้างรายได้

ให้ครอบครัวได้มากขึ้น ปีละประมาณ ๙๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้

พื้นที่เพาะปลูกยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย 

“ข้าพเจ้าได้ซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคุิณอย่างล้นพ้น และครอบครัวผม

จะรกัในหลวงรกัพระราชนิ ีจะรกัษาผนืแผ่นดนินี้ไว้ และขอให้พระองค์ทกุพระองค์

ทรงพระเจริญ”

นายทรงยศ  โสมาบุตร

อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ในปี ๒๕๔๗ ได้เข้าร่วมกลุม่เลีย้งปลาในกระชงัในหนองอึง่ท่ีทางโครงการขุด

ลอกแล้ว โดยใช้เงนิทนุจากการกู้ยมืเงนิจากเงนิกองทนุพฒันาหมูบ้่าน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

และสมาชิก ๒๑ ราย ช่วยกันออกค่าหุ้นคนละ ๕๐๐ บาท ปัจจุบันทางกลุ่มมีกระชัง

เลี้ยงปลาทับทิมและปลานิล รวม ๑๒ กระชัง โดยทุกวันสมาชิกจะช่วยกันให้อาหาร

ปลาและดูแลปลา ในแต่ละปีจะมีการเลี้ยงปลา ๒ รอบ แต่ละรอบจะมีก�าไรประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท พอสิ้นปีก็จะจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก เฉลี่ยแล้ว

คนละประมาณ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท/ปี

นอกจากนี้ สมาชิกแต่ละรายยังลงทุนเลี้ยงปลาเป็นของตัวเองควบคู่ไป

ด้วย ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก ส่วนตัวผมเลี้ยงปลาเอง ๑๘ กระชัง ในแต่ละปี 

มรีายได้ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท ท�าให้ความเป็นอยูข่องครอบครวั 

ดีขึ้นมาก
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นางสาวรุ่งลาวัลย์   แซมศรี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ในปี ๒๕๔๕ โครงการพัฒนาหนองอึ่งฯ 

ได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรใน ๗ ชุมชน แปรรูป

อาหารจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีจ�านวนมาก ๕ - ๖ 

ตัน/ปี เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ และไข่มดแดง เพื่อ

จ�าหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยใช้ชื่อสินค้าว่า “วนาทิพย์” หลังจากที่ได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูป

แล้วท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีอาชีพเสริม และได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน

สินค้า “วนาทิพย์” เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับเลือกให้เป็นสินค้าโอทอประดับห้าดาวของจังหวัดยโสธร ส่วน

รายได้จากเงินปันผลของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการ

เก็บหาของป่ามาขายให้กลุ่มแปรรูปและชาวบ้านทั่วไปด้วย ป่าดงมันจะเป็นแหล่งรายได้เสริมให้ครอบครัว 

นอกจากการท�านาปีละไม่ต�่ากว่า ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท และต่อไปน่าจะเพิ่มขึ้นกว่านี้เพราะป่ามี

สภาพอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

นายทวี  ประหา

อ�าเภอดงหลบ จังหวัดมุกดาหาร

เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่

ลุ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบนฯ จังหวัดมุกดาหาร มีความสุขกับ

การท�างาน ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ท�าให้ครอบครัวมีความสุข 

อีกทั้งยังท�างานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ และได้น้อมน�าแนวพระ

ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแรงบันดาลใจ ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และได้น�าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ฝึกอบรมเกษตรกรในหลายพื้นที่ นอกจากน้ียังเป็นผู้จัดรายการสถานี

วิทยชุมุชนเพ่ือชวิีตเศรษฐกจิแบบพอเพยีง โดยน�าความรูท้างด้านเกษตรมาปรบัใช้ในการพฒันาอาชพีให้

สอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นให้คนปลูกทุกอย่างที่กินได้ และรักลูกให้ปลูกผัก ท�าให้มีชื่อเสียง

โด่งดังไปทั่วในนามของ “บ่าววี ทฤษฎีใหม่ ปราชญ์รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

 นายทวีฯ ท�าบัญชีครัวเรือนอย่างสม�่าเสมอ มีเงินออม และใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามา

จัดสรรที่ดิน ท�าให้รู้และเข้าใจตนเอง ไม่ผลิตในปริมาณที่มากเกินไป ใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็น ใช้สิ่งรอบ

ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความรอบคอบ มีแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

 เขากล่าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงคือความพอใจ ถ้าไม่พอใจก็ไม่พอเพียง”
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นางชญากาญจน์  รื่นรมย์ 

อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ได้เข้าฝึกอบรมการเพาะเห็ดจากศูนย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์ฯ ในช่วงกลางปี ๒๕๕๕ และได้รับการสนับสนุน

วัสดุและอุปกรณ์ผลิตก้อนเห็ดชุดแรก ๑,๒๐๐ ก้อน ปรากฏ

ว่าได้ผลดีจึงขยายโรงเรือนเห็ดเป็น ๘,๘๐๐ ก้อน รวมทั้งผลิต

ก้อนเช้ือเห็ดขายด้วย ท�าให้มีรายได้จากเห็ดรวมแล้วกว่า 

๘๐,๐๐๐ บาท เมือ่รวมรายได้จากการท�าเกษตรผสมผสาน

ทีท่างศนูย์ฯ แนะน�าด้วยกท็�าให้มีรายได้รวมกันปีละประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสน 

ท�าให้มีก�าลังใจที่จะสู้ต่อไป 
“โครงการน้ีเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าต่อสู้ในการท�างาน และช่วยให้มี 

ความรู้ต่างๆ มากขึ้น ท�าให้ข้าพเจ้าประสบผลส�าเร็จ และครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก”

นายยาดสงคราม  เพื่อนไชยะวง

เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แต่เดิมมีอาชีพเพาะเห็ด ลองผิดลองถูก มีอุปสรรคมาก จนปี ๒๕๔๘ 

มีศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน–ห้วยซั้ว จึงได้

เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้วิธีก�าจัดศัตรูของเห็ด และอบรมเรื่องเกษตร 

ด้านอื่นๆ ท�าให้ผลผลิตสูงกว่าที่อื่น โดยเฉลี่ยจะมีดอกเห็ดทยอยออกมา 

วันละ ๔๐ กก. จึงมีรายได้จากการเพาะเห็ดเฉลี่ยปีละ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ กีบ 

(๙๖,๐๐๐ บาท) 

 อยากให้โครงการศนูย์พฒันาฯ มอียูต่ลอดไปถงึรุน่ลกูรุน่หลาน และอยากให้สมัพันธ์ระหว่าง

ลาว-ไทย แน่นแฟ้นตลอดไป และบอกความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวว่า “อยากให้พระองค์มีสุขภาพ 

แขง็แรง มอีายยุนืยาว ขอให้เป็นร่มโพธิร่์มไทรของลกูหลานต่อไป ถงึข้าพเจ้าจะเป็นคนลาว แต่ข้าพเจ้า

ก็เคารพนับถือท่านเหมือนพ่อ แม่ คนหนึ่ง รู้สึกความอบอุ่นใจตลอด”
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นายค�า  บัวผัด

อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

แต่เดิมการท�านาเกษตรไว้บริโภคเท่านั้น เพราะมีน�า้ไม่เพียงพอ บางปีผลผลิตที่ได้ไม่พอต่อ

การบริโภค เกิดโรคระบาดเพราะขาดน�้า แต่หลังจากมีอ่างเก็บน�้าห้วยไฟ การท�านาก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

จาก ๔๐๐ - ๔๕๐ ถังต่อไร่ เป็น ๖๐๐ - ๗๐๐ ถังต่อไร่ ท�าให้นอกจากมีข้าวไว้บริโภคตลอดปี ยัง

จ�าหน่ายมีรายได้จากการขายข้าวบางส่วนและรายได้จากผลผลิตการเกษตรพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก

ประโยชน์สุขของราษฎร ภาคเหนือ

อื่นๆ เช่น กระเทียม หอมแดง ข้าวโพด และล�าไย ปัจจุบันนี้ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็น ๘,๐๐๐ 

บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นที่น่าพอใจมาก ไม่ล�าบากเหมือนในอดีต 

“รูส้กึประทับใจเป็นอย่างย่ิง ถ้าไม่มพีระมหากรณุาธคิณุจากพระองค์ท่านคงไม่มวีนันี ้ทีท่�าให้การด�ารงชวีติไม่ล�าบาก

เหมือนในอดีตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

นายสถาพร  ปานมี

อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เม่ือก่อนเคยท�านาได้ครั้งเดียวโดยอาศัยน�้าฝน เมื่อมีโครงการเขื่อนแควน้อย ท�าให้เกษตรกร

มีน�้าท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลาบปลื้มดีใจท่ีได้รับความกรุณาจากพ่อหลวงของแผ่นดิน

ที่พระราชทานโครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดนให้กับเกษตรกรชาวอ�าเภอวัดโบสถ์ ได้มีน�้าใช้ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรต่างๆ เช่น ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ

“ขออวยพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย

ตลอดกาล และทรงหายจากอาการประชวรให้เร็ว”

นางวีรา จินะใจ

อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะเห็ด ๑ ไร่ ๒ งาน รายได้การเพาะเห็ด ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็ดหูหนู 

๑๒๕,๐๐๐ บาท  เห็ดขอนขาว ๖๔,๐๐๐ บาท เห็ดลมป่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท เห็ดนางฟ้า ๑๒๐,๐๐๐ 

บาท เห็ดหอม  ๗๕,๐๐๐ บาท จ�าหน่ายก้อนเห็ด ก้อนเห็ดนางฟ้า ๔๐๗,๔๙๘ บาท ก้อนเห็ดขอนขาว 

๓๕,๐๐๐ บาท ก้อนเห็ดหอม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 

๑,๔๑๖,๔๙๘ บาท/ปี รายได้สุทธิ ๖๑๑,๒๑๔ บาท
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นายคะลู  ก�าเนิดกรุณา

อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ได้เล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตว่า “แต่เดิมเป็นพื้นที่ 

ไร่ร้าง ไม่มีใครอยู่ มีเพียงทหารดูแลพื้นที่ ตนอยู่หมู่บ้านข้างล่างสมัครใจมาอยู่มารักษาป่าไม้ ไม่มี

ถนนเข้าถึงล�าบาก ต้องเดินเท้าเข้ามาสร้างหมู่บ้าน” หลังจากมีโครงการหมู่บ้านยามชายแดน 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ “ชีวิตอยู่ดีกินดีขึ้น พออยู่พอกินสะดวกสบาย มีน�้าในการอุปโภค-

บรโิภค เจบ็ป่วยมเีจ้าหน้าทีท่หาร ป่าไม้ดแูลพาไปส่งโรงพยาบาล ป่าไม้กอ็ดุมสมบรูณ์ข้ึนเยอะแล้ว” 

นายอาเยวุย  ยะอากุ

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันประกอบอาชพีท�าไร่กาแฟ ได้เล่าถงึความเป็นอยูใ่นอดตีว่า ชาวบ้านล�าบาก ขาดรายได้

เพราะไม่มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งสภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ก็ถูกรื้อ

ถางปลูกพืชเสพติด เช่น ฝิ่น และท�าไร่เลื่อนลอย ท�าให้แหล่งต้นน�้าล�าธารถูกท�าลายลง เกิดแผ่นดินเลื่อน

ไหล ล�าน�้าต่างๆ เกิดการตื้นเขิน แต่หลังปี ๒๕๔๕ จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ  ได้

 “เคยเฝ้ารับเสด็จ แม่หลวง เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่นี่ เมื่อปี ๒๕๔๕ และที่พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  

๒ - ๓ ครั้ง แม่หลวงท�าให้เราอยู่ดีกินดี ก็ขอให้แม่หลวงอยู่ดีกินดี ให้อยู่กับราษฎรชาวไทยตลอดไป”

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกกาแฟ  ปลูกต้นแมคคาเดเมีย ทั้งยังปลูกจิตส�านึก 

ให้ชุมชนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็น 

๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ สมบูรณ์ขึ้น

“รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เพราะถ้าไม่มีโครงการในพระราชด�าริดังกล่าว ชาวบ้านก็จะไม่มีความรู ้

ด้านการสร้างอาชีพ และการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะไม่ดีขึ้น ดังเช่นปัจจุบัน”

นางอรทัย  หลักแต่ง (เผ่าลีซอ)

อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ กล่าวถึงความเป็นอยู่ในอดีตว่า “แต่ก่อนไม่เจริญ ความเป็น

อยู่ล�าบาก ต้องเดินเท้า ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโรงเรียน เด็กๆ ต้องเดินไปเรียนที่อื่น มีการปลูกข้าว 

ข้าวโพด เล้ียงสัตว์ ไว้เพื่อการกินอย่างเดียว” ภายหลังมีโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน�้าของ-ลุ่มน�้าปายอันเนื่องพระราชด�าริ 

“มีเจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริมไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ถนนก็ดีขึ้น จากแต่ก่อนท�าเกษตรเพื่อกิน

อย่างเดียว ตอนนี้เหลือจากการกินแล้วก็ได้ขาย ทุก ๒ เดือนมีหมอเข้ามาดูแลรักษาโรค เด็กในหมู่บ้านอายุ ๔ ขวบก็ได้ 

เข้าเรียนอนุบาล ชาวบ้านก็ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม รู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้”  
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ประโยชน์สุขของราษฎร ภาคใต้

นายวิชาญ   บุญประเสริฐ

ชาวบ้านบ้านทับคริสต์ อ�าเภอพนม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้รบัประโยชน์จากน�า้ในอ่างเกบ็น�า้บางทรายนวล 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ปัจจุบันประกอบอาชีพท�าสวน

ผลไม้ มีน�้าใช้อุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี  ผลผลิตและรายได้

เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริม เช่น 

นางร้อส๊ะ  สุภาพ 

ชาวบ้านเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

ได้รับประโยชน์จากโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ปัจจุบันเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพทุ่งทะเล มีรายได้จากทอผ้า ตั้งแต่

ต้ังโครงการพระราชด�าริมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น หากินคล่องขึ้น  

ทุกวันน้ีลูกๆ ออกไปหาปลา ไม่ต้องไปไกล ไม่ต้องไปนาน ก็ได้ปลากลับมา 

บ้านแล้ว รู้สึกว่ากุ้ง หอย ปู ปลามีมากขึ้น และช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิด 

แก่ป่าทุ่งทะเล

นายสมัคร  เรือนค�า

ตั้งแต่มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่งอนเข้ามา  ท�าให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็น

อยู่ท่ีดีข้ึน หลังจากเหตุการณ์น�้าท่วมเมื่อปี ๒๕๔๙ เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดที่จะพอเพียงแต่หลัง

จากผมได้ไปศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด�าริของในหลวง ท�าให้ผมคิดที่จะท�าการเกษตร

แบบพอเพียงและอยากทดแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการปลูกต้นไม้ “ผมขอให้พระองค์ท่าน

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

เลี้ยงสัตว์  ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ  พืชผักสวนครัว เพื่อเสริมรายได้อีกชั้นหนึ่งด้วย
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นายอิสะมะแอ  ฮูลูจืองา

ผู้น�าศาสนาของพื้นที่หมู่ที่ ๙ ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

รู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ที่ได้พระราชทานโครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านอัยจาดาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ท�าให้ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ที่พอเพียง 

ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ขอบคุณที่พระองค์ท ่านได้พระราชทานน�้าให้ราษฎร 

บ้านอัยจาดา ได้มีความสะดวก น�้ากิน-น�้าใช้ ราษฎรมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้

เพิ่มทุกครัวเรือน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

นายอาดือเร๊ะ ดาโอ๊ะ

ชาวบ้านต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ได้รับประโยชน์จากการจัดหาน�้าให้แก่บ้านอัยจาดา 

ท�าให้ตอนนีช้วีติมคีวามสะดวกมาก มนี�า้ใช้การอปุโภค-บรโิภค 

และสามารถน�าน�า้มาท�าการเกษตร มรีายได้เพ่ิมขึน้ และมคีวาม

อยู่ดีกินดี ครอบครัวมีความสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

ยิ่งยืนนาน

ร้อยต�ารวจโท มูลฮาน  มะแม

ผู้อ�านวยการโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เล่าว่าสมัยก่อนโรงเรียนต้องสูบน�้าจากล�าธารแต่ก็ไม่พอใช้ 

เมื่อมีโครงการจัดหาน�้าให ้ราษฎรบ้านอัยจาดาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ท�าให้โรงเรียนได้รับประโยชน์ด้วย ปัจจุบันมีน�้าใช้เพียงพอ 

ทัง้น�า้ดืม่และน�า้ใช้ในกจิกรรมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั อกีทัง้ 

โรงเรยีนกไ็ด้สนบัสนนุกจิกรรมการแปรงฟันโครงการน�า้ไอโอดนีและอืน่ๆ 

ให้กับนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
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นายสหัสหิม  เบ็นสแหละ

อ�าเภอบางกล�่า จังหวัดสงขลา

ซึ่งได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดข้ึนใน

อดีต ได้เล่าให้ฟังว่า ลุงมีลูก ๔ คน อาชีพท�าสวนปลูกผัก

ขนาดไม่ใหญ่มากนักประมาณ ๓ ไร่ และส่วนหนึ่งปลูกต้น

ยาสูบ ซึ่งชาวบ้านแถบนี้นิยมปลูกกันมาก รายได้ส่วนใหญ่

ก็มาจากเก็บใบยาสูบและมาหั่นเป็นฝอยตากแดด ขายได้

ราคากิโลกรัมละ ๓,๐๐๐ บาทเศษ หลังจากน�้าท่วมใหญ่

นายทวีศักดิ์  เรืองชู

เกษตรกรไร่นาสวนผสม อ�าเภอห้วยยอด

จังหวัดตรัง

ได้รบัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้คลองท่างิว้อนัเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าริ ท�าให้มีน�้าใช้ท้ังอุปโภค-บริโภคและการเกษตรตลอด

ท้ังปี ปัจจุบันมีพ้ืนท่ี ๙ ไร่ พืชท่ีปลูก ได้แก่ มะพร้าวน�้าหอม, 

นายชินพัทธ์  หมุนกลับ

ตัวแทนกลุ่มฟาร์มไก่เนื้อ อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เล ่าว ่าตั้งแต ่มีการก่อสร ้างอ ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ท�าให้หมู่บ้านเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ถนน มีความสะดวกมากยิ่ง

ขึ้น ถ้าไม่มีในหลวงก็จะไม่มีอ่างเก็บน�้าคลองท่างิ้ว และไม่มีความเจริญ ปัจจุบันใน

ครั้งนั้นต้นยาสูบที่ปลูกไว้เสียหาย ท�าให้ขาดรายได้ น�้าก็ท่วมบ้านเกือบครึ่งหลัง ไปไหนมาไหนก็ไม่

สะดวก กว่าน�า้จะลดกใ็ช้เวลานาน เดีย๋วนีเ้ม่ือมีโครงการบรรเทาอทุกภยัอ�าเภอหาดใหญ่อันเนือ่ง 

มาจากพระราชด�ารแิล้ว ฝนตกหนกัเท่าไหร่ แค่วนัเดยีวกแ็ห้งแล้ว เป็นเพราะพระองค์ท่านจรงิๆ  

ขอให้พระองค์ท่านหายป่วยเร็วๆ

แก้วมังกร, มะนาว, มังคุด, ไผ่หวาน, กล้วยน�้าว้า, ใบเตย, สับปะรด และพืชผักสวนครัว 

เป็นต้น มีรายได้จากผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ได้ตลอดทั้งปี
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นายปิยพงศ์  ตั้งสุจริตธรรม

เจ้าของโรงพิมพ์ในต�าบลท่าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี ๒๕๔๐ เล่าว่า น�้าท่วมคร้ังนั้นท�าให้ของในร้าน 

เสียหายหมด เช่น กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน ฯลฯ มูลค่าความเสียหายประมาณ ๕ 

ล้านบาท ท�าให้รู้สึกท้อมาก ถ้าอยู่แบบนี้ เพราะในรอบ ๕ ปี น�้าก็มาอีกครั้ง และอีก ๕ ปี ก็ไม่รู้ว่า

จะเป็นพายุลูกไหนอีก ตอนนั้นท�าให้รู้สึกว่าจังหวัดชุมพรนี้อยู่ไม่ได้อีกแล้ว แต่หลังจากมีโครงการ

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชด�าริ ท�าให้จังหวัดชุมพรน�้าไม่ท่วมอีกเลย

นางบุญเรือน  ทองจ�ารัส 

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับน�้าท�านาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้า

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ท�าให้ได้ผลผลิตข้าว

เพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องรอน�้าฝนอย่างแต่ก่อน ในฤดูฝนนาก็

ไม่ล่มเหมือนในอดีต ปัจจุบันท�านาข้าวอินทรีย์ครบวงจร

ทัง้นาปีและนาปรงั นอกจากนีย้งัผลติปุ๋ยอนิทรย์ี ปุ๋ยชวีภาพใช้เอง และเลีย้งเป็ดไข่เป็นอาชพีเสรมิ 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่มีหนี้สิน

เป็นเวลาประมาณเกือบ ๒๐ ปีแล้ว และความเป็นอยู่ดีขึ้น ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือน

เดิม ชุมพรกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนเดิม สมกับค�าที่ว่า “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น”

พื้นที่โครงการฯ มีฟาร์มไก่เนื้อทั้งหมด ๖ ฟาร์ม ฟาร์มละ ๑๕,๐๐๐ ตัว อายุ 

การเลี้ยง ๓๕ - ๔๕ วัน มีผลก�าไร ๑๐ บาท/ตัว หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐  

บาท/ครั้ง/ฟาร์ม ใน ๑ ปี สามารถเลี้ยงไก่เนื้อได้ ๕ ครั้ง คิดเป็นรายได้จาก 

การเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
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๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อ “พัฒนาคน”
	 ตลอดระยะเวลาที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมานานถึง	๖๗	ปี	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย

ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและทรงร่วมมีบทบาทในการแนะน�าแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศมาโดยตลอด	 มีพระราชด�าริให้ด�าเนิน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมาแล้วรวมทั้งสิ้น	๔,๓๕๐	โครงการ	ครอบคลุม	๘	ด้าน	ตั้งอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ	

ภาคกลางมี	๗๓๖	โครงการใน	๒๖	จังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี	๑,๐๘๘	โครงการใน	๒๐	จังหวัด	ภาคเหนือมี	๑,๖๖๐	

โครงการใน	๑๗	จังหวัด	ภาคใต้มี	๘๒๑	โครงการใน	๑๔	จังหวัด	รวมทั้งโครงการอื่นๆ	ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่ระบุ

จังหวัดอีก	๔๕	โครงการ	ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มุ่งให้คนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	พร้อมทั้งสร้างความมั่นคง

ของประเทศอย่างยั่งยืน

บทสรุปแห่งการพัฒนา

ส่วนที่ ๕
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	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

หลกัการส�าคัญของการพฒันาทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู ่หัวทรงยึดมาตั้งแต่ระยะต้นของ

การทรงงาน	 ดังจะเห็นได้จากความสอดคล้อง

กันของแนวทางการพัฒนาแบบ	 “เศรษฐกิจ 

พอเพียง”	 กับหลักการทรงงานของพระองค์

ซึ่งเป็นแนวทางที่ปรากฏในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริทุกโครงการ	 เป็นแนวทาง

ที่เน้นความพอดีพอประมาณ	 ความมีเหตุมีผล	

ก่อให้เกดิภมูคิุม้กนัท้ังต่อปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก	 พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม	 ก่อ

ให้เกิดผลส�าเร็จท่ีสามารถแก้ไขปัญหาให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ได้จริง	 มีการ

บริหารจัดการและการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

ไม่สิ้นสุด	 ส่งเสริมการพัฒนาไปตามล�าดับข้ัน

เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่เน้นความพอเพียงใน

ระดับบุคคลและครอบครัวให้มีความกินดีอยู่ด	ี

ระดับก้าวหน้าเป็นการยกระดับความพอเพียง

เป็นระดับกลุ่ม	 มีการรวมตัวเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันภายในชุมชน	 มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน	 มุ่งเน้นความสามัคคีและสร้างความ 

เข้มแขง็ในชมุชน	จนถงึแบบก้าวไกลคือระดับสร้างเครอืข่าย	เน้นความร่วมมอืระหว่างชมุชนกับกลุม่	องค์กร	เอกชน	หรอืธรุกจิภายนอก 

เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกัน	น�าไปสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน	
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ความตื่นตัวและการตอบรับน�าแนวคิด

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจมีมากขึ้นมา

อย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะหลัง

วิกฤติเศรษฐกิจในปี	 ๒๕๔๐	 และหลังจากที่ทรงมี 

พระราชด�ารัสนานาประการเกี่ยวกับหลักตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตัก เตือน

ประชาชนให้มีความระมัดระวังในการด�ารงชีวิต	

เป็นผลให้เกิดการประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงถึง	๒	ครั้ง	เพื่อเป็นตัวอย่างของ

ความส�าเร็จในการด�ารงชีวิตตามวิถีของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป	 จากการ

ประกวดได้เกิดตัวอย่างถึง	 ๒,๘๐๐	 ราย	 ด้วยกัน	

ยังไม่รวมถึงศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอีกจ�านวน	 ๒๖	 แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อเป็น

แหล่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการ

พึ่งพาตนเองที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป	 และภาคี

เครือข่ายความร่วมมือกับโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริจากภาคเอกชน

ในบรรดา	๔,๓๕๐	โครงการ	โครงการ

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ซึ่งมีอยู่	 ๖	 แห่งในภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศและ

ด�าเนินงานมานานกว่า	๓๐	ปี	ได้ก่อให้เกดิประโยชน์

อย่างมหาศาลต่อประชาชนผ่านงานศึกษา	ทดลอง	วิจัย	และงานขยายผล	

ซ่ึงเน้นความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแนวพระราชด�าริ	 จนถึงปี	 ๒๕๕๖	 มี

ผลการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น	 ๑,๒๐๔	 เรื่อง	 ในจ�านวนนี้เป็นเรื่องเด่นๆ	 ที่

สามารถน�าไปจัดท�าเป็นบัญชีหลักเพื่อเผยแพร่	 อบรม	 และขยายผลให้กับ

ประชาชนได้แล้วจ�านวน	๙๓	เรือ่ง	งานขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	

ทั้ง	๖	ศูนย์โดยหลักๆ	แล้วครอบคลุมพื้นที่ในหมู่บ้านรอบศูนย์ทั้งหมดรวม	

๑๔๘	 หมู่บ้าน	 มีเกษตรกรตัวอย่างมากถึง	 ๒๕๐	 คน	 และสนับสนุนการ 

จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรไปแล้วจ�านวน	๑๖๑	กลุ่ม	

ส�าหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน�้าอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ	 เป็นการบริหารจัดการปัญหาน�้า	๓	 เรื่องด้วยกันคือ	

น�้าขาดแคลน	 น�้าท่วม	 และน�้าเสีย	 ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อเกษตรกรรม

ของประเทศ	 และครอบคลุมแนวพระราชด�าริท่ีเก่ียวข้องกับน�้าในทุกด้าน	 

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขือ่น	อ่างเกบ็น�า้	ประตรูะบายน�า้	ฝายทดน�า้	คนักัน้น�า้

และโครงสร้างอื่นๆ	การขุดคลองแหล่งน�้า	การปรับปรุงสภาพล�าน�้า	การ

ระบายน�้าออกจากพื้นท่ีลุ่ม	 เช่น	 โครงการแก้มลิง	 การบ�าบัดน�้าเสียด้วย

กังหันน�้า	 บ่อบ�าบัด	 พืชน�้า	 เป็นต้น	 จากการประกวดผลงานการบริหาร

จัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กตามพระราชด�าริในปี	 ๒๕๕๔	

ได้เกิดตวัอย่างของการบรหิารจัดการทีมี่ประสทิธภิาพจนสามารถยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนและท�าให้ประชาชนประสบความส�าเร็จในการ

ประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม	
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โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร	ิเป็นโครงการส�าคญัอกีโครงการหน่ึง	ก�าเนดิขึน้จากพระราชด�าริ

ครั้งแรกในปี	 ๒๕๓๔	 และก่อให้เกิดประโยชน์นานาประการต่อประชาชน 

จนถึงปี	๒๕๕๖	ในระยะเวลากว่า	๒๒	ปี	การด�าเนินงานของโครงการฯ	ซึ่ง 

มีหน่วยงานร่วมด�าเนินการ	๕๐	หน่วยงาน	ได้ก่อให้เกิดแผนแม่บทมาแล้วถึง	 

๕	 ฉบับ	 มีการศึกษาและวิจัยเร่ืองหญ้าแฝกมากกว่า	 ๒๒๕	 เรื่อง	 มีการผลิต

หญ้าแฝกกว่า	 ๔,๕๐๐	 ล้านกล้า	 สามารถปรับปรุงและรักษาหน้าดินจ�านวน

มากกว่า	 ๑๐	 ล้านไร่	 ทั่วประเทศ	 ผลส�าเร็จของโครงการฯ	 ยังท�าให้เกิด 

เครือข่ายผู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกจากภาคเอกชนอีกด้วย

 

๔,๓๕๐ การทรงงานส่งประโยชน์สู่สากล
นอกเหนือจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยของพระองค์แล้ว	 ยังได้โปรด

เกล้าฯ	 พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	 และประเทศใน 

ภูมิภาคอื่นๆ	 อันได้แก่	 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร 

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว	 (หลัก	 ๒๒)	 ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา

เกษตรที่ยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรเลโซโทกับราชอาณาจักรไทยที่ประเทศเลโซโทในทวีปแอฟริกา	 รวมทั้งการถ่ายทอดและ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริผ่านการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ	 

ของคณะจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศทั่วโลก	

ตราบจนถึงปี	 ๒๕๕๖	 โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	 ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จัดตั้งขึ้นที่	สปป.ลาว	ในปี	๒๕๓๘	ตามค�ากราบบังคมทูลขอจาก	ฯพณฯ	นายไกสอน	
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พมวิหาน	ประธานประเทศ	สปป.ลาว	ในขณะนั้น	ได้ขยายผลส�าเร็จ

ไปสูป่ระชาชนชาวลาวอย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงหมูบ้่านรอบ

ศูนย์จ�านวน	๙	หมู่บ้าน	และอีก	๑๗	แขวง	ตามแผนงานในอนาคต

อันใกล้นี้	 นอกเหนือจากแหล่งน�้าซึ่งสามารถส่งน�้าครอบคลุมพื้นที่	

๒,๕๐๐	 ไร่	 และความช่วยเหลือในการขุดสระประจ�าไร่นาจ�านวน	

๒๒๕	 สระแล้ว	 ศูนย์ได้จัดท�าแปลงสาธิตเมล็ดข้าวและไม้ผลพันธุ์

ดีจนสามารถสนับสนุนพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรได้	 และส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกข้าวได	้ ๒	 ครั้งต่อปี	 ได้ผลผลิตข้าวประมาณ	๔๘๐	

กก.ต่อไร	่ ด้านปศุสัตว	์ ได้เพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์และสนับสนุนปัจจัย 

พันธุ์ดี	 เช่น	 เป็ดเทศ	 ไข่ไก่	 เป็นต้น	 ให้เกษตรกรสามารถน�าไปพัฒนาอาชีพของตนได้	 รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่

เกษตรกร	เช่น	การเพาะเห็ด	การท�าปุ๋ยหมัก	
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการ

พัฒนาเกษตรท่ีย่ังยืนระหว่างราชอาณาจักรเลโซโทกับ 

ราชอาณาจักรไทยที่ประเทศเลโซโทเป็นอีกตัวอย่าง

โครงการท่ีได้มีการน�าแนวพระราชด�าริไปเผยแพร่และ

ด�าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	 นับต้ังแต่เริ่ม

โครงการเม่ือปี	 ๒๕๔๙	 ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน	 ป่าไม้	 และ 

พชืสวน	รวม	๓	คนจากโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

ได้มบีทบาทส�าคญัในการจดัท�าแปลงสาธิตด้านการเกษตร

ให้เป็นตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน	 มีการปลูกพืชผัก	 

พืชสวน	พืชไร่	และไม้ผลที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ

และภูมิสังคมของคนในท้องถิ่น	 ประกอบกับได้ถ่ายโอนแนวทางการพัฒนา

เกษตรทีย่ัง่ยนืนีใ้ห้แก่เจ้าหน้าท่ีการเกษตรและเกษตรกรของเลโซโทจนสามารถ

ด�าเนินการด้วยตนเองผ่านการสาธิต	 การฝึกอบรมและการจัดตั้งเกษตรกร

ตัวอย่างเพื่อขยายผลสัมฤทธิ์ให้เป็นวงกว้างยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากโครงการทั้งสองนี้แล้ว	 โครงการ

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	 ยังได้ขยายผลส�าเร็จไป

สู่ระดับนานาประเทศ	โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ได้ทรง

มพีระมหากรณุาธคิณุพระราชทานรางวลั	The	King	of	Thailand 

Vetiver	 Awards	 ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาส�าหรับผลงานดีเด่นด้าน

วิจัยและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการประชมุสมัมนา

ระดับนานาชาติทั้ง	 ๕	 ครั้งท่ีผ่านมา	 อีกทั้งสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ยังได้ทรงตอบรับค�าเชิญ

ของเครือข่ายหญ้าแฝกโลก	 ให้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์เครือข่าย 

หญ้าแฝก	และเสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธานในการประชุมสัมมนา 

หญ้าแฝกนานาชาติท้ัง	 ๕	 ครั้งด้วย	 นอกจากนี้ประเทศไทยยัง

ได้รบัการทาบทามให้เป็นศูนย์กลางของเครอืข่ายหญ้าแฝกของ

ประเทศในแถบริมมหาสมุทรแปซิฟิก	โดยมีส�านักงาน	กปร.	เป็น

หน่วยงานก�ากับดูแล	และได้มีบทบาทในการประสานความช่วย

เหลอืและจัดการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝก

ให้กับประเทศอื่นๆ	
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๔,๓๕๐ การทรงงานสู่ต้นแบบของการพัฒนา
ด้วยเพราะผลส�าเร็จจากการทรงงานด้านพัฒนาประเทศของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งจากคุณค่าของแนวพระราชด�าริซึ่งเป็นหลักการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	พระองค์จึงได้รับทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัล

เกี่ยวกับการพัฒนามาโดยตลอด	อาทิ	

 l ปี ๒๕๓๐	 เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการน�าชนบทให้วัฒนา	 

(The	Gold	Medal	of	Outstanding	Leadership	in	Rural	Development)	

 l ปี ๒๕๓๔	 เหรียญสดุดีขององค์การโรตารีสากล	 (The	 Award	 of	 Honour)	 

เหรียญฟีแล	(Philae	Medal)	

 l ปี ๒๕๓๕	 เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม	(UNEP	Gold	

Medal	of	Distinction)

	 	 	 เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน	(Health-for-All)	

 l ปี ๒๕๓๖	 เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในด้านการสงวนรักษาความ 

หลากหลายทางชีวภาพ	(The	Natura	Pro	Futura)

	 	 	 รางวัล	The	International	Merit	Award	

	 	 	 รางวัลหญ้าแฝกชุบส�าริด	(The	Bronze	Vetiver	Sculpture	Award)	

 l ปี ๒๕๓๘	 เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาเกษตร	(Agricola)	

 l ปี ๒๕๓๙	 เหรียญทองเทิดพระเกียรติจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ	

(The	International	Rice	Award)	

	 	 	 รางวัล	The	Partnering	for	World	Health	Award	

	 	 	 โล่เกยีรตคิณุในการบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนษุย์ในระดบัผูน้�า

ประเทศ	(The	Presidential	Award	for	Humanitarian	Service)	
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 l ปี ๒๕๔๐	 เหรียญทองเทิดพระเกียรติเรื่องการควบคุมปัญหาการขาด 

สารไอโอดีนในประเทศไทย	

 l ปี ๒๕๔๑	 เหรยีญทองสดดุพีระเกยีรตคิณุเรือ่งความห่วงใยต่อสุขภาพปอด

ของประชาคมโลก	

 l ปี ๒๕๔๒	 รางวัล	International	Humanitarian	Award	

	 	 	 เหรียญเทเลฟู้ด	(Telefood	Medal)	

 l ปี ๒๕๔๙	 รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์	 (Human	 

Development	Lifetime	Achievement	Award)	(UNDP)	

 l ปี ๒๕๕๑	 รางวัลโกลบอล	ลีดเดอร์	อวอร์ด	(WIPO	Global	Leaders	Award)	

 l ปี ๒๕๕๕	 รางวัล	 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”	 (Humanitarian	 

Soil	Scientist)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง	 ทรงเป็นนักปรัชญาจากการท่ี

พระราชทานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ทรงเป็นนกัวิทยาศาสตร์จากการท่ีทรงค้นคว้าทดลองแนวทางแก้ปัญหาจนเกดิผลส�าเรจ็

ได้อย่างชัดเจนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ	ทรงเป็นผู้น�าที่ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สมดังที่ได้ทรงรับค�าสุดดีพระเกียรติคุณจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ที่ว่า

“ทรงเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักเผยแพร่แนวคิดและนักปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ทรงเป็นตัวอย่าง

ที่โดดเด่นของผู้น�าที่อาจไม่เหมือนใครในโลก แต่สิ่งที่โลกสามารถเรียนรู้ได้จากพระองค์คือ ความรักและแรงบันดาลใจ 

อันยิ่งใหญ่ในการท�างานทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรของพระองค์” 

และสมกับที่ได้ทรงมีพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการในวันพระบรมราชาภิเษกที่ว่า

“...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม...”



ผู้จัดท�ำหนังสือ

“๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน”

ที่ปรึกษา
นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.

นายโกวิทย์  เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร.

ม.ล.จิรพันธุ์  ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.

นางสุวรรณา  พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.

นายดนุชา  สินธวานนท์    ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

นายลลิต  ถนอมสิงห์  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

คณะอ�านวยการ
นายดนุชา  สินธวานนท์ หัวหน้าคณะท�างาน

นายสมบูรณ์  วงศ์กาด ผอ.ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

นายประสาท พาศิริ ผอ.ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

นายปวัตร์  นวะมะรัตน ผอ.ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

นายสมศักดิ์  เพ่ิมเกษร รกัษาการ ผอ.ส�านกัประสานงานโครงการพืน้ที ่๔

นายวรกานต์  จุฑานนท์ ผอ.ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผอ.ส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวอุศนีย์   ธูปทอง ผอ.ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาฯ

นายอนันต์  ทองประชุม ผอ.ส�านักประชาสัมพันธ์

ผู้จัดท�าหนังสือ
นายอนันต์ ทองประชุม

นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์

นายจิตพล   สิทธิประณีต

นางกมลินี   สุขศรีวงศ์ 

นายหทัย   วสุนันท์

นายนรินทร์   กาญจนฤกษ์

นายศุภรัชต์   อินทราวุธ

นางสาวสมลักษณ์   บุนนาค

นายสุทัศน์  ตั้งพิพัฒน์พงศ์

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

นางสาวณัฐดา   ศุภสินธุ์

นางเบญจรัตน์   อัครพลวงศ์

นางนงพรรณ   โกศลศักดิ์

นางสาวบุษราพรรณ   อุตระ

นางสาวสุชาดา   ศรีจงใจ
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