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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ของวันที่ 28 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2495 เป็นนาทีแห่งความปลื้มปีติยินดีของ 

คนไทยทั้งประเทศ เมื่อพระราชโอรสเสด็จพระราชสมภพ  

ภายใต้พระมหาเศวตฉัตร

ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล  

ได้บนัทกึเรือ่งราวของเหตุการณ์ในวนัน้ันไว้ว่า “วนันีค้รึม้ฟ้า 

ครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวาย

การประสูติเข้าประจ�าที่สักครู่ ก็ประสูติพระราชกุมาร 

เวลา 17 นาฬิกา กับ 45 นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง  

ฝนที่แล ้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา  

ดูคล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อาราม

ดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง นายแพทย์ท่ีถวาย

การประสูติ ซึ่งพร้อมที่จะบอกแก่ที่ประชุม ณ พระที่นั่ง

อัมพรสถานว่า พระราชโอรส หรือ พระราชธิดา กล่าว

ออกมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า 

พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์

เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  

ปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโย 

โห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว ดวงใจ

ทุกดวงมีความสุข”

วันประวัติศาสตร์วันนั้น ตรงกับวันจันทร์ ข้ึน 6 ค�่า  

เดือน 9 ปีมะโรง จัตวาศก อธิกวาร จุลศักราช 1314  

ปีที่ 7 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อพระราชโอรสพระองค์น้อยเจริญพระชนมายุได้  

1 พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนาม โดย 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็น 

ผู้ตั้งถวายตามดวงพระชะตาว่า
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สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจกัรยาดศิรสนัตตวิงศ เทเวศรธ�ารงสบุรบิาลอภคิณุปูระการ 

มหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร

พร้อมทั้งทรงอธิบายเป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูล คือ ได้อัญเชิญพระนามฉายาของพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏในขณะทรงพระผนวชว่า “วชิรญาณะ” 

ผนวกกับ “อลงกรณ์”  จากพระนาม จุฬาลงกรณ์ ในรัชกาลที่ 5 พระบรมมหาปัยกาธิบดี

เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณมีพระชนมายุ 20 พรรษา ระหว่างทรงศึกษา 

วิชาการทหารที่ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี 

สถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ข้ึนทรงด�ารงพระอิสริยยศ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตามโบราณขัตติยราชประเพณี นับเป็นสยามมกุฎ 

ราชกุมาร พระองค์ที่ 3 ของไทย มีพระนามาภิไธยตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า

“สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู สริกิติิยสมบรูณสวางควฒัน์  

วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”

ในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณใน 

การพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงแสดงถึงน�้าพระราชหฤทัยที่ทรง 

มุ่งมั่นจะทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย

ในวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 ได้มีพระราชด�ารัสตอบรับการข้ึนทรงราชย์ เป็นรัชกาลที่ 10 

แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์   

ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะต้องรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ดังปรากฏใน 

พระราชด�ารัสอ�าลาประชาชนชาวไทยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งเสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2509 ขณะพระชนมายุ 14 พรรษา

นบัจากนัน้เป็นต้นมา ยิง่เจรญิพระชนมายมุากขึน้ พระราชกรณยีกิจทีท่รงปฏบิตักิเ็พิม่มากขึน้นานปัการ 

ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง พระราชวิริยอุตสาหะและพระราชหฤทัย 

อันมุ่งมั่น เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวง ซึ่งได้ทรงปฏิบัติโดย 

ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากล�าบากพระวรกายนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชน  

น�าความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ ท้ังพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

การศกึษา การเกษตร การสงัคมสงเคราะห์ การทหารและการบนิ การศาสนา การกฬีา และการต่างประเทศ 
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ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงใหม

เชียงราย

พะเยา

ตาก

เพชรบูรณ

บึงกาฬ

สกลนคร

มุกดาหาร

รอยเอ็ด ยโสธร

ศรีสะเกษบุรีรัมย

อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ

ขอนแกน

อุดรธานี

• โครงการอางเก็บน้ำหวยแมยะ พรอมระบบสงน้ำ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการกอสรางฝายหวยโสกรังพรอมระบบสงน้ำ
   และขุดลอกหนองน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการซอมแซมและขุดลอกอางเก็บน้ำแกงมวง
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

• โครงการอางเก็บน้ำหวยมะแกง (หวยแมขามแกง)
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยตนยางพรอมระบบสงน้ำ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการอางเก็บน้ำหวยเฮี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการกอสรางอางเก็บน้ำหวยปาสัก พรอมระบบสงน้ำ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการเกษตรวิชญา
• โครงการอางเก็บน้ำหวยแมอมลอง 
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมตื่นนอย
• โครงการปรับปรุงทำนบดินอางเก็บน้ำหวยมวงตอนบน
• โครงการปรับปรุงทำนบดินอางเก็บน้ำหวยสะแพทตอนบน
• โครงการจัดหาน้ำใหโครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไข
   และไกลูกผสมของกลุมเยาวชนตำบลแมสอย

• โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำรองสัก และ
   โครงการกอสรางฝายรองขุยพรอมระบบสงน้ำ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการกอสรางแกมลิงหวยใหญ
   กอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานหวยแหน
   ขุดสระเก็บน้ำ หมูที่ 4 และขุดลอกคลอง หมูที่ 14

• โครงการขุดลอกอางเก็บน้ำหนองบออองและขุดรองชักน้ำ
   พรอมติดตั้งสถานีสูบน้ำไฟฟา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
• โครงการพัฒนาแหลงน้ำหวยหินพรอมอาคารประกอบ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำรองน้ำซับ
• โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำตนลำปะเทีย
• โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยดินทราย 
• โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยนาเหนือ

• โครงการกอสรางอางเก็บน้ำหวยไร 2 พรอมระบบสงน้ำ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการปรับปรุงระบบ
   ทอสงน้ำอางเก็บน้ำหวยหินลับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการอางเก็บน้ำหวยแคน พรอมระบบทอสงน้ำ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการขุดลอกหนองบัวดงและหนองเม็ก
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
• โครงการฝายทดน้ำหวยจุดเขียน (อากอง)
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานตายอย
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

• โครงการฝายน้ำลนลำหวยยาง
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

• โครงการอางเก็บน้ำลำพันชาดนอย
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
• โครงการอางเก็บน้ำซำตมขาวพรอมระบบสงน้ำ
   อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ • โครงการฝายลำน้ำยาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยทรายขมิ้น
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



10 สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

• โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค
   ตำบลลำสินธุ พรอมระบบสงน้ำ• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำ

   ฝายทดน้ำบานไรเหนือ

• โครงการกอสรางระบบประปาบานผัง 16
   พรอมระบบสงน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการพัฒนาพื้นที่บานกูแบสีรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการทอระบายน้ำวังพลายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร ต.ทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการจัดหาน้ำใหแกวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการแกมลิงเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
• โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ (อาคารบังคับน้ำกลางคลอง)
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำอางเก็บน้ำบานนาหวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการเพื่อชุมชนเขมแข็งและรมเย็นบานสันติ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานปะเด็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
• โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบานมยุรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานเยาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำบอเก็บน้ำบานดินเสมอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายบานกระปอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
• โครงการฝายคลองบุตรหลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการระบบสงน้ำฝายบานเขาน้ำตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายคลองเจาะบือรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายบานวังศิลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการระบบสงน้ำเพิ่มเติมฝายจุฬาภรณพัฒนา 11 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรหมูที่ 8 (บานอัยจาดา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   และโครงการจัดหาน้ำใหราษฎรหมูที่ 8 (บานธนูศิลป) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
• โครงการฝายบานกูจิงรือปะ
• โครงการฝายบานไอรบาลอ
• โครงการฝายลูโบะปาเระพรอมระบบสงน้ำ
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือพื้นที่การเกษตรบานฮูแตมาแจ
• โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำของฝายทดน้ำบานบราแง
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานสันติสุข 2 และบานไอรวอ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำร
• โครงการจัดหาน้ำใหโรงเรียนธัญธารวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานโคกสะตอ
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานบาวง (เกาะโละโหนด)
• โครงการทอระบายน้ำบานโคกมาแจ และระบบสงน้ำ
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานปลักปลาและบานตะเหลียง
• โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือพื้นที่การเกษตรหมูที่ 2 บานบาโงตือบู
• ปรับปรุงระบบทอสงน้ำฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการบานสันติสุข 1

• โครงการกอสรางฝายบานเขาแดงพัฒนา
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• โครงการกอสรางทำนบดินบานไทรนอง 2 • โครงการพัฒนาแหลงน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   ในพื้นที่ ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี
    - อางเก็บน้ำบานพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    - อางเก็บน้ำหวยพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    - อางเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    - อางเก็บน้ำบานไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    - อางเก็บน้ำหินสีตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จันทบุรี

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก

ภาคใต

ตรัง พัทลุง

สตูล ปตตานี

นราธิวาสยะลา

ราชบุรี



จังหวัดเชียงราย
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

โครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยมะแกง	(ห้วยแม่ขามแกง)	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านห้วยมะแกง	หมู่ที่	20	ต.ป่าแดด	
อ.แม่สรวย	จ.เชียงราย

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มก่อสร้างปี	2547	แล้วเสร็จปี	2549	
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 สภาพปัญหา
 ราษฎรบ้านห้วยมะแกง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ประกอบไปด้วยคนพ้ืนเมืองและชาวเขาเผ่ามูเซอ ส่วนใหญ่ฐานะ

ค่อนข้างยากจน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 39,000 บาท มีอาชีพด้าน 

การเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ เช่น กระเทียม  

กะหล�่า ฟักทอง ขิง ผักกาดขาวปลี พริก ล�าไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ ่มเชิงเขา มีพื้นท่ีสูง-ต�่าเป็น 

ลอนลูกฟูก ในอดีตสามารถเพาะปลูกได้ปีละครั้ง เน่ืองจากช่วงฤดูแล้ง 

ขาดแคลนน�า้ในการท�าการเกษตร เพราะล�าห้วยมะแกงมนี�า้ไม่สม�า่เสมอ 

โดยล�าห้วยมะแกงเป็นล�าห้วยที่มีความยาวไม่มากนัก เป็นล�าน�้าสาขา

ของล�าน�้าแม่ลาว ต้นน�้าอยู่บนเทือกเขาสูงประมาณ +1,000 ม. จาก

ระดับน�้าทะเลปานกลาง แม้จะมีน�้าไหลตลอดทั้งปี แต่ช่วงฤดูแล้ง 

น�้าจะน้อย สภาพท้องน�้าเป็นทรายและกรวด 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ไปทอดพระเนตรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านแม่ตาช้าง  

หมู ่ 9 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการนี้ นายศรีนวล  

อินต๊ะไชยวงศ์ ก�านัน ต.ป่าแดด ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน 

ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยมะแกง เพื่อช่วยเหลือ

พ้ืนที่การเกษตรของ ต.ป่าแดด ต.แม่สรวย และ ต.ศรีถ้อย พระองค ์

จึงมีพระราชด�าริให้กรมชลประทานท�าการศึกษาความเหมาะสมของ 

โครงการฯ ก่อน ซึง่หากเหมาะสมก็ให้พจิารณาช่วยเหลอืราษฎรดงักล่าว 

ต่อไป
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างท�านบอ่างเก็บน�้าและอาคารประกอบ สันท�านบดิน สูง 21 ม. ยาว 206 ม.  

กว้าง 8 ม. ความจุ 2,145,000 ลบ.ม.
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎร ต.ป่าแดด ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ประมาณ 217 ครัวเรือน ประชากร 1,000 คน จ�านวน 9 หมู่บ้าน สามารถส่งน�้าช่วยเหลือ

เกษตรเพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 2,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่  

และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

 การปลูกข้าวได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูแล้ง โดยพันธุ์ข้าว 

ที่ปลูกกันมากและนิยมมากท่ีสุดคือพันธุ์สันป่าตอง 1 เพราะข้าวพันธุ์นี้ได้ผลผลิตต่อไร่

มากกว่าข้าวพันธุ์อื่น ต้นเตี้ย ไม่ล้ม ราคาต่างจากข้าวพันธุ์ กข6 เพียงกิโลกรัมละ 1 บาท 

โดยประมาณ แต่ได้น�้าหนักมาก ดูแลง่าย ไม่ค่อยมีโรค ท้ังนี้ ข้าวพันธุ์ กข6 ชาวบ้านที่นี่ 

นยิมปลกูไว้กนิในครวัเรอืนเท่านัน้ เพราะได้ผลผลติน้อยกว่าข้าวพนัธุส์นัป่าตอง 1 เนือ่งจาก

ล�าต้นสูง ล้มง่าย เก็บเกี่ยวล�าบาก นอกน้ันจะมีไม่กี่รายที่ปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิเอาไว ้

บริโภคเองในครัวเรือน ทั้งนี้ ช่วงท�านาปรัง ชาวบ้านจะเน้นปลูกแต่ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1  

เพียงอย่างเดียว ปลูกเอาไว้ขาย ได้ผลผลิตเยอะกว่าข้าวนาปี เพราะ 1 ปี ได้ผลผลิต 2 ครั้ง  

ใช้พื้นท่ีและรับน�้าเท่ากับนาปีท้ังนาดอนและนาลุ่ม โดยเฉลี่ยข้าวนาปรังได้ผลผลิตมากกว่า 

ข้าวนาปี ประมาณ 20% เพราะปลูกแต่ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 

กิโลกรัมละ 6-7 บาท ชาวบ้านที่นี่สามารถปลูกได้ผลผลิตสูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า 
ห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน�้า	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.เจริญเมือง	อ.พาน	จ.เชียงราย

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับเป็นโครงการในพระราชด�าริ
วันที่	1	มีนาคม	2560
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 สภาพปัญหา 
 อ่างเก็บน�้าห้วยต้นยางเดิม มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและ

ท�าการเกษตรของชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

 โครงการพระราชด�าริ 
 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ รบัโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน�า้ไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.4 

/5858 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือราษฎรจ�านวน 11 หมู่บ้าน ต.เจริญเมือง 

อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งขาดแคลนน�้าในการอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตร 
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ด�าเนินการเพิ่มความจุอ่างเก็บน�้าห้วยต้นยาง โดยการเสริม

ท�านบดินให้สูงขึ้น 1.20 ม. ยาว 127 ม. และเสริมสันอาคารระบายน�้า

ให้สูงข้ึน 1 ม. รวมท้ังขุดลอกตะกอนหน้าอ่างเก็บน�า้ โดยสามารถเพิ่ม

ความจุของอ่างเก็บน�้าได้เพิม่เตมิ 0.2 ล้าน ลบ.ม. ปัจจบุนัออกแบบแล้ว

เสร็จ และก�าลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้าง

จากส�านักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2561 ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาในการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 8 เดือน 

 ประโยชน์ของโครงการ
 พืน้ท่ีชลประทานได้รบัประโยชน์ในช่วงฤดฝูน จ�านวน 4,000 ไร่ 

จากเดมิได้รบัประโยชน์ 3,200 ไร่ ขณะทีฤ่ดแูล้งได้รบัประโยชน์ 1,000 ไร่  

จากเดิมได้รับประโยชน์ 900 ไร่



18 สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.ศรีถ้อย	อ.แม่สรวย	จ.เชียงราย

ระยะเวลาด�าเนินการ
พฤศจิกายน	2560	ถึง	กันยายน	2561	
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	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 สภาพปัญหา
 ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และประสบอุทกภัย

ในช่วงฤดูฝน จึงมีพระราชด�าริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ย ตามค�าขอ

พระราชทานความช่วยเหลือจาก นายเฉลียว นัยนา นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

 โครงการพระราชด�าริ 
 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเฮี้ยไว้เป็นโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามหนังสือส�านัก 

ราชเลขาธิการที่ รล 0008.4/6010 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือ

ราษฎร ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า 

ในการท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน



20 สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 รายละเอียด
 โครงการพระราชด�าริ
 ด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ขนาด 

ความจุ 2,235,000 ลบ.ม. สันท�านบดินกว้าง 8 ม. 

ยาว 147 ม. สูง 28 ม. อาคารระบายน�้าล้นแบบ 

รางเท สามารถระบายน�้าได้ 47 ลบ.ม.ต่อวินาที  

ท่อส่งน�้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ม.

 ประโยชน์ของโครงการ
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน�้า

เพื่อช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

จ�านวน 2,000 ไร่ และเป็นแหล่งน�้าอุปโภคบริโภค

ให้แก่ราษฎร จ�านวน 1,254 ครัวเรือน อีกท้ังช่วย

บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
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โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า
ห้วยป่าสัก	พร้อมระบบส่งน�้า	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.ทุ่งกอ	อ.เวียงเชียงรุ้ง	จ.เชียงราย

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับเป็นโครงการพระราชด�าริ	
วันที่	14	เมษายน	2560
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 สภาพปัญหา
เนื่องจากราษฎร 3 หมู่บ้าน ท่ี ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  

ได้รบัความเดอืดร้อน เนือ่งจากขาดแคลนน�า้ในการอปุโภคบรโิภค และน�า้

เพื่อท�าการเกษตร จึงทรงมีพระราชด�าริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยป่าสัก  

พร้อมระบบส่งน�้า อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น

 โครงการพระราชด�าริ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยป่าสกั พร้อมระบบ 

ส่งน�้า เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 14 เมษายน  

2560 ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.4 /8275 ลงวันที่  

14 เมษายน 2560 เพื่อช่วยเหลือราษฎรจ�านวน 3 หมู่บ้าน ท่ีประสบ 

ปัญหาเดือดร้อนขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยป่าสกั หมู ่1 ต.ทุง่ก่อ อ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย ขนาด

ความจุประมาณ 1,555,000 ลบ.ม. ก่อสร้างท�านบดินกว้าง 8 ม. ยาว 180 ม. สูง 46 ม. พร้อม

ระบบส่งน�้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านส�ารวจธรณีวิทยา ฐานราก คาดว่าจะด�าเนิน

การออกแบบปี 2562 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 12 เดือน 

 ประโยชน์ของโครงการ
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 2,000 ไร่ ฤดูแล้ง 700 ไร่
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จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา
 

เป็นโครงการที่พระราชทานท่ีดินให้	1,350	ไร่	จัดท�า 
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร	พร้อมพระราชทานชื่อ	
“เกษตรวิชญา”	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2549

ที่ตั้ง
บ้านกองแหะ	หมู่ที่	4	ต.โป่งแยง	
อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มด�าเนินการ	18	กรกฎาคม	2545
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 สภาพปัญหา
 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อคร้ัง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการ

ส่วนพระองค์ไปยังพื้นท่ีบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ  

จ.เชียงใหม่ ทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่บ้านกองแหะ 

อ.โป่งแยง เป็นเนินเขาและภูเขาสูง ลาดเทลงสู่หุบเขา 

พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็น 

ดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต�่า เสื่อมโทรม 

จากการชะล้างพังทลาย สภาพป่าไม้เป็นป่าที่ไม่ผลัดใบ  

ประเภทป่าดิบเขา มีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ ท�าให้

พื้นที่ป่าเดิมกลายเป็นป่าที่เสื่อมโทรม ด้วยปัญหาและ

ความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว จึงมีพระราชด�าริให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการส�ารวจ วางแผน

การใช้ท่ีดิน รวมท้ังการพัฒนาแหล่งน�้า เพื่อให้ได้วิธีการ 

ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของ

ประชาชนในพื้นที่



26 สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2544 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรม

พัฒนาที่ดินส�ารวจและวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่โครงการ ลักษณะภูมิประเทศ การเจาะ 

ส�ารวจดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินบริเวณบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ขณะที่มอบให้กรมชลประทานส�ารวจแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้า โดยกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ได้น�าแผนการพัฒนาพื้นที่ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร เม่ือครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร เพ่ือทรงวินิจฉัยเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2545 ในการนี้พระองค์พระราชทานท่ีดิน 

ส่วนพระองค์ จ�านวน 1,350 ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการในลักษณะ

คลินิกเกษตร เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งการเกษตรและ

พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปัจจุบนัโครงการเกษตรวชิญาได้แบ่งพืน้ทีก่ารใช้สอยออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 1. พื้นที่ทรงงาน มีเนื้อที่ 32 ไร่

 2. พืน้ทีส่่วนราชการ มเีนือ้ที ่138 ไร่ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์เรียนรูด้้านเกษตร 

   คลินิกเกษตร อาคารฝึกอบรม รวมถึงแปลงสาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบ 

  ครบวงจร 

 3. พื้นที่พัฒนาการเกษตร มีเนื้อที่ 139 ไร่ โดยให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 

  เข้าใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า การฟื้นฟู 

  ปรับปรุงดิน พัฒนาแหล่งน�้า ส่งเสริมอาชีพ และเป็นศูนย์เรียนรู้

 4. พื้นที่เขตวนเกษตร/ธนาคารอาหารชุมชน มีเนื้อที่ 123 ไร่ โดยพัฒนาพื้นที่ 

  ป่าเสื่อมโทรม อนุรักษ์แหล่งต้นน�้า รวมท้ังเป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพืช 

  สมุนไพร และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนมีส่วนร่วม

 5. พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 918 ไร่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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 โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนลีชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม  

ผืนป่าได้รับการฟื้นฟู ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพของราษฎร 

ในพ้ืนที ่มกีารจดัหลักสตูรอบรมอย่างต่อเนือ่ง จากเดมิทีร่าษฎร

ในพ้ืนทีม่กีารท�าไร่เลือ่นลอย กป็รบัเปลีย่นมาปลกูพืชตามหลัก 

“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” โดยมีการส่งเสริมการ

ปลูกกาแฟ มีการเพาะช�ากล้าไม้โตเร็ว จ�านวน 50,000 กล้า  

เพือ่แจกจ่ายให้ราษฎรน�าไปปลกูขยายผลใช้ประโยชน์ในชมุชน 

และครัวเรอืน ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไม้โตเรว็ พชืเมอืงหนาว จ�านวน 

120 ไร่ เพื่อให้ราษฎรมีพ้ืนท่ีป่าไว้ใช้ประโยชน์ เป็นถ่านฟืน 

หุงต้มอาหาร และด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมราษฎรผลิตและ 

ใช้เชือ้เพลงิชวีมวล อกีทัง้จดัฝึกอบรมหลกัสตูร “การผลติและ

ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ” แก่ราษฎร มีการอบรม 

ให้ความรู้เก่ียวกับการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การท�าปุ๋ยหมกัจากสาร พด. มกีารส่งเสรมิการสร้างฝายชะลอน�า้  

เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่ากว่า 101 ฝาย

 ประโยชน์ของโครงการ
 • ราษฎรเลิกท�าไร่เลื่อนลอย

 • ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 • ราษฎรบริเวณรอบโครงการได้มีงานท�าและมี 

  รายได้จุนเจือครอบครัว

 • เป็นแหล่งผลิตอาหารและพืชสมุนไพร

 • บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯ มสีภาพป่าไม้เพิม่มากขึน้  

  มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน�้าล�าธาร
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โครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยแม่อมลอง

ที่ตั้ง
ต.บ่อสลี	อ.ฮอด	จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ
ปี	2546
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 สภาพปัญหา
 ต.บ่อสลี เดิมเป็นหมู ่บ้านอยู ่ใน ต.บ่อหลวง และแยกออกมาตั้งเป็น  

ต.บ่อสลี เมื่อปี 2518 จ�านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็น 

ชาวเขาเผ่าลวัะ กะเหรีย่ง ม้ง พื้นที่ ต.บ่อสลี ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทั้งหมด ราษฎรตั้ง 

บ้านเรือนอยู่ตามที่ราบกลางหุบเขา ไม่มีแหล่งน�้า อาศัยน�้าฝนและล�าห้วยเล็กๆ  

ตามไหล่เขาใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม 

มกุฎราชกุมาร ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ไปเยี่ยมเยียนราษฎร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และได้พระราชทานพระราชด�าริแก่นายสหัส 

บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักพระราชวังในขณะนั้น ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่า

ไม้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎรบ้านบ่อสลี ตามที ่

นายฐาปกรณ์ ปิ่นญาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อสลีในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา 

ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 มพีระราชด�าริให้ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้และอาคารประกอบข้ึน โดยก่อสร้างท�านบดนิ

หวังานกว้าง 8 ม. ยาว 88.25 ม. สงู 26 ม. และอาคารประกอบ พร้อมด้วยทางระบายน�า้ล้น  

(Spillway) โดยลักษณะโครงการเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก ความจุ 520,000 ลบ.ม.  

ท�าหน้าที่เก็บกักน�้าบริเวณตอนบนของล�าห้วยแม่อมลอง และยกระดับน�้าเข้าสู่ระบบส่งน�้า 

ของฝายอมลองท่ีอยู่บริเวณตอนล่างเป็นคลองดาดคอนกรีต ความยาว 3 กิโลเมตร ส่งน�้า 

สู่พื้นที่รับประโยชน์ เนื้อที่ 1,300 ไร่

 ประโยชน์ของโครงการ
สามารถช่วยเหลือพื้นท่ีเกษตรกรรมบ้านบ่อสลีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ 1,300 ไร่ 

สนับสนุนน�้าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ 594 ครัวเรือน
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โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านแม่ตื่นน้อย

 
ที่ตั้ง
ต.แม่ตื่น	อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ
ปี	2546
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 สภาพปัญหา
 บ้านแม่ตื่นน้อย หมู่ที่ 3 ต.แม่ตื่น 

อ.อมก๋อย มีระบบประปาภายในหมู ่บ ้าน 

เป็นระบบประปาภูเขา โดยใช้ท่อแต่เป็น

ท่อขนาดเล็ก ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้อย่าง 

เพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ประกอบกับน�้า 

ที่น�ามาใช้ยังไม่ได้ผ่านการกรอง น�้าจึงไม่

สะอาดเพียงพอ ราษฎรต้องการให้ช่วยจัดท�า

ประปาหมู่บ้านที่ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ 

ดื่มได้และมีปริมาณเพียงพอตลอดปี

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

กุมาร ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 ไปเยีย่มเยยีน

ราษฎร ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายสหัส  

บญุญาวิวฒัน์ ผูช่้วยเลขาธกิารส�านกัพระราชวัง  

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษในขณะนั้น น�าหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ

กราบบังคมทูลถวายรายงาน สภาพปัญหา

ของราษฎรบ้านแม่ต่ืนน้อย หมู่ 3 ต.แม่ต่ืน  

อ.อมก๋อย ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้  

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ดังนี้ ระบบประปา 

ภายในหมู่บ้านปัจจุบันเป็นระบบประปาภูเขา  
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โดยใช้ท่อแต่เป็นท่อขนาดเล็ก ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

ประกอบกับน�้าท่ีน�ามาใช้ยังไม่ได้ผ่านการกรอง น�้าจึงไม่สะอาดเพียงพอ ราษฎรต้องการให้

ช่วยจัดท�าประปาหมู่บ้านที่ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ดื่มได้และมีปริมาณเพียงพอตลอดปี  

และราษฎรบ้านแม่ตื่นน้อย จ�านวน 86 ครัวเรือน ไม่มีโรงเรียนประจ�าหมู่บ้าน เด็กต้องไป

เรียนที่โรงเรียนห้วยน�้าขาว หมู่ที่ 2 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่อีกฝั่งของล�าห้วย 

แม่ตื่น มีความกว้างประมาณ 80 ม. เดิมมีสะพานคนเดินข้ามได้ แต่ปัจจุบันถูกน�้าพัด

เสียหายใช้การไม่ได้ในฤดูน�้าหลากน�้าลึกมาก เด็กนักเรียนต้องอาศัยเรือเล็กของชาวบ้าน 

จึงจะข้ามไปได้ แต่อันตรายเพราะน�้าไหลแรง ส่วนในฤดูแล้งน�้ามีระดับลดลง เด็กนักเรียน 

ต้องเดินลุยน�้าข้ามไป ท�าให้ได้รับความล�าบากเป็นอย่างมาก 

ราษฎรมีความต้องการให้หน่วยราชการช่วยก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามห้วยแม่ตื่น  

เพื่อให้เด็กนักเรียนและราษฎรสามารถเดินข้ามไปมาได้ ทั้งนี้ เส้นทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 

อีกประมาณ 3.6 กิโลเมตร เป็นถนนดิน ในฤดูฝนการเข้าออกหมู่บ้านล�าบากมาก เพราะถนน

ได้รับความเสียหาย และลื่นมากเมื่อฝนตก ราษฎรได้รับความเดือดร้อนมากในการเดินทาง 

เข้าออกหมู่บ้าน ราษฎรมีความต้องการให้หน่วยราชการปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านให้ได้

มาตรฐานดีกว่าท่ีเป็นอยู่ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไป

พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ตื่นตามความเหมาะสม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ในเบื้องต้นมีแนวทางจัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ตื่นน้อย โดยการพิจารณา

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านของเดิมด้วยการก่อสร้างฝายทดน�้า ในล�าห้วยในเขตบ้าน 

แม่ต่ืนน้อย ม.3 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าจากฝาย 

บ้านแม่ตื่นน้อย ยาวประมาณ 3,200 ม. และก่อสร้างบ่อพักน�้า คสล. ขนาดต่างๆ ในบริเวณ

ที่เหมาะสม เพื่อส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้าน 

แม่ตื่นน้อยได้ตลอดปี

 ประโยชน์ของโครงการ
 ส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านแม่ตื่นน้อย 

ได้ตลอดปี
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โครงการปรับปรุงท�านบดิน
อ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน 

ที่ตั้ง
ต.แม่สอย	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ
ปี	2546
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 สภาพปัญหา
 อ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน หมู ่ 6 

ต.แม่สอย อ.จอมทอง ประสบกับปัญหาต้ืนเขิน 

ท�าให้ไม่สามารถกักเก็บน�้าได้เต็มประสิทธิภาพ

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2546 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล

ที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไป

ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยสะแพท หมู่ที่ 9 จาก

นัน้เสดจ็ฯ ไปทีอ่่างเกบ็น�า้ห้วยม่วงตอนบน หมูท่ี่ 

6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง ทรงปล่อยปลา และได้

มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านห้วยม่วง

ฝ่ังซ้ายกราบบังคมทลูพระกรณุาขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือให้ท�าการขุดลอกอ่างฯ ห้วยม่วง

ตอนบน เพื่อเพิ่มความจุของอ่างฯ ในการเก็บ

กักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร ในการนี้ มีพระราชด�าริให้หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องไปพจิารณาช่วยเหลอืราษฎรดงักล่าว

ตามความเหมาะสมต่อไป
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 จากการพิจารณาสภาพภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน�้าแล้วพบว่า ไม่ม ี

ความเหมาะสมท่ีจะด�าเนินการขุดลอกขยายด้านเหนืออ่างเก็บน�้า เพราะจะ

ส่งผลกระทบกับตัวท�านบดินและป่าไม้บริเวณข้างเคียง สมควรพิจารณาให ้

ยกระดับสันอาคารระบายน�้าล้น (Spillway) ขึ้นจากเดิมประมาณ 1.00 ม.  

พร้อมท้ังพิจารณาปรับปรุงตัวท�านบดินและอาคารประกอบ เพื่อเพิ่มปริมาณ

ความจุของอ่างเก็บน�้า

 ประโยชน์โครงการ
 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบนให้กักเก็บน�้าได้มากขึ้น
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โครงการปรับปรุงท�านบดิน
อ่างเกบ็น�า้ห้วยสะแพทตอนบน	

 
ที่ตั้ง
ต.แม่สอย	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ
	ปี	2546
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 สภาพปัญหา
 อ่างเก็บน�้าห้วยสะแพทตอนบน บ้าน

ห้วยสะแพท หมู่ท่ี 9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง เป็น

อ่างเก็บน�้าท่ีกรมชลประทานก่อสร้างไว้เมื่อปี 

2544 ขนาดความจุ 12,800 ลบ.ม. แต่ระดับน�้า

ในสระเก็บน�้าอยู่ต�่ากว่าพื้นที่การเกษตร จ�าเป็น

ต้องใช้วธิสีบูน�า้ขึน้มาใช้ ซึง่ราษฎรได้ใช้เครือ่งสูบน�า้ 

ที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูง
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัท่ี 17 มกราคม 2546 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่9  

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมือ่คร้ังทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ไปทรงเยีย่ม

ราษฎรบ้านห้วยสะแพท หมู่ 9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างที่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรบรเิวณสระเกบ็น�า้บ้านห้วยสะแพท  

หมู่ 9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง ที่กรมชลประทานก่อสร้างไว้เมื่อปี 2544 ขนาดความจุ 12,800 

ลบ.ม. แต่ระดับน�้าในสระเก็บน�้าอยู่ต�่ากว่าพื้นที่การเกษตร จ�าเป็นต้องใช้วิธีสูบน�้าขึ้นมาใช้  

ซึ่งราษฎรได้ใช้เคร่ืองสูบน�้าท่ีใช้น�้ามันเช้ือเพลิงท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูง และได้มีสมาชิกองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลบ้านห้วยสะแพทกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

ให้ท�าการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต�่าให้ถึงบริเวณดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนมาใช้เครื่องสูบน�้าด้วย 

ไฟฟ้าแทน ในการนี้ มีพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาช่วยเหลือราษฎร 

ดังกล่าวต่อไป 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 จากการพิจารณาสภาพภูมิประเทศบริเวณอ่างเก็บน�้าแล้วพบว่า ไม่มีความเหมาะสม

ที่จะด�าเนินการขุดลอกขยายด้านเหนืออ่างเก็บน�้า เพราะจะส่งผลกระทบกับตัวท�านบดินและ 

ป่าไม้บริเวณข้างเคียง สมควรพิจารณาให้ยกระดับสันอาคารระบายน�้าล้น (Spillway) ขึ้น 

จากเดิมประมาณ 1.00 ม. พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงตัวท�านบดินและอาคารประกอบ เพื่อเพิ่ม

ปริมาณความจุของอ่างเก็บน�้า

 ประโยชน์โครงการ
 เพิ่มประสิทธภาพอ่างเก็บน�้าห้วยห้วยสะแพทตอนบนให้กักเก็บน�้าได้มากขึ้น
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โครงการจัดหาน�้า
ให้โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่ไข่และไก่ลูกผสมของกลุ่ม
เยาวชนต�าบลแม่สอย	

ที่ตั้ง
บ้านวังน�้าหยาด	ม.2	ต.แม่สอย
อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ
มีพระราชด�าริเมื่อปี	2545	
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 สภาพปัญหา
 เนื่องจากแหล่งน�้าในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 

และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนต�าบลแม่สอยนั้นได้รับจาก

ระบบท่อส่งน�้าของอ่างเก็บน�้าห้วยม่วง ที่อยู่ตอนเหนือของ 

พื้นที่โครงการ ส่งผ่านท่อมาเป็นระยะทางประมาณ 2,900 ม.  

ซึ่งไม่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 

เนื่องจากน�้าในอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ 

ต่อการเกษตรและกิจกรรมในโครงการ ซึ่งต้องการใช้น�้าใน 

การเลี้ยงไก่ทุกวัน 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชด�าเนิน

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยสะแพท หมู่ที่ 9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

ในการน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมโครงการส่งเสริม 

การเลี้ยงไก่ไข่และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชน ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับเงินกองทุนพระราชทานจาก 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ประธานกลุ่มเยาวชนได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาขาดแคลนน�้าในกิจกรรม

ต่างๆ ของโครงการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชด�ารัสให้พิจารณา 

จัดหาน�้าช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ด�าเนินการขุดบ่อบาดาลในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และติดตั้งระบบสูบน�้าพร้อม

ก่อสร้างบ่อพักน�้า คสล. และระบบท่อส่งน�้า จ่ายน�้า ลงสระเก็บน�้า 2 แห่ง และถังเก็บน�้า

ของโครงการที่มีอยู่เดิม 

 ประโยชน์โครงการ
 • สามารถจัดหาน�้าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในโครงการได้อย่างเพียงพอ

 • สามารถจัดหาน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่และสมาชิกโครงการ

 • สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 • สามารถพัฒนาและวางแผนกิจกรรมด้านอื่นๆ ในโครงการได้ เช่น ส่งเสริม 

  การประมง การเลี้ยงกบ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
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จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรุงคลองผันน�้า
ร่องสักและโครงการก่อสร้าง
ฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน�้า	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 
ที่ตั้ง
ต.บ้านปิน	อ.ดอกค�าใต้	จ.พะเยา

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับเป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	16	มีนาคม	2560	(ก�าลังด�าเนินการ)
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 สภาพปัญหา 
 ราษฎรบ้านบานเย็น ต.บ้านปิน อ.ดอกค�าใต้ 

จ.พะเยา ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถท�าการ

เกษตรในฤดูแล้งได้ เนือ่งจากแหล่งน�า้ไม่เพยีงพอ เกษตรกร 

ผูใ้ช้น�า้อ่างเก็บน�า้ร่องสกัได้มหีนงัสอืกราบบังคมทูลพระกรณุา  

ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน�า้ เพ่ือ

ช่วยเหลือราษฎร ต.บ้านปิน อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา 

 โครงการพระราชด�าริ 
 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยในการ

ด�าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  

ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่อการ 

เกษตรและการอุปโภคบริโภค ส่งผลต่อการท�าเกษตรกรรม

และการด�าเนินชีวิต

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ 

ราษฎรท่ีประสบปัญหา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการ 

ปรบัปรงุคลองผนัน�า้ร่องสกัและโครงการก่อสร้างฝายร่องขยุ  

พร้อมระบบส่งน�า้ไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  

เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2560 เพือ่ช่วยเหลอืราษฎร ต.บ้านปิน 

ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร



45สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปรบัปรงุระบบคลองผนัน�า้ร่องสกัพร้อมอาคารประกอบ

และก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่ง ในเขตบ้านบานเย็น  

หมู่ที่ 7 ต. บ้านปิน อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา พื้นที่รับประโยชน ์

ทั้งในฤดูฝน 1,000ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 100 ไร่ จะเสนอขอ 

รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน กปร. เพื่อด�าเนินงาน 

ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาด�าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 6 เดือน

 ประโยชน์โครงการ 
 เกษตรกรบ้านบานเยน็ ต. บ้านปิน อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา 

และบริเวณใกล้เคียง ได้มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการ

เกษตรในฤดูแล้ง 

 สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน�้าส�าหรับช่วยเสริมน�้าฝน 

เพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 1,000 ไร่ และปลูกพืชผัก 

ในฤดูแล้งประมาณ 100 ไร่
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ยะ
พร้อมระบบส่งน�้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.เกาะตะเภา	อ.บ้านตาก	จ.ตาก

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	25	เมษายน	2560	(ก�าลังด�าเนินการ)	

จังหวัดตาก
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 สภาพปัญหา 
 ราษฎรบ้านแม่ยะ ม.7 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 

ต้องประสบความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งมา 

เป็นเวลานาน เนือ่งจากบริเวณพืน้ทีด้่านทศิตะวันตกของหมูบ้่าน  

มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขา เมื่อเช้าสู ่ช่วงฤดูมรสุม

ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี น�้าป่าจาก

ล�าห้วยแม่ยะซึง่เป็นล�าห้วยสาขาขนาดใหญ่ของแม่น�า้ปิง ไหลบ่า 

เข้าท่วมบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท�ากินของราษฎรอย่าง

รวดเร็วก่อนไหลลงสู่แม่น�้าปิง โดยไม่สามารถป้องกันได้เลย  

สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพืชไร่พืชสวนต่างๆ ของ

ราษฎร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ล�าไย ตลอดจน 

แปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีกว่า 300 ไร่ แต่เมื่อถึง 

ฤดูแล้ง น�้าในล�าห้วยแม่ยะที่เคยมีปริมาณมากจะแห้งขอด 

จนเห็นแต่เพียงผืนทราย เนื่องจากท่ีผ่านมายังไม่มีการพัฒนา

ระบบกกัเกบ็น�า้ให้เกดิประสทิธภิาพ ส่งผลให้เกดิการขาดแคลน

น�้าเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ใน

พื้นที่ท�ากินประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งมีการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริม 

ไม่ต�่ากว่า 1,000 ตัว
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 โครงการพระราชด�าริ 
 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพย

วรางกูร ทรงห่วงใยในการด�าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ที่ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ส่งผลต่อ 

การท�าเกษตรกรรมและการด�าเนินชีวิต 

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหา สมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน�้าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ยะและบ้านปูน ซ่ึงขาดแคลนน�้า 

ส�าหรับท�าการเกษตร อุปโภคบริโภค และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บ้านแม่ยะด้วย

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ด�าเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ยะ ความจุ 2,000,000 ลบ.ม. ท�านบดิน  

ยาว 300 ม. กว้าง 8 ม. สูง 29 ม. อาคารระบายน�้าล้น สันฝายยาว 10 ม. ทางระบายน�้า  

กว้าง 8 ม. ระบบส่งน�้า ท่อส่งน�้าสายใหญ่ยาว 7,000 ม. พร้อมถังเก็บน�้า 500 ลบ.ม.  

จ�านวน 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ ฤดูแล้ง 2,000 ไร่ 

 ทั้งน้ี ได้ด�าเนินการศึกษาโครงการเบ้ืองต้นแล้วเสร็จ ซ่ึงจะขอรับการสนับสนุน

งบประมาณปกติของกรมชลประทานในการส�ารวจภูมิประเทศและส�ารวจธรณีวิทยา  

ในปีงบประมาณ 2561 รวมท้ังของบประมาณค่าออกแบบในปีงบประมาณ 2562 และขอรบั

การสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังาน กปร. ในการด�าเนนิโครงการในปีงบประมาณ 2563

 ประโยชน์โครงการ 
 • สามารถบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านแม่ยะ

 • ราษฎรบ้านแม่ยะและบริเวณใกล้เคียงได้มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�า 

  การเกษตรในฤดูแล้ง 

 • สามารถเป็นแหล่งเกบ็กกัน�า้ส�าหรบัช่วยเสรมิน�า้ฝนเพือ่การเพาะปลกูในฤดฝูน 

  ประมาณ 3,500 ไร่ และปลูกพืชผักในฤดูแล้งประมาณ 2,000 ไร่

 • เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
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จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่
ก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า
บ้านห้วยแหน	ขุดสระเก็บน�้า	
หมู่ที่	4	และขุดลอกคลอง	หมู่ที่	14	

 
ที่ตั้ง
ต.ห้วยใหญ่	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับเป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	1	มีนาคม	2560	(ก�าลังด�าเนินการ)	



50 สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 สภาพปัญหา 
 เนื่องจากสภาพพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โครงการอยู่ระหว่างเนินเขา มีล�าน�้า 

ไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก จะมีน�้าไหลหลากในฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งจะมีน�้าเพียง 

เล็กน้อย ไม่สามารถน�ามาใช้ในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภคของคนและสัตว์เลี้ยงได้เพียงพอ  

การท�าการเพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อาศัยฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ท�าให้จ�านวนผลผลิตทาง 

การเกษตรที่ออกมานั้นต�่า

 โครงการพระราชด�าริ 
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ทรงห่วงใยในการด�าเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาความ 

เดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ส่งผลต่อการท�าเกษตรกรรม 

และการด�าเนินชีวิต 

 ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนของราษฎรทีป่ระสบปัญหา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างแก้มลิง 

ห้วยใหญ่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อให้ความ 

ช่วยเหลอืราษฎร หมูท่ี ่4 หมูท่ี่ 7 หมูท่ี ่8 และหมูท่ี ่10 ต.ห้วยใหญ่ และหมูท่ี ่14 ต.บ้านโคก ซึง่ประสบ 

ปัญหาอุทกภัยในหน้าน�้าหลาก ขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้ง 



51สารานุกรม

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคเหนือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ด�าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งหมด 4 จุด ดังนี้ 

 1. งานก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ โดยปรับปรุงบ่อยืมดินบริเวณฝั่งขวาของอ่างเก็บน้าห้วยใหญ ่

  ให้เป็นสระเก็บน�้า พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ความจุประมาณ 400,000 ลบ.ม. กรมชลประทาน 

  เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน

 2. งานขดุสระเกบ็น�า้ หมูท่ี่ 4 ต.บ้านโคก อ.เมอืง ด�าเนนิการขดุสระเกบ็น�า้ ขนาดกว้าง 65.00 ม.  

  ยาว 240 ม. ความลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ความจุ 100,000 ลบ.ม.

 3. งานขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 ต.บ้านโคก ด�าเนินการขุดลอกคลอง ขนาดก้นคลองกว้าง 10 ม.  

  ยาว 2,200 ม. ความลึกเฉลี่ย 1.50 ม.

 4. ก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหนพร้อมระบบส่งน�้า 4 กิโลเมตร โดยใช้น�้าต้นทุน 

  จากแก้มลิงห้วยใหญ่

 ประโยชน์โครงการ 
 • สามารถบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่บริเวณด้านท้ายแก้มลิงได้ 

 • เกษตรกรหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 ต.บ้านโคก และบริเวณ 

  ใกล้เคียง ได้มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้ง 

 • สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน�้าส�าหรับช่วยเสริมน�้าฝนเพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ  

  2,000 ไร่ และปลูกพืชผักในฤดูแล้งประมาณ 400 ไร่ 

 • เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด 

 • เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นท่ีท่ีได้รับผลประโยชน์จากโครงการให้ดีขึ้น  

  และลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยไม่ต้องพึ่งธรรมชาติ 

  แต่เพียงอย่างเดียว



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 สารานุกรม

โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรงั
พร้อมระบบส่งน�้าและขุดลอก
หนองน�า้	อันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.แวงน้อย	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	6	มิถุนายน	2560

จังหวัดขอนแก่น



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53สารานุกรม

 สภาพปัญหา
  เนือ่งจากราษฎรบ้านอโีล ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย 

จ.ขอนแก่น จ�านวน 252 ครัวเรือน ขาดแคลนน�้าใน 

การอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร ช่วงฤดูแล้งราษฎร

ต้องท�าการขุดเจาะน�้าบาดาลมาใช้ แต่น�้าก็มีรสเค็ม  

ไม่สามารถน�ามาเพาะปลกูได้ ราษฎรท่ีน่ีจงึใช้วธิกีารหว่าน

เมล็ดแล้วรอให้ฝนตก หากปีไหนฝนไม่ตก บางครอบครัว

ต้องไปซื้อข้าวจากจังหวัดใกล้เคียงมากิน

 โครงการพระราชด�าริ 
 นายวิสิทธิ์ คุณปรึกษา ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5  

ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ได้กราบบังคมทูล 

พระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือโครงการ 

พัฒนาแหล่งน�้าบริเวณบ้านอีโลหมู่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือ

ราษฎรที่ขาดแคลนน�้าในการอุปโภคบริโภคและท�าการ

เกษตร เนื่องจากราษฎรท่ีนี่มีความเป็นอยู่ท่ียากล�าบาก

มาก ไม่มีแหล่งน�้าไว้กินไว้ใช้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ทรงรบัโครงการดงักล่าว 

ไว้เป็นโครงการพระราชด�าร ิเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 สารานุกรม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ 
 ก่อสร้างฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน�้า ระยะทางประมาณ 

850 ม. เพื่อเติมน�้าไปยังหนองอีโลและหนองแขม และขุดลอก 

บริเวณหน้าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน�้า ขุดลอกหนองอีโลพื้นที่

ประมาณ 34 ไร่ ลึกประมาณ 3 ม. เพื่อให้มีปริมาณเก็บกักน�้าเพ่ิมข้ึน

เป็น 272,000 ลบ.ม. และขุดลอกหนองเชียงคูณ พื้นท่ีประมาณ 6 ไร่ 

ลึกประมาณ 3 ม. เพื่อให้มีปริมาณเก็บกักน�้าเพิ่มขึ้นเป็น 48,000 ลบ.ม. 

 ประโยชน์ของโครงการ
 เมือ่ด�าเนินการแล้วเสรจ็ จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�้าอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านอีโล จ�านวน 252 ครัวเรือน และ

สามารถส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 200 ไร่



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55สารานุกรม

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้า
หนองบ่ออองและขุดร่องชักน�้า	
พร้อมติดตั้งสถานีสูบน�้าไฟฟ้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านดอนเสียด	หมู่ที่	4
ต.ค�าแก้ว		อ.โซ่พิสัย		จ.บึงกาฬ

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	9	เมษายน	2560

จังหวัดบึงกาฬ



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 สารานุกรม

 สภาพปัญหา 
   บ้านโนนสะแบง หมูท่ี ่2  บ้านดอนเสยีด 

หมู่ที่ 4  และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ต.ค�าแก้ว 

เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลูกคลื่น มีพ้ืนท่ีราบ

บางส่วน มอ่ีางเก็บน�า้หนองบ่ออองเป็นแหล่งน�า้ที่

ส�าคัญ มปีระชากร 620 ครวัเรอืน จ�านวน  2,500 คน  

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าการเกษตร ได้แก่  

ท�านา ท�าไร่อ้อย ข้าวโพด ปลกูพชืผกัสวนครวั และ 

ถั่วลิสง

   นายสีทน เนินภู ราษฎรบ้านดอนเสียด 

ต.ค�าแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ได้มีหนังสือถึง 

ส�านกัราชเลขาธิการ ขอให้น�าความกราบบงัคมทลู 

พระกรุณาขอพระราชทานโครงการขุดลอก

หนองบ่อออง ต.ค�าแก้ว เพื่อช่วยเหลือราษฎร

ซ่ึงขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�า 

การเกษตร 

 โครงการพระราชด�าริ
  ส�านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่  

รล 0008.3/7807 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2560   

แจ้งว่า ได้น�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาทราบ

ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการขดุลอกอ่างเกบ็น�า้ 

หนองบ่ออองและขุดร่องชักน�้าพร้อมติดตั้งสถานี

สูบน�้าด้วยไฟฟ้าไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57สารานุกรม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
       เป็นการด�าเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน�า้ พร้อมเสริมความมั่นคงให้กับคันดินช่วงที่ยังไม่ได้ท�าถนนคอนกรีต 

และขุดร่องชักน�้าบริเวณด้านหน้าอาคารส่งน�้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน�้าต้นทุนซึ่งมีปริมาณมากในช่วงฤดูฝน ไว้ส�าหรับ 

ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ

 
 ประโยชน์ของโครงการ

   สามารถเก็บกักน�้าต้นทุนและส่งน�้าสนับสนุนการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ราษฎร  

จ�านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 รวม 620 ครัวเรือน 

จ�านวนประชากร 2,500 คน พื้นที่ได้รับประโยชน์รวมในฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่ และในฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 สารานุกรม

โครงการพัฒนาแหล่งน�้า
ห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านห้วยลึก	หมู่ที่	1
ต.หนองพันทา	อ.โซ่พิสัย	จ.บึงกาฬ

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	2	เมษายน	2560



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59สารานุกรม

 สภาพปัญหา
 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับด้วยพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด แบ่งเขตการปกครอง 

ออกเป็น 12 หมู่บ้าน รวมประชากร 12 หมู่บ้าน จ�านวน 2,270 ครัวเรือน 8,895 คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

ท�าการเกษตร ได้แก่ ท�านา ไร่อ้อย ข้าวโพด และปลูกมันส�าปะหลัง โดยใช้น�้าฝนเป็นหลักและน�้าจากล�าห้วยหินที่ไหลผ่าน

 นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้าบ้านห้วยลึก ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ได้มีหนังสือถึงส�านัก 

ราชเลขาธิการ ขอให้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าห้วยหิน เพื่อช่วยเหลือ

ราษฎรซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร
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 โครงการพระราชด�าริ
 ส�านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ท่ี รล 0008.3/7513 ลงวันท่ี  5 เมษายน 2560 แจ้ง

ว่าได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน�้าห้วยหิน 

พร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ 
 เป็นการขุดลอกและเสริมคันดินเพิ่มความจุแหล่งน�้าสาธารณะเดิม เพื่อใช้เป็นแหล่ง 

เก็บกักน�้าต้นทุนซึ่งมีปริมาณมากในช่วงฤดูฝน ไว้ส�าหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง

ปรับปรุงอาคารบังคับน�้าให้สามารถควบคุมปริมาณน�้าได้

 ประโยชน์ของโครงการ 
 สามารถเกบ็กกัน�า้ต้นทุนและส่งน�า้สนบัสนนุการอปุโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลีย้งสัตว์  

ให้แก่ราษฎร จ�านวน 3 หมูบ้่าน คอื บ้านห้วยลึก หมูท่ี ่1 บ้านห้วยลกึเหนอื หมูท่ี ่2 และบ้านโพนทอง  

หมูท่ี ่3 รวม 609 ครวัเรอืน จ�านวนประชากร 2,500 คน พืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์รวมในฤดแูล้งประมาณ 

230 ไร่ และในฤดูฝนประมาณ 500 ไร่
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โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าร่องน�้าซับ
ที่ตั้ง : บ้านศรีทายาท	หมู่ที่	8	ต.หนองแวง

	 	 อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์

ระยะเวลาด�าเนินการ : ปี	2546-2549

โครงการปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ต้นล�าปะเทยี
ที่ตั้ง : บ้านราษฎร์รักแดน	หมู่ที่	9	ต.หนองแวง	

	 	 อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์

ระยะเวลาด�าเนินการ : ปี	2546-2549	

โครงการปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ห้วยดนิทราย
ที่ตั้ง : บ้านแท่นทัพไทย	หมู่ที่	10	ต.หนองแวง	

	 	 อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์

ระยะเวลาด�าเนินการ : ปี	2546-2549

 

โครงการปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ห้วยนาเหนอื
ที่ตั้ง : บ้านผไทรวมพล	หมู่ที่	11	ต.หนองแวง	

	 	 อ.ละหานทราย	จ.บุรีรัมย์

ระยะเวลาด�าเนินการ : ปี	2546-2549

จังหวัดบุรีรัมย์
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 สภาพปัญหา
 ณ พื้นท่ีตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา ต.หนองแวง 

อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เดิมทีเมื่อปี 2528 กรมชลประทานได้

ด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน�้า 

ร่องน�้าซับ บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8 อ่างเก็บน�้าห้วยล�าปะเทีย  

บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ที่ 9 อ่างเก็บน�้าห้วยดินทราย บ้านแท่น 

ทัพไทย หมู่ท่ี 10 และอ่างเก็บน�้าห้วยนาเหนือ บ้านผไทรวมพล  

หมู่ที่ 11 แต่เม่ือจ�านวนราษฎรในทั้ง 4 หมู่บ้าน เพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับอ่างเก็บน�้า คลองส่งน�้า และอาคารประกอบ เสียหาย  

ช�ารดุทรดุโทรม ท�าให้แหล่งน�า้ต้นทนุทีใ่ช้ส�าหรบัท�าการเกษตรและ

อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ส่งผลให้ราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน อดอยาก  

แร้นแค้น ถึงขนาดมกีารบันทึกว่า ราษฎรบ้านศรทีายาทนัน้มคีวาม 

เป็นอยู่ที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมด

 โครงการพระราชด�าริ
 วนัท่ี 1 ธ.ค. 2545 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ได้เสด็จพระราชด�าเนนิ 

พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล

ที่ 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎร 4 หมู ่บ้าน หลังจากทอดพระเนตร 

เหน็สภาพความเป็นอยู ่และทรงได้รบัการถวายรายงานว่า ราษฎร

ท่ีบ้านศรีทายาทนั้นยังคงมีความเป็นอยู่ท่ียากจนท่ีสุดในหมู่บ้าน

ชายแดนไทย-กมัพชูา จงึได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องหาวธิพีฒันาความเป็นอยูข่องราษฎรท่ีนีใ่ห้ดข้ึีนกว่าเดมิ 

พร้อมท้ังรับสั่งให้กรมชลประทานด�าเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน�้า 

ที่มีอยู่ทั้ง 4 แห่ง เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุน จากเดิมที่อ่างเก็บน�้า  

ทั้ง 4 แห่ง สามารถเก็บกักน�้ารวมกันได้เพียง 2,407,000 ลบ.ม. 

เท่านั้น 
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ในปี 2546 กรมชลประทานได้สนองแนวพระราชด�าริ  

โดยด�าเนินการก่อสร้างคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย  

ยาว 885 ม. และ 985 ม. พร้อมอาคารประกอบ 2 แห่ง  

ของอ่างเก็บน�้าต้นล�าปะเทีย ที่มีขนาดความจุ 580,000 ลบ.ม. 

ท�าให้ราษฎรบ้านราษฎร์รักแดน ต.หนองแวง อ.ละหานทราย 

จ.บรุรีมัย์ จ�านวน 117 ครัวเรือน 350 คน มนี�า้ใช้ในการเพาะปลกู 

ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 620 ไร่ และมีน�้าเพื่อการอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งปี 

 จากนั้นในปี 2547 ได้ด�าเนินการขุดลอกและปรับปรุง

อ่างเก็บน�้าต้นล�าปะเทีย เพ่ือให้สามารถเก็บกักน�้าได้เพิ่มข้ึน 

เป็น 1,029,000 ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการก่อสร้าง

ท�านบดินและทางระบายน�้าล้น จ�านวน 2 ช่อง ที่อ่างเก็บน�้า 

ร่องน�า้ซับ ท�าให้สามารถเกบ็กกัน�า้ไว้สนับสนุนพ้ืนทีก่ารเกษตรได้  

พร้อมทัง้สนบัสนุนให้ราษฎรทัง้ 2 หมูบ้่าน คือ บ้านราษฎร์รักแดน  

และบ้านศรีทายาท มกีารจดัต้ังกลุม่ผู้ใช้น�า้เพือ่บรหิารจดัการน�า้

ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ต่อมาในปี 2548 กรมชลประทานได้ด�าเนินการปรับปรุง 

อ่างเก็บน�้าห้วยดินทราย โดยได้ท�าการเสริมท�านบสูง 1.4 ม.  

กว้าง 5 ม. ยาว 805 ม. ก่อสร้างทางระบายน�้าล้นคอนกรีต 

เสรมิเหลก็ ก่อสร้างคลองส่งน�า้ดาดคอนกรตี คลองส่งน�า้สายใหญ่ 

ฝ่ังขวา พร้อมอาคารประกอบ ยาว 700 ม. ก่อสร้างท่อระบายน�า้ 

ปากคลองส่งน�้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ม. ท�าให้อ่างเก็บน�้า 

มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 1,170,000 ลบ.ม. สามารถส่งน�้าสนับสนุน

พ้ืนที่ท�าการเกษตรในหมู่บ้านผไทรวมพลได้จ�านวน 1,000 ไร่ 

ราษฎร 895 ครัวเรือน 4,300 คน มีน�้าใช้ในการอุปโภคบริโภค 

เพียงพอตลอดทั้งปี  
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 และในปี 2549 ก็ด�าเนินการก่อสร้างท�านบดินของอ่างเก็บน�้าห้วยนาเหนือเพิ่มเติม สูง 1.50 ม. หลังคันดิน กว้าง 

5 ม. ยาว 1.445 กม. ขุดลอกพื้นที่ขอบอ่างเก็บน�้า กว้าง 61 ม. ยาว 71 ม. ลึก 3 ม. พร้อมก่อสร้างทางระบายน�้าล้นและ

ก่อสร้างคลองส่งน�้า ยาว 1,118.60 ม. พร้อมอาคารประกอบ ท�าให้อ่างเก็บน�้าสามารถเก็บกักน�้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,800,000 

ลบ.ม. นอกจากนี้ยังขุดสระน�้าบริเวณบ้านผไทรวมพล กว้าง 44 ม. ยาว 85 ม. ลึก 3 ม. มีความจุ 10,530 ลบ.ม. สามารถ 

ส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จากเดิม 675 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ไร่ 

 นับจากนั้นเป็นต้นมา ความเป็นอยู่ของราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้านก็เริ่มดีขึ้น ทุกครัวเรือนมีน�้าไว้ใช้ส�าหรับอุปโภคบริโภค 

หลายครอบครวัเริม่ลมืตาอ้าปาก สามารถท�าการเกษตร เกบ็ผลผลติออกจ�าหน่าย และเกบ็ไว้บรโิภคในครอบครวัอย่างเพียงพอ

 ประโยชน์ของโครงการ
 1. สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าให้แก่ราษฎรพื้นที่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 4 หมู่บ้าน คือ  

  บ้านราษฎร์รกัแดน บ้านแท่นทัพไทย บ้านศรทีายาท และบ้านไผทรวมพล จ�านวน 895 ครวัเรอืน 4,300 คน ให้ม ี

  แหล่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีเ่กษตรกรรมครอบคลมุพืน้ที ่1,500 ไร่ และใช้ในการอปุโภคบรโิภคเพยีงพอตลอดทัง้ปี

 2. เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุใช้เพือ่การสนบัสนนุ ส่งเสรมิการพฒันาอาชพีจากส่วนราชการต่างๆ ก่อให้เกิดการสร้างงาน 

  ในพื้นที่ โดยราษฎรสามารถใช้น�้าท�าการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากฤดูท�านา

 3. เป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับผลิตอาหารตามธรรมชาติ และสนับสนุนกิจกรรมประมงน�้าจืด

 4. เป็นการสร้างโอกาสให้ราษฎรได้มกีารพฒันาและยกระดับรายได้ ซึง่จะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงในด้านคณุภาพ 

  ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น
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โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยไร่	2
พร้อมระบบส่งน�้า	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ที่ตั้ง : ต.ดงมอน	อ.เมืองมุกดาหาร	จ.มุกดาหาร

โครงการปรบัปรุงระบบท่อส่งน�า้อ่างเกบ็น�า้
ห้วยหินลับ	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ที่ตั้ง : ต.หนองแคน	อ.ดงหลวง	จ.มุกดาหาร 

ระยะเวลาด�าเนินการ : 

วันที่มีพระราชด�าริ	29	พฤศจิกายน	2542

จังหวัดมุกดาหาร
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2542 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง 

จ.มุกดาหาร ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้

เสดจ็ฯ ไปยงัอ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิลบั ทรงปล่อยปลาและทอดพระเนตรสภาพภมูปิระเทศ 

บริเวณอ่างเก็บน�้าและแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พร ้อมท้ังรายละเอียดท่ี

กรมชลประทานทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือทรงพิจารณาแนวทางช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับ 

ความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน�้าในการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค บริเวณสองฝั่ง

ล�าห้วยบางทราย ในเขต จ.มกุดาหาร จงึได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน

พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยไร่ 2 พร้อมระบบส่งน�้าให้กับราษฎร ต.ดงมอน 

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง ความจุ 2.7 ล้าน ลบ.ม.  

รวมถึงพิจารณาก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าอ่างเก็บน�้าห้วยหินลับ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง 

จ.มุกดาหาร เพิ่มเติมออกไปอีก 

 และในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อคร้ังทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าห้วยไร่ 2 อัน

เน่ืองมาจากพระราชด�าริ ซ่ึงกรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2546  ในการนี้ 

ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลพจิารณาก่อสร้างระบบส่งน�า้อ่างเกบ็น�า้ห้วยไร่ 2  

เพื่อส่งน�้าให้ราษฎรบ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1, 4, 5 และ 

บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ได้รับประโยชน์จาก 

อ่างเก็บน�้าแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ 
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 รายละเอียด
 โครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างท่อส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวาต่อจาก 

ของเดิมให ้มีความยาวเ พ่ิม ข้ึนอีก 1.72 กม.

พร้อมอาคารประกอบ 22 แห่ง ก่อสร้างท่อซอย

สาย 2 ซ้ายของคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั ่งขวาใหม่  

ความยาวประมาณ 1 กม. พร้อมอาคารประกอบ 

14 แห่ง ก่อสร้างท่อส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายต่อจาก 

ของเดิมให้มีความยาวเพิ่มข้ึนอีก 1.24 กม. พร้อม

อาคารประกอบ 20 แห่ง

 ประโยชน์ของโครงการ
 ท�าให้สามารถเพ่ิมพื้นที่ส่งน�้าได้จากเดิม  

2,000 ไร่ เป็น 3,284 ไร่ ซ่ึงราษฎร 2 ต�าบล  

8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1, 4, 5 

บ้านหนองแคน หมู ่ที่ 2 บ้านบางทรายพัฒนา  

หมู่ท่ี 6 ต.หนองแคน บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ท่ี 3 

บ้านดอนส้มโฮง หมู ่ที่ 4 บ้านโชคชัย หมู ่ท่ี 10 

ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 101 

ครัวเรือน 393 คน มีน�้าใช้ท�าการเกษตร อุปโภค

บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอตลอดปี
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โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแคน	
พร้อมระบบท่อส่งน�้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านโคกยาว	หมู่ที่	7	ต.หนองแคน
อ.ดงหลวง		จ.มุกดาหาร

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	18	พฤศจิกายน	2546	
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 สภาพปัญหา
 บ้านโคกยาวมีพื้นที่บางส่วนอยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ประเภทป่าอนุรักษ์โซนซี โดยมีล�าห้วยแคนเป็นล�าน�้าธรรมชาต ิ

ไหลผ่าน และไหลลงสู่ล�าน�้าห้วยบางทราย ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้า 

ในล�าห้วยมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค และท�าการ

เกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่ 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกยาว ณ โรงเรียนโพนไฮ สาขา 

บ้านโคกยาว โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร  

สภาพพื้นที่จุดที่จะด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยแคน ในการนี้  

ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กับกรมชลประทานพิจารณาก่อสร้าง 

อ่างเกบ็น�า้ห้วยแคน พร้อมระบบส่งน�า้ ปิดกัน้ล�าห้วยแคน ซึง่เป็นล�าห้วย

สาขาของห้วยบางทราย 
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ท�านบดินแบบ Zone Dam กว้าง 6 ม. ยาว 365 ม. สูง 18 ม. อาคารระบายน�้าล้น Chute 

Spillway กว้าง 6 ม. ยาว 182.50 ม. ท่อส่งน�้าฝั่งขวา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร จ�านวน 1 แห่ง ท่อท้ิงน�้า  

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ�านวน 1 แห่ง ระบบท่อส่งน�้าสายท่ี 1 ก่อสร้าง ท่อส่งน�้า RMP. เส้นผ่าศูนย์กลาง  

350 มม. ยาว 3,430 ม. พร้อมอาคารประกอบ ระบบท่อส่งน�้าสายที่ 2 ก่อสร้างอาคารทดน�้าและท�านบดินขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. สูง 3 ม. จ�านวน 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ  ระบบท่อส่งน�้าสาย RMP.2 ขนาดท่อ PVC  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม.-500 มม.-600 มม. ยาว 2,210 เมตร พร้อมอาคารประอบ ระบบท่อส่งน�้าสาย 1 

R-RMP.2 ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 1,050 เมตร ระบบท่อส่งน�้าสาย 1L-RMP.2 ขนาดท่อ PVC  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 250 ม.

 ประโยชน์โครงการ
 ท�าให้พ้ืนที่ป่าโดยรอบอ่างเก็บน�้ามีความชุ่มช้ืน และเมื่อระบบส่งน�้าแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่

การเกษตรได้ประมาณ 1,100 ไร่ ท�าให้ราษฎร 45 ครัวเรือน 215 คน มีน�้าท�าการเกษตรอย่างเพียงพอ และเป็นแหล่งน�้า

ส�าหรับการประมงเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้ในชมุชน รวมทัง้เป็นแหล่งน�า้สนบัสนนุการผลติประปาหมูบ้่านเพือ่การอปุโภคบรโิภคด้วย
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โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
หมู่	12	ต.ค้อเหนือ	อ.เมือง	จ.ยโสธร

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ		ปี	2543

จังหวัดยโสธร
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 สภาพปัญหา
 พื้นที่หนองอึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต�่า มีแม่น�้า 2 สายมาบรรจบหรือสบกัน 

คือ แม่น�้าชีและล�าน�้ายัง และเป็นเส้นทางน�้าไหลผ่าน ท�าให้ประสบกับปัญหา 

น�้าท่วมในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ราษฎรจ�านวน 7 หมู่บ้าน ประสบกับปัญหา 

น�า้ท่วมมาอย่างยาวนาน เส้นทางสญัจรถกูตดัขาดตดิต่อไม่ได้ พืน้ทีก่ารเกษตร 

เพาะปลูกข้าวนาปีมีความเสียหาย ปัญหาน�้าท่วมเกิดขึ้นซ�้าซากทุกๆ ปี ขณะ

เดียวกันเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งน�้าแห้ง ไม่มีน�้าเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ท�าการเกษตรไม่ได้ผล

 เพื่อความอยู่รอด ชาวบ้านจึงท�าทุกอย่าง ท้ังการบุกรุกถากถางป่า 

ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกแผ้วถางเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ท�าไร่

เลื่อนลอย ปลูกแตงโม หาของป่า น�าไม้มาท�าฟืนและใช้สอย ท�าให้สภาพป่า 

เสื่อมโทรม ชาวบ้านโดยรวมจึงมีชีวิตยากล�าบากยิ่งข้ึน ราษฎรส่วนหนึ่ง 

ต้องพากันอพยพออกไปรับจ้างย้ายถิ่นฐานไปอยู ่หัวเมืองใหญ่ เพ่ือหา 

รายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบ

อทุกภยัซ�า้ซาก ณ โรงเรียนบ้านค�าน�า้สร้าง ต.ค้อเหนอื อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร ในการนี ้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชด�าริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีโดยรวม  

ดังน้ี 1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งเพ่ือเป็นแหล่งน�้าท�าการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา 2. พัฒนา ปรับปรุง

พ้ืนที่สภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน  

3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

 จากนั้นทางโครงการได้ส�ารวจพบว่า บริเวณป่าชุมชนดงมัน ได้มีชาวบ้านบุกรุกเข้าไปแผ้วถาง  

ท�ากิน ตัดต้นไม้ใหญ่ เพื่อปลูกแตงโม ขุดมัน กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งได้มีการประชาคม

ชาวบ้าน 7 หมูบ้่านรอบโครงการ ขอคนืพืน้ทีป่่าเพือ่ฟ้ืนฟปู่าชมุชน ซึง่ชมุชนกใ็ห้ความร่วมมอื หลงัจากนัน้  

ได้มีการปิดป่าชุมชนดงมันเพื่ออนุรักษ์และร่วมกันฟื้นฟูป่าเป็นเวลา 2 ปี จนปี 2546 ป่าชุมชนดงมันก็เริ่ม

กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และได้มีการขุดลอกหนองอึ่งเพื่อให้กักเก็บน�้าได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์

พันธุ์ปลาและเพาะพันธุ์ปลา โดยหลังจากการขุดลอกแล้ว ทางโครงการได้น�าดินที่ขุดขึ้นมาปรับสภาพ

บริเวณรอบหนองอึ่ง เป็นพื้นที่จ�านวน 100 ไร่ เพื่อจัดสรรที่ดินท�ากินให้ชาวบ้านที่เคยบุกรุกป่า ได้ท�า 

การเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณรอบหนอง โดยมีผู้รับประโยชน์จ�านวน 120 ราย 



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาพื้นที่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

74 สารานุกรม

 อานิสงส์จากโครงการหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริน�าไปสู่ 

การสร้างป่าชุมชนด้วยความสามัคคีของชาวบ้าน สนองพระมหากรุณาธิคุณ

ท�าให้ชาวบ้านโดยรอบจ�านวน 7 หมู่บ้าน มีรายได้จากการเก็บหาของป่ามาขาย  

มีรายได้ไม่ต�่ากว่า 3 ล้านบาทในแต่ละปี ซ่ึงรายได้หลักท่ีเกิดข้ึนจากป่าชุมชน 

ดงมัน ณ เวลานี้มีมากมาย ท่ีส�าคัญ ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก  

เห็ดตะไค เห็ดก่อ จินูน จิ้งโก่ง ไข่มดแดง มันป่า แต่ที่โดดเด่นคือเห็ดโคน  

ซึ่งดอกมีขนาดใหญ่และยาวที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “เห็ดโคนหยวก” ใน

แต่ละปีสามารถเก็บจากป่าดงมันได้ประมาณ 5-6 ตัน นอกจากเห็ดโคนแล้ว 

ปัจจุบันเห็ดต่างๆ ท่ีอยู่ในป่าชุมชนดงมันนับวันจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผล

มาจากการร่วมมอืของประชาชนและหน่วยงานภาครฐัในการฟ้ืนฟสูภาพป่าด้วย 

 เมือ่มกีารฟ้ืนฟปู่าชมุชนดงมนั 3,006 ไร่ จนสมบรูณ์แล้ว พบว่าบริเวณ

ดินทรายของป่าดงมันมเีช้ือเหด็มาก “หนึง่ก�าทีห่ยบิดนิทรายขึน้มา จะมเีชือ้เหด็ 

อยู่หลายชนิด” ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนของป่าก็สามารถขุดหาเห็ดได้ เห็ดโคน 

ทีป่่าดงมนัมลัีกษณะพเิศษ คอื ก้านยาว ดอกตมูใหญ่ เวลาลวกแล้วจะกรบุกรอบ 

ไม่ร่วนซุยเหมือนเห็ดท่ีอื่น ปี 2560 ท่ีผ่านมามีเห็ดโคนในพื้นท่ีออกเยอะมาก  

ชาวบ้านเก็บได้ประมาณ  6 ตัน ในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายน ชาวบ้านสามารถ

หารายได้กว่า 50,000 บาท รวมทั้งชุมชนราว 3-4 ล้านบาท 

 เมื่อมีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาอาศัยป่า 

และได้ผลประโยชน์จากป่า สามารถสร้างอาชีพด้วยการเก็บของป่า และเกิด 

การแปรรปูอาหารจากป่าชมุชนดงมนั ภายใต้ “สหกรณ์การเกษตรในโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” มีชื่อเสียงเป็นท่ี 

รูจ้กัอย่างกว้างขวาง ในนาม “วนาทพิย์ โอทอ็ปชมุชนคนรกัษ์ป่า” และยงัได้รบั 

การคัดสรรเป็นโอท็อประดับ 5 ดาวของจังหวัดยโสธร ในปี 2552 ถึงปัจจุบัน  

 นอกจากนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ได้ท�าการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ท�าการพัฒนาเทคนิคเพาะกล้าไม้โดยปลูกเชื้อเห็ดป่าลงไปด้วย ซึ่งจะท�าให ้

กล้าไม้มีคุณสมบัติทนแล้ง เติบโตได้ดี และเมื่อน�าไปปลูกแล้วจะได้เห็ดเพิ่มขึ้น

มาด้วย ปัจจุบันได้มีการขยายผลการทดลองไปยังแปลงสาธิตในหลายพื้นที่รอบ

จังหวัดยโสธร ซ่ึงในอนาคตจะขยายท้ังจังหวัด ท�าให้ยโสธรเป็นแปลงเพาะกล้า 

ยางนาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้ปีละ 3 แสนกล้า



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75สารานุกรม

โครงการซ่อมแซมและขุดลอก
อ่างเก็บน�้าแก้งม่วง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ที่ตั้ง
บ้านหนองขอนแก่น	ต.ค�านาดี
อ.โพนทอง	จ.ร้อยเอ็ด

ระยะเวลาด�าเนินการ
รับเป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	2	กรกฎาคม	2560	

จังหวัดร้อยเอ็ด



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76 สารานุกรม

 สภาพปัญหา
 ด้วยราษฎรท้ัง 6 หมู ่บ้าน ต.ค�านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 

ราษฎร หมู่ที่ 2, 3, 6, 9, 11 และหมู่ท่ี 12 มีความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน�้าในการ

อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร หลายปีท่ีผ่านมาอ่างเก็บน�้าแก้งม่วงได้พังลงและตื้นเขิน  

ถึงแม้ อบต.ค�านาดี จะมาช่วยซ่อมแซมก็ไม่สามารถใช้การได้ น�้าในอ่างจึงไม่เพียงพอส�าหรับ

ใช้ในพื้นที่ ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า ไม่สามารถปลูกพืชท่ีมีมูลค่าสูงได้ ท�าให้ราษฎรที่นี่

ต้องอพยพไปท�างานนอกพื้นที่เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77สารานุกรม

 โครงการพระราชด�าริ
 นายวิเชียร ตาลทรัพย์ ราษฎรบ้านหนองขอนแก่น  

หมู่ท่ี 2 ต.ค�านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้ขอพระราชทาน 

ความช่วยเหลือโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน�้าแก้งม่วงและระบบ

ส่งน�้า เพื่อให้เก็บน�้าและจัดสรรน�้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้ง  

6 หมู่บ้าน รวมถึงโครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าแก้งม่วงพ้ืนที่  

70 ไร่ ให้สามารถเพิ่มความจุในการเก็บกักน�้าให้เพียงพอต่อ 

การอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงรบัโครงการดงักล่าว

ไว้เป็นโครงการพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ 
  ก่อสร้างอาคารระบายน�า้ล้นใหม่ทัง้หมด พร้อมปรับปรุง 

ท�านบดินให้มีขนาดความกว้าง 4 ม. สูง 5 ม. ยาว 300 ม. 

ซ่อมแซมคลองส่งน�้าที่ช�ารุดเสียหาย ความยาว 400 ม. และ 

ขุดลอกอ่างเก็บน�้าแก้งม่วงพ้ืนที่ประมาณ 73 ไร่ ลึก 2 ม.  

เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน�้าประมาณ 200,000 ลบ.ม. 

 ประโยชน์ของโครงการ
 หากด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน�้า

อุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร ต.ค�านาดี จ�านวน 937 ครัวเรือน 

และสามารถส่งน�า้ช่วยเหลอืพืน้ทีก่ารเกษตรได้ประมาณ 800 ไร่



จังหวัดศรีสะเกษ

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 สารานุกรม

โครงการขุดลอก
หนองบัวดงและหนองเม็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.กุง	อ.ศิลาลาด	จ.ศรีสะเกษ

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	30	พฤศจิกายน	2543



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79สารานุกรม

 สภาพปัญหา
 หนองบวัดงและหนองเมก็ เมือ่ก่อนมสีภาพตืน้เขนิ 

มากและมีวัชพืชปกคลุ มจึงท�าให้เก็บกักน�้าเพื่อใช้ในการ

อุปโภคและบริโภคได้ไม่มากนัก 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2543 สมเดจ็พระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เมือ่ครัง้ 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎร  

ณ โรงเรยีนศิลาลาด บ้านสงยาง ต.กงุกิง่ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ในการนี ้สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสภาพ

หนองเม็กและหนองบัวดง บ้านหนองบัวดง ต.หนองบัวดง 

กิ่งอ�าเภอศิลาลาด และทรงมีพระราชด�าริให้หน่วยราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัพจิารณาขดุลอกหนองเมก็และหนองบวัดง  

เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน�้าในการอุปโภคบริโภค  

ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลาได้ตลอดปี



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 สารานุกรม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
  ปี 2544 กองทัพภาคที่ 2 ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงหนองเม็ก เนื้อที่ 34-3-59 ไร่ 

โดยการขุดลอกและเสริมคันคู พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นวางท่อระบายน�้าเข้า-ออก ส่วนที่ 

หนองบัวดง เนื้อที่ 198-1-26 ไร่ โดยการขุดลอกบางส่วนลึกเฉลี่ย 2.75 ม. เสริมคันคูสูง 

เฉลี่ย 2.50 ม. พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยดินถมสวนสุขภาพ ลานอเนกประสงค์

 ประโยชน์ของโครงการ
  หนองเม็กและหนองบัวดง ในพื้นท่ีบ้านหนองบัวดงและบ้านโนนสมบูรณ์ ก่ิงอ�าเภอ 

ศลิาลาด จ.ศรสีะเกษ สามารถกกัเกบ็น�า้ได้มากขึน้ ท�าให้ราษฎรจ�านวน 431 ครวัเรอืน 2,298 คน  

มนี�า้ใช้ในการอปุโภคบรโิภค การประมง การเกษตร และการเลีย้งสตัว์ อกีทัง้ยงัเป็นการสนบัสนุน

พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 720 ไร่



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81สารานุกรม

โครงการฝายทดน�้า
ห้วยจุดเขียน	(อากอง)
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านกระหวัน	ต.โนนส�าราญ
อ.กันทรลักษณ์	จ.ศรีสะเกษ

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	29	พฤศจิกายน	2546



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82 สารานุกรม

 สภาพปัญหา
  บ้านกระหวัน หมู่ที่ 5 ต.โนนส�าราญ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนที่ราบ 

ตามแนวเทือกเขาพนมดังรัก ห่างจากชายแดนไทย กัมพูชา ประมาณ 16 กม. มีราษฎรจ�านวน 

372 คน จ�านวน 69 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา ปัจจุบันราษฎรใช้น�้าในการ

อปุโภคบรโิภค ไม่สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ในฤดแูล้งได้อย่างเพยีงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  

เพราะเดิมไม่มฝีายทดน�า้ไว้ในล�าห้วย ทัง้นี ้สภาพล�าห้วยจดุเขียน (อากอง) บรเิวณบ้านกระหวนั  

ตื้นเขิน ไม่มีอาคารทดน�้าในล�าห้วย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีน�้าไหลตลอดทั้งปี 

 โครงการพระราชด�าริ
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในรชักาลที ่9 เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพย

วรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านรุ่งอรุณ ณ โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ หมู่ท่ี 7 ต.โนนส�าราญ อ.กันทรลักษณ์  

จ.ศรสีะเกษ ในการนี ้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทอดพระเนตร

ล�าห้วยจดุเขยีน (อากอง) และทรงมพีระราชด�าริให้กรมชลประทานพจิารณาก่อสร้างฝายทดน�า้ 

ในล�าห้วยจุดเขียนและขุดลอกล�าห้วยดังกล่าว เพื่อทดน�้าเข้าพื้นท่ีเพาะปลูกสองฝั่งล�าห้วย 

ของราษฎรจ�านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านกระหวัน บ้านโนนเปือย และบ้านโตนด อ.กันทรลักษณ์ 

จ.ศรีสะเกษ สามารถท�าการเกษตรในฤดูฝนและเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง 
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ 
  ด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�า้ โดยการก่อสร้างทางระบายน�า้ล้นแบบ ค  

ขนาด 3 ช่องทางระบาย 1 แห่ง ก่อสร้างท่อระบายน�้าปากคลอง แบบ ข 4 แห่ง 

ก่อสร้างท่อลอดถนนเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 6 แห่ง ก่อสร้างท่อลอดรับน�้า  

เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 ม. 3 แถว 2 แห่ง ตลอดจนขุดลอกล�าห้วยอากอง ความยาว 

3.2 กม. ความกว้างก้นห้วย 3 ม. ลึก 4 ม. 

 ประโยชน์โครงการ
 1. สามารถเก็บกักน�้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 22,000 ลบ.ม. เพิ่มเป็น 

  ประมาณ 110,000 ลบ.ม. และสามารถช่วยพื้นท่ีเพาะปลูกของ 

  เกษตรกรจ�านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านกระหวัน บ้านโนนเปือย และ 

  บ้านโตนด รวมพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ในฤดูฝน และปลูกพืช 

  ในฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ 

 2. แก้ไขการขาดแคลนน�้าในการอุปโภคบริโภค 69 ครัวเรือน 372 คน  

  ให้มีน�้าใช้ตลอดทั้งปี 

 3. เกษตรกรท่ีได้รบัประโยชน์ในพืน้ทีม่รีายได้เพิม่ขึน้จาก 14,369 บาท 

  ต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มเป็น 35,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
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โครงการฝายล�าน�้ายาม
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.หนองลาด	อ.วาริชภูมิ	จ.สกลนคร

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	17	พฤศจิกายน	2545

จังหวัดสกลนคร
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 สภาพปัญหา
 เน่ืองจากล�าน�้ายามมีสภาพคดเคี้ยว ใน 

ฤดูฝนของทุกปี เม่ือมีน�้าไหลมาจ�านวนมากจะกัด

เซาะตลิ่ง และปริมาณน�้าบางส่วนได้ไหลบ่าเข้าท่วม 

พื้นท่ีการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย  

ส่งผลให้ฝายล�าน�้ายามไม่สามารถส่งน�้าช่วยเหลือ

พื้นที่การเกษตรให้กับราษฎรบ้านค้อได้

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2545 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9  

เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมือ่ครัง้ทรง 

ด�ารงพระอสิริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยีย่มราษฎรบ้านหนองม่วง   

ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว 

จ.สกลนคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทอดพระเนตรสภาพล�าน�้ายาม บริเวณสะพานข้าม 

ล�าห้วยยาม และฝายล�าน�้ายาม บ้านค้อ หมู ่ 2 

ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ที่กรมการ 

พัฒนาชุมชนได้ท�าการก่อสร้างไว้เมื่อปี 2522  

ซึ่งตัวฝายช�ารุดเสียหายใช้งานไม่ได ้ ในการนี้  

ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

พิจารณาช่วยเหลือราษฎรตามที่ นายวินิจ ศรีจันดา 

ผู้ใหญ่บ้านบ้านค้อ กราบบังคมทูลขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือ



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 สารานุกรม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างฝายล�าน�้ายามทางตอนล่างของฝายล�าน�้ายามท่ีก่อสร้างไว้เดิม และขุดลอก

ล�าห้วยยามด้านเหนือฝายให้สามารถเก็บกักน�้าในล�าห้วยได้มากข้ึน โดยสันฝายยาว 35 ม.  

สงู 3.5 ม. พร้อมอาคารฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็ยาวตามล�าน�า้ 90 ม. ตลอดจนให้กรมชลประทาน

ขยายสระน�้าบ้านค้อที่ขุดไว้เดิมแต่มีปริมาณน�้าไม่เพียงพอ ให้สามารถเก็บกักน�้าได้เพิ่มมากขึ้น 

 ประโยชน์ของโครงการ
 ผลจากการก่อสร้างฝายล�าน�้ายามท�าให้ราษฎร 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านค้อ 2 หมู่บ้าน  

และบ้านโนนฉิม รวม 392 ครัวเรือน 2,017 คน ได้รับประโยชน์โดยตรง โดยจะเป็นแหล่งน�้า

ส�าหรับผลิตประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีท�าการเกษตรประมาณ 

570 ไร่ ได้รับประโยชน์ ท�าให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมส�าหรับสัญจรและขนย้ายผลผลิตออก 

สู่ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น ท�าให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีข้ึน และเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชน 

เข้มแข็ง
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โครงการปรับปรุง
อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.พังขว้าง	อ.เมือง	จ.สกลนคร	

ระยะเวลาด�าเนินการ
ก�าลังด�าเนินการ
จะแล้วเสร็จ	กันยายน	2561
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 สภาพปัญหา
 ในปี 2560 ราษฎร จ.สกลนคร ได้รับ

ความเดือดร้อนจ�านวนมากจากอิทธิพลของพายุ

โซนร้อนถึง 2 ลูก คือ “ตาลัส” และ “เซินกา” 

ท�าให้มีฝนตกหนักมาก ปริมาณฝนสะสมมากถึง  

245 มิลลิเมตร ท�าให้ปริมาณน�้า 3.750 ล้าน ลบ.ม. 

เอ่อล้น “อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น” ต.พังขว้าง 

อ.เมือง จ.สกลนคร และกัดเซาะสันท�านบดิน 

เสียหาย น�้าไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมือง จ.สกลนคร  

และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเหนือ 

อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้นมีอ่างเก็บน�้าอีก 4 แห่ง 

คือ อ่างเก็บน�้าห้วยทราย 1, 2, 3 และอ่างเก็บน�้า 

หินบ่อ น�้าจากทั้ง 4 อ่าง ล้นลงมายังอ่างเก็บน�้า 

ห้วยทรายขมิ้น จนไม่สามารถรับได้ ท�านบดินจึง 

พังเสียหาย เป็นระยะทาง 100 เมตร 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อเหตุการณ์อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น

ช�ารุดเสียหายทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ในวันที่  

31 กรกฎาคม 2560 มีหนังสือจากกองกิจการ

ในพระองค์ 904 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการซ่อมแซมอ่างเกบ็น�า้

ห้วยทรายขมิ้น เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปรบัปรงุสนัท�านบดนิและอาคารประกอบให้มคีวามมัน่คงแข็งแรง พร้อมกบัเพิม่ศกัยภาพ

ในการเกบ็กกัน�า้ในอ่างฯ ให้มากขึน้ ส�าหรบัเป็นแหล่งน�า้ต้นทนุให้กบัราษฎรในพืน้ทีด้่านท้ายอ่างฯ  

ได้ใช้ประโยชน์เพือ่อปุโภคบรโิภคและการเกษตร ซึง่อ่างเกบ็น�า้แห่งนีส้ามารถเกบ็กกัน�า้ได้ประมาณ 

3.4 ล้าน ลบ.ม. (จากเดิม 2.4 ล้าน ลบ.ม.) มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ พร้อมปรับ 

ภูมิทัศน์โดยรอบ ขุดลอกอ่างเก็บน�้าโดยกรมทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี ปลูก 

หญ้าแฝกบริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน�้า และมีการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 ประโยชน์โครงการ 
 • พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่

 • เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า เป็นพื้นที่อนุรักษ์และเรียนรู้ระบบนิเวศ

 • เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต
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โครงการฝายน�้าล้นล�าห้วยยาง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านนาเมือง	ต.กุดปลาดุก
อ.เมือง	จ.อ�านาจเจริญ

ระยะเวลาด�าเนินการ
รับเป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	11	มิถุนายน	2560

จังหวัดอ�านาจเจริญ
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 สภาพปัญหา
 ทีผ่่านมาราษฎรอาศยัน�า้ล�าห้วยยางท�าการเกษตรมานานกว่า 40 ปี  

โดยใช้วิธีท�าฝายถุงทรายกั้นเล็กๆ มาโดยตลอด แต่ปัจจุบันมีราษฎรเข้ามา

ท�าการเกษตรในพื้นที่ล�าห้วยยางจ�านวนมาก ส่งผลให้น�้าไม่เพียงพอส�าหรับ 

ใช้อปุโภคบรโิภคและท�าการเกษตร หากมฝีายน�า้ล้นล�าห้วยยางเกดิขึน้ ราษฎร

ทั้ง 3 ต�าบล ได้แก่ ต.กุดปลาดุก ต.นาเยีย และ ต.โนนโพธิ์ กว่า 300 ครัวเรือน 

จะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 

 โครงการพระราชด�าริ 
 นายอุดม เด่นดวง ราษฎรบ้านนาเมือง หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง

อ�านาจเจรญิ จ.อ�านาจเจรญิ ได้กราบบังคมทลูขอพระราชทานความช่วยเหลอื 

โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นล�าห้วยยาง เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

ราษฎรในพื้นท่ี เนื่องจากขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร  

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับ

โครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 เมื่อกุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด�าเนินการก่อสร้าง 

ฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็ กว้าง 13.20 ม. ยาว 55 ม. สงู 2.50 ม. เพือ่เป็นอาคาร 

บังคับน�้าในล�าน�้าให้มีระดับสูงข้ึน พร้อมท้ังขุดลอกล�าห้วยด้านเหนือน�้าลึก 

1.50 ม. ระยะทางยาว 1,600 ม. และรื้อฝาย มข.ที่ช�ารุดเสียหาย

 ประโยชน์ของโครงการ
 หากด�าเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคให้แก่

ราษฎรบ้านนาเมือง จ�านวน 183 ครัวเรือน และสามารถส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่

การเกษตรในช่วงฤดูฝนจ�านวน 1,750 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งจ�านวน 60 ไร่
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โครงการอ่างเก็บน�้า
ล�าพันชาดน้อย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านวังทอง	หมู่	9	ต.ผาสุก
อ.วังสามหมอ	จ.อุดรธานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มด�าเนินการ	1	ตุลาคม	2547
แล้วเสร็จ	ปี	2550

จังหวัดอุดรธานี
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 สภาพปัญหา
  บ้านวังทอง หมู่ที่ 9 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เป็นหมู่บ้าน

ที่ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดินด่าง มีสภาพพื้นท่ีทุรกันดาร ราษฎร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่อ้อย และรับจ้าง ขาดแคลนแหล่งน�้า 

เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

 โครงการพระราชด�าริ
 ในโอกาสท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่9  

เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�าหนักภูพาน

ราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยม 

ราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 12 พฤศจิกายน ถึง 

1 ธันวาคม 2545 และในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2545 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังทอง  

หมู ่9 ต.ผาสกุ อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี ซึง่เป็นหมูบ้่านทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าภูดินด่าง มีสภาพพื้นที่ทุรกันดารอย่างมาก

  วันดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

(พระอิสริยยศขณะนั้น) ได้เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนั่งไปทอด

พระเนตรสภาพภูมิประเทศบริเวณท่ีจะก่อสร้างอ่างเก็บน�้าล�าพันชาดน้อย 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านวังทองท่ีขาดแคลนน�้า ตามท่ีกรมชลประทานได้

พจิารณาโครงการเพือ่ก่อสร้างแหล่งเกบ็กกัน�า้ไว้ช่วยเหลอืพืน้ทีท่�าการเกษตร

และเลีย้งสตัว์ พร้อมระบบส่งน�า้แก่ราษฎร ในการนี ้มพีระราชด�ารใิห้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนตาม 

ความเหมาะสม ทั้งเรื่องแหล่งน�้าเพื่อท�าการเกษตรและน�้าเพื่อการอุปโภค

บริโภค
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  จากนั้นมาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าล�าพันชาดน้อย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงเริ่ม 

ด�าเนินการขึ้น วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยกรมชลประทานได้ท�าการถางป่าปรับพื้นบริเวณหัวงานประมาณ 

10 ไร่ และก่อสร้างถนนบริเวณโครงการยาว 2.37 กิโลเมตร เริ่มด�าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ปี 2548

  รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างอ่างขนาดความจุ 2,600,000 ลบ.ม. ท�าสันอ่างเก็บน�้าเป็นท�านบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 

430 เมตร สูงประมาณ 26.5 เมตร และอาคารระบายน�้าล้นกว้างประมาณ 10-25 เมตร ยาว 247 เมตร 

 ประโยชน์โครงการ
 • ท�าให้ราษฎรบ้านวังทอง 192 ครัวเรือน จ�านวน 1,099 คน มีน�้าใช้ส�าหรับการเกษตร อุปโภค 

  บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

 • ท�าให้ราษฎรมแีหล่งส�ารองน�า้เพือ่การเพาะปลกูพชืในช่วงฤดแูล้ง และสามารถส่งน�า้สนบัสนนุ 

  พื้นที่ท�าการเกษตร 1,200 ไร่ ส่งผลให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ท�าให้ราษฎรมีรายได้ 

  และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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โครงการอ่างเก็บน�้า
ซ�าตมขาวพร้อมระบบส่งน�้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านห้วยหมากหล�่า	หมู่	6	ต.ทมนางาม
อ.โนนสะอาด	จ.อุดรธานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
อยู่ระหว่างด�าเนินการ
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2560		



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 สารานุกรม

 สภาพปัญหา
 พื้นท่ีบ้านห้วยหมากหล�่า หมู ่ที่ 6 

ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด มีลักษณะเป็น 

ภูเขาสูงชัน มีที่ราบแคบๆ บริเวณเชิงเขา 

และที่ราบสลับลูกเนิน สภาพดินเป็นดินเหนียว

ปนทราย โดยมีร่องน�้าไหลมาจากเขาสวนกวาง  

คือร่องน�้าซ�าตมขาว ไหลผ่านบริเวณพื้นที่

หมู ่บ้าน ราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพท�า 

การเกษตร ซึ่งหมู่บ้านห้วยหมากหล�่ามีพื้นที่ 

บางส่วนอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาทม–ป่าข่า  

ชาวบ้านท่ีนีข่าดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค 

นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล�า่ 

หมู่ที่ 6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

จึงได้มีหนังสือถึงส�านักราชเลขาธิการขอให้น�า

ความกราบบังคมทูลพระกรณุาขอพระราชทาน

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาวพร้อม

ระบบท่อส่งน�้า บริเวณบ้านหนองหมากหล�่า 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน�้าส�าหรับ

อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร
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 โครงการพระราชด�าริ
 ส�านักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล.0008.3/7280 ลงวันที่ 3 เมษายน  

2560 แจ้งว่า ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

รบัโครงการอ่างเกบ็น�า้ซ�าตมขาว พร้อมระบบท่อส่งน�า้ บ้านห้วยหมากหล�า่ ไว้เป็นโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  

 โดยโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาว พร้อมระบบส่งน�้า มีความคืบหน้า 

เป็นล�าดับ กล่าวคือ ด้านงบประมาณ ส�านักงานชลประทานที่ 5 ได้จัดส่งประมาณการ

และแบบค�าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2560

 ส่วนด้านการขออนุญาตใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ท�าการย่ืนหนังสือ

ขออนุญาตใช้พื้นท่ีเพื่อท�าประโยชน์ภายในเขตพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทม-ป่าข่า 

เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กับส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
  ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าซ�าตมขาว ความจุอ่างท่ีระดับกักเก็บ 204,100 ลบ.ม.  

ความสูงท�านบดิน 15 เมตร ความยาวท�านบดิน 187 เมตร หลังท�านบดินกว้าง 6 เมตร 

ระบบท่อส่งน�้าความยาว 2,250 เมตร พื้นที่รับน�้าฝน 2.12 ตารางกิโลเมตร 

 ประโยชน์โครงการ 

 • เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน�้าต้นทุนและส่งน�้าสนับสนุน 

  การอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านห้วยหมากหล�่า จ�านวน 70 ครัวเรือน 

 • พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์รวม 350 ไร่
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โครงการจัดหาน�้า
ช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.โดมประดิษฐ์	อ.น�้ายืน	จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	21	พฤศจิกายน	2544

จังหวัดอุบลราชธานี
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 สภาพปัญหา
  ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านตายอยประมาณ 2 กม. มีอ่างเก็บน�า้ห้วยวังใหญ่ท่ีกรมชลประทาน 

ได้ก่อสร้างไว้แล้วเมื่อปี 2539 แต่ไม่สามารถส่งน�้าให้กับโรงเรียนบ้านตายอยและบริเวณใกล้เคียงได้ เนื่องจาก 

พื้นที่โรงเรียนอยู่สูงกว่าระดับน�้าเก็บกักของอ่างเก็บน�้าห้วยวังใหญ่ และสระเก็บน�้าของโรงเรียนท่ีมีอยู่ 1 สระ  

ก็เก็บน�้าไม่อยู่

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยม 

ราษฎร ณ โรงเรียนบ้านตายอย หมู่ท่ี 6 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ายืน จ.อุบลราชธานี ทรงทราบถึงความยากจน 

ของราษฎร จึงได้พระราชทานรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน และได้พระราชทานผ้าห่มให้กับราษฎร  

3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตายอย บ้านหนองครก และบ้านหนองแวง รวมถึงได้พระราชทานพระราชด�าริให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือราษฎร โดยการจัดหาแหล่งน�้ามาเติมให้กับสระเก็บน�้าของโรงเรียนบ้านตายอย  

พร้อมปรับปรุงสระเก็บน�้าให้สามารถเก็บน�้าได้ เพื่อน�ามาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน ตามที่นายอ�านวย สุทธัง  

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตายอย ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังมีพระราชด�าริ 

ให้ปรบัปรงุระบบประปาหมูบ้่านเดมิซ่ึงใช้การไม่ได้ ตลอดจนปรบัปรงุถนนเข้าหมูบ้่าน 3 หมูบ้่าน ตามทีผู่ใ้หญ่บ้าน 

ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 กรมชลประทานจะก่อสร้างอาคารสูบน�้าเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน�้ากังหันน�้าแบบ Coaxial Water  

Turbine Pump พร้อมวางท่อส่งน�้าความยาว 1,850 ม. ไปยังบ่อพักน�้า  ความจุ 250 ลบ.ม. จ�านวน 3 แห่ง  

และความจุ 200 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง พร้อมทั้งปรับปรุงสระเก็บน�้าของโรงเรียนบ้านตายอย ความจุ 22,675 

ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง

 ประโยชน์ของโครงการ
 ท�าให้ราษฎรในพืน้ที ่ต.โดมประดิษฐ์ จ�านวน 368 ครัวเรอืน 1,757 คน ได้แก่ บ้านตายอย บ้านหนองครก  

และบ้านหนองแวง มีน�้าประปาไว้ส�าหรับการอุปโภคบริโภค พื้นที่ท�าเกษตรได้รับประโยชน์ 1,500 ไร่
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โครงการก่อสร้างฝาย
บ้านเขาแดงพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านเขาแดงพัฒนา	ต.ทับช้าง
อ.สอยดาว	จ.จันทบุรี

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มด�าเนินการ	มิถุนายน	2560
แล้วเสร็จ	พฤศจิกายน	2560

จังหวัดจันทบุรี
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 สภาพปัญหา
 พื้นที่ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว เป็น

พื้นที่แล้งซ�้าซาก แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ต้นน�้า 

แต่ด้วยความที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชัน 

ท�าให้น�้าที่ไหลลงมาจากเขาสอยดาวไหล 

มาตามคลองย่อยในพื้นที่แล้วก็ผ่านเลยไป  

ไม่มีอ่างเพื่อเก็บกักน�้าไว้ใช้ หรือมีฝาย

ส�าหรับชะลอน�้า ดังนั้นเมื่อเข้าสู ่ฤดูแล้ง 

พ้ืนทีน้ี่จงึไม่มนี�า้ไว้ใช้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค 

และประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 ชาวบ้านที่นี่ส ่วนใหญ่ท�าสวน

ล�าไย เม่ือไม่มีน�้าเพียงพอก็ไม่สามารถ 

เร่งผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้ ท�าให้

ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ประสบปัญหา

ขาดทุนมาโดยตลอด

 ในขณะที่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่ง

ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม รวมประมาณ 

200 ตัว เม่ือไม่มีน�้าส�าหรับปลูกหญ้าให้

โคนมกิน น�้านมที่ได้ก็มีปริมาณน้อยและ

ด้อยคุณภาพ 

ด้วยเหตุน้ี นายบุญช่วย โตประเสริฐ  

ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หมู ่17 บ้านเขาแดงพฒันา 

ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จึงกราบ

บังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

ขอแหล่งเก็บกักน�้าไว้ใช้ในพื้นที่
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 โครงการพระราชด�าริ
 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู พระราชทาน

แนวพระราชด�าริให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบและศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหา

ให้ชาวบ้าน โดยได้ข้อสรุปว่า ให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริข้ึนท่ี ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จ�านวน 1 แห่ง 

พร้อมกับขุดลอกหน้าฝาย พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนด ระยะทาง

ประมาณ 1,400 เมตร ท�าให้ปริมาณน�้าไหลมาตามคลองเพิ่มมากข้ึนเป็น 80,000 

ลบ.ม. สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน

พื้นที่โดยรวมประมาณ 2,000 ไร่ 

 โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน

ในพ้ืนที่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพราะพื้นท่ี จ.จันทบุรี มีพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ คือ เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ เมื่อมีแหล่งน�้าก็จะหล่อเลี้ยง

พื้นท่ีเพาะปลูกได้ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ได้รับผลผลิตจากการเพาะปลูก

อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่เกษตรกรและ 

ราษฎรในพื้นที่ได้รับ

 โครงการพระราชด�าริโครงการแรกท่ีแล้วเสร็จหลังจากเสด็จข้ึนครองราชย์

เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใช้ระยะเวลา 

ด�าเนินการเพียง 6 เดือน ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์

 โครงการที่สร้างความหวังให้กับชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ โดยชาวบ้าน 

เริ่มวางแผนการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ ขณะท่ีเยาวชนเริ่มหันมาให ้

ความส�าคัญกับการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น เพราะตอนนี้มีแหล่งน�้า

ที่สมบูรณ์ในพื้นที่แล้ว
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 ประโยชน์โครงการ
 • เกษตรกรปลูกล�าใยจะสามารถเร่งผลผลิตให้ออก 

  นอกฤดูกาลได้ ท�าให้มีอ�านาจต่อรองเพื่อให้ได้ 

  ราคาสูงจากพ่อค้าคนกลาง

 • ผู้เลี้ยงโคนมสามารถปลูกหญ้าให้โคนมกินได้ตลอดป ี 

  ส ่งผลให ้น�้านมโคมีคุณภาพและมีปริมาณมาก  

  เกษตรกรสามารถรีดน�้านมโคส่งไปขายยังสหกรณ์ 

  โคนมสอยดาว เพื่อน�าไปแปรรูปได้

 • ราษฎรมนี�า้เพ่ือใช้ในการอปุโภคบรโิภคได้ตลอดทัง้ปี

 • ลูกหลานของราษฎรในพื้นท่ีเลิกเดินทางมาท�างาน 

  ในกรุงเทพฯ และเริ่มสนใจจะศึกษาด้านเทคโนโลย ี

  การเกษตร เพือ่น�าความรูก้ลบัมาพฒันาท้องถ่ินของตน
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โครงการก่อสร้างท�านบดิน
บ้านไทรนอง	2

ที่ตั้ง
ต.สองพี่น้อง	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี

ระยะเวลาด�าเนินการ
อยู่ในระหว่างการด�าเนินงาน
ทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่		9	พฤษภาคม	2560
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 โครงการพระราชด�าริ
 โครงการก่อสร้างท�านบดินบ้านไทรนอง 2 เป็น

โครงการทางด้านแหล่งน�า้ท่ีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงรบัไว้

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริชุดแรกๆ ที่ทรง

สบืสานพระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น โดยส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และจังหวัด

จนัทบุร ีผูน้�าชมุชนและราษฎรในพืน้ที ่ได้ร่วมกนัจดัสร้าง

ท�านบดินบ้านไทรนอง 2 โดยการสร้างท�านบดินในการ 

กักเก็บน�้า สามารถเพิ่มปริมาณน�้ามากข้ึนกว่า 54,000 

ลบ.ม. 

 ประโยชน์โครงการ
 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือ

ราษฎรท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร  

ตลอดจนอุปโภคบริโภค และยังประโยชน์ให้พื้นที่เกษตร

กว่า 55 ไร่
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โครงการพัฒนาแหล่งน�้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพื้นที่	ต.ยางหัก	อ.ปากท่อ	
จ.ราชบุรี	

ที่ตั้ง
ต.ยางหัก	อ.ปากท่อ	จ.ราชบุรี
	 •	 อ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูด	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 •	 อ่างเก็บน�้าห้วยพุกรูด	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 •	 อ่างเก็บน�้าเขาหัวแดง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 •	 อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจัน	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 •	 อ่างเก็บน�้าหินสีตอนบน	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดราชบุรี
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 สภาพปัญหา  
 เมือ่ก่อนพืน้ที ่ต.ยางหกั อ.ปากท่อ 

จ.ราชบุรี ไม่มีแหล่งน�้าที่ใช้ในการเกษตร  

ต้องหาบน�้าจากล�าธารเพื่อใช้อุปโภคบริโภค 

ชาวบ้านเน้นการปลูกพืชในช่วงฤดูฝน โดย

ปลูกพืชระยะสั้น เก็บผลผลิตได้ปีละ 1 ครั้ง 

เช่น ฝ้าย ข้าวโพด เกบ็หาของป่า และหาปลา

ตามล�าธารเพ่ือน�าไปขาย ชาวบ้านที่น่ีจึงม ี

ฐานะยากจน รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว               
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 โครงการพระราชด�าริ 
 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกรู เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระอสิริยยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรพื้นท่ีบริเวณโครงการอุทยานเฉลิม 

พระเกียรติไทยประจัน บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และโครงการป่าสิริกิติ์  

บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศร ีอ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน

พิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค  

ตามทีน่ายถวลัย์ ติง่ทอง ราษฎรในพืน้ที ่ต.ยางหัก อ.ปากท่อ ได้กราบบังคมทลูขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือด้านแหล่งน�้า 

 ต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) กรมชลประทาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน 

ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ โดยการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่ ต.ยางหัก  

อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่

 1. อ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 2. อ่างเก็บน�้าห้วยพุกรูด อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 3. อ่างเก็บน�้าเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 4. อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจัน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 5. อ่างเก็บน�้าหินสีตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ปัจจุบันอ่างเก็บน�้าทั้ง 5 แห่ง มีสภาพสมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือราษฎร ต.ยางหัก  

ได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ อ่างเก็บน�้าแต่ละแห่งจะมีกลุ่มผู้ใช้น�้าที่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพ 

พื้นที่อ่างเก็บน�้าและระบบส่งน�้าร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรี และมีการประชุมกลุ่มฯ 

เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน�้าในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลเพาะปลูก

 โครงการพระราชด�ารินี้ได้พลิกฟื้นชีวิตให้กับชาวบ้าน ต.ยางหัก ทั้งต�าบลให้มีฐานะ

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน จากรายได้ปีละหมื่นกว่าบาท ปัจจุบันชาวบ้านมีแหล่งน�้าในการท�าการ

เกษตรตลอดทั้งปี ส่งผลให้ปัจจุบันมีรายได้ปีละหลายแสนบาท รวมถึงชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ 

ต.ยางหัก ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากอ่างเก็บน�้าเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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  นอกจากชาวจังหวัดราชบุรีที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน�้า 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริแล้ว ชาวจังหวัดเพชรบุรียังได้รับประโยชน์

ไปด้วย เนื่องจากน�้าจากอ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจันจะไหลลงสู่ห้วยแม่

ประจัน ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร

 ทั้งนี้ ในปี 2562 ทางกรมชลประทานได้รับสนองพระราชด�าริ

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าบ้านโปร่งพรหม ในพื้นที่ ต.ยางหัก อีก 1 อ่าง ซึ่งเป็น

อ่างท่ีมคีวามจ ุ150,000 ลบ.ม. พืน้ท่ีเพาะปลกูจะได้รบัประโยชน์จากอ่าง

ดังกล่าว 950 ไร่ ปัจจุบันก�าลังศึกษา ส�ารวจ ออกแบบโครงการอยู่ 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ

 ◊ อ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูด
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

     

  อ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูด เป็นเขื่อนดินสูง 15 เมตร ยาว 

380 เมตร พื้นที่รับน�้าฝน 9 ตารางกิโลเมตร ความจุ 585,280 ลบ.ม. 

ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2538 ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูด  

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริมีสมาชิกจ�านวน 70 คน มีนายจันทร์  

ทองหวี เป็นประธานกลุ่มฯ

  ประโยชน์โครงการ
  • ช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าอุปโภคบริโภค 320 ครัวเรือน

  • พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 1,600 ไร่ 
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 ◊ อ่างเก็บน�้าห้วยพุกรูด
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  

  อ่างเก็บน�้าห้วยพุกรูด ความจุ 270,750 ลบ.ม. ก่อสร้าง

แล้วเสร็จปี 2538 มีนางมุนิตา มหาลาภก่อเกียรติ เป็นประธานกลุ่มฯ
  

  ประโยชน์โครงการ
  • ช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าอุปโภคบริโภค 130 ครัวเรือน

  • พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 1,300 ไร่ 

 ◊ อ่างเก็บน�้าเขาหัวแดง
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  ที่ตั้ง : หมูท่ี ่3 บ้านท่ายาง ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

  อ่างเก็บน�้าเขาหัวแดง ความสูง 17 เมตร ท�านบดิน 

ยาว 180 เมตร หลังคันกว้าง 6 เมตร พื้นที่รับน�้าฝน 7 ตารางกิโลเมตร 

ความจุ 612,000 ลบ.ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2540 ปัจจุบันอ่างเก็บน�้า

เขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้า 100 คน   

มีนายเที่ยง ใจคม เป็นประธานกลุ่มฯ 
 

  ประโยชน์โครงการ
  • ช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าอุปโภคบริโภค 308 ครัวเรือน

  • พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่ 
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 ◊ อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจัน
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

  อ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจัน ท�านบดินยาว 170 เมตร 

หลังคันกว้าง 6 เมตร พื้นท่ีรับน�้าฝน 27 ตารางกิโลเมตร มีความจุ  

596,000 ลบ.ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2542 (เป็นการปรับปรุง 

ขยายอ่างเดิมท่ีกรมชลประทานเคยก่อสร้างไว้เม่ือปี 2528 ซึ่งเดิม

มีความจุเพียง 60,000 ลบ.ม. เท่านั้น จึงมีน�้าช่วยเหลือราษฎรไม่

เพียงพอ) ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าบ้านไทยประจัน อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริมีสมาชิก 350 คน มีนายอนุสรณ์ ฤทธิ์ล�้า เป็น

ประธานกลุ่มฯ

  ประโยชน์โครงการ
  • ช่วยเหลอืราษฎรให้มนี�า้อปุโภคบรโิภค 150 ครวัเรือน

  • พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 750 ไร่ 

 ◊ อ่างเก็บน�้าหินสีตอนบน
  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

  อ่างเก็บน�้าหินสีตอนบน ท�านบดินสูง 21 เมตร ยาว 

240 เมตร หลังคันกว้าง 6 เมตร พื้นที่รับน�้าฝน 8.25 ตารางกิโลเมตร 

ความจุ 1,064,000 ลบ.ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2542 ปัจจุบัน 

กลุ ่มผู ้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าหินสีตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

มีสมาชิก 120 คน มีนายถวัลย์ ติ่งทอง เป็นประธานกลุ่มฯ

  ประโยชน์โครงการ
  • ช่วยเหลอืราษฎรให้มนี�า้อปุโภคบริโภค 200 ครวัเรอืน

  • พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่



จังหวัดตรัง

	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

112 สารานุกรม

โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
ฝายทดน�้าบ้านไร่เหนือ	

ที่ตั้ง
หมู่	6	ต.โพรงจระเข้
อ.ย่านตาขาว	จ.ตรัง

ระยะเวลาด�าเนินการ
รับเป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	6	กรกฎาคม	2560
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 สภาพปัญหา
 บ้านโคกทรายเหนอื หมูท่ี ่4 และบ้านโคกทรายใต้  

หมู ่6 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั มสีภาพภมูปิระเทศ 

โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ ่มริมแม่น�้า  

สภาพการใช้ที่ดินของราษฎรส่วนใหญ่ใช้พ้ืนท่ีในการ

ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา และ

สวนปาล์มน�้ามัน สภาพพื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวัน

ออกสู่ทิศตะวันตก ราษฎรปลูกบ้านพักอาศัยกระจายอยู่

ทั่วไปบริเวณสองฝั่งถนนภายในหมู่บ้าน

ปัจจบุนัราษฎรใช้น�า้จากฝายบ้านไร่เหนอื (ฝายคอนกรตี 

สันตรงด�าเนินการก่อสร้างโดยราษฎร) แต่เมื่อผ่านฤดู 

น�้าหลาก มักประสบปัญหาระบบท่อส่งน�้าถูกกระแสน�้าพดั

พงัทลายเสยีหายทุกปี และเมือ่ชุมชนมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้  

ประกอบด้วยระบบท่อท่ีช�ารุดและมีขนาดเล็ก ท�าให ้

ราษฎรบ้านโคกทรายเหนือ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกทรายใต้  

หมูท่ี ่6 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มรีาษฎรประมาณ  

476 ครัวเรือน ประชากรจ�านวน 1,350 คน ประสบปัญหา

ขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • ก่อสร้างทางรับน�้าหน้าฝายบ้านไร่เหนือ (ฝายคอนกรีตของราษฎร) 

 • ก่อสร้างท่อส่งน�้าสายที่ 1 ชนิดท่อเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.20 ม.  

  และชนดิท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางท่อ 0.20 และ 0.15 ม. ความยาวประมาณ  

  5,400 ม. พร้อมอาคารประกอบ

 • ก่อสร้างท่อส่งน�า้สายที ่2 ชนดิท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางท่อ 0.15 ม. ความยาว 

  ประมาณ 3,000 ม. พร้อมอาคารประกอบ

 • ก่อสร้างถังเก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. จ�านวน 5 แห่ง

 ประโยชน์ของโครงการ
  เมื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ สามารถจัดหาน�้าสนับสนุนกิจกรรมการ 

อุปโภคบริโภค โดยสามารถช่วยเหลือบ้านโคกทรายเหนือ หมู่ท่ี 4 และบ้านโคกทรายใต้ หมู่ที่ 6 

ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีราษฎรประมาณ 476 ครัวเรือน ประชากรจ�านวน 1,350 คน 

ได้อย่างเพียงพอตลอดปี
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•	 โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรหมู่ที่	8	 
 (บ้านอยัจาดา)	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
•	 โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรหมู่ที่	8	
 (บ้านธนศูลิป์)	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

 ที่ตั้ง
	 บ้านโคกสะตอ	ต.โคกสะตอ
	 อ.รือเสาะ	จ.นราธิวาส

 ระยะเวลาด�าเนินการ
	 ปี	2546

จังหวัดนราธิวาส
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 สภาพปัญหา
 ความเป็นอยู ่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ 

ต.โคกสะตอ อ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส ซึง่เป็นหมูบ้่าน

ที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาคร จ.นราธิวาส 

เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยนิคมฯ ได้จัดสรรที่ดิน

ให้ครอบครวัละ 18 ไร่ ซึง่หมูท่ี ่8 ทีน่คิมฯ ศรสีาคร

จดัตัง้ประกอบด้วย กลุม่บ้านธนศูลิป์ บ้านอัยจาดา  

และบ้านตะบิงรูโต๊ะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�า

สวนยางพารา สวนผลไม้ โดยปัญหาที่พบของทั้ง 

2 หมูบ้่าน คอื ไม่มแีหล่งเกบ็กกัน�า้ถาวรขนาดใหญ่

ทีเ่พยีงพอกบัความต้องการของราษฎร มเีพียงฝาย

ชั่วคราวขนาดเล็กที่ชาวบ้านด�าเนินการกันเอง 

 โครงการพระราชด�าริ
 คราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารง

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้า 

สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 ไปยงัศนูย์ 

ศลิปาชพีวดัชนาราม บ้านไทยสขุ ต.ลาโละ อ.รอืเสาะ  

จ.นราธวิาส เมือ่วนัท่ี 1 กนัยายน 2545 และเสดจ็ฯ

ไปทอดพระเนตรสภาพปัญหา จึงได้พระราชทาน

พระราชด�าริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ช่วย

จัดหาน�้าอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ 8 ทั้ง

หมูบ้่าน และปรบัปรงุถนนให้สามารถใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวก
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ◊ โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (บ้านอัยจาดา) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
  เป็นโครงการฯ ที่ด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย สูง 2 ม. ยาว 12 ม. พร้อม

ทั้งก่อสร้างท่อส่งน�้า ลักษณะเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 / 0.15 และ 0.10 ม.  

ความยาวรวม 5,270 ม. พร้อมอาคารประกอบต่างๆ รวมท้ังก่อสร้างถังเก็บน�้า ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง  

จ�านวน 1 แห่ง และถังเก็บน�้าขนาดความจุ 50 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง จ�านวน 2 แห่ง 

  ประโยชน์ของโครงการ
  สามารถจัดหาน�้าสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านอัยจาดา หมู่ 8 ต.โคกสะตอ จ�านวน  

63 ครัวเรือน 259 คน และสามารถส่งน�้าเพ่ิมเติมให้แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยาน 

แห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ จ�านวน 162 คน นอกจากนี้ สามารถสนับสนุนน�้าให้แก่พื้นที่การเกษตร จ�านวน 490 ไร่ 

ได้ใช้น�้าอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
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 ◊ โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  เป็นโครงการฯ ที่ด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย สูง 2 ม.  

ยาว 10 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างท่อส่งน�้า ลักษณะเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.20/0.15 และ 0.10 ม. ความยาวรวม 2,650 ม. พร้อมอาคารประกอบต่างๆ รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน�้า ขนาด 

ความจุ 500 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง 

  

  ประโยชน์ของโครงการ
  สามารถจัดหาน�้าสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านธนูศิลป์ หมู่ 8 ต.โคกสะตอ  

จ�านวน 42 ครัวเรือน 158 คน และพื้นที่การเกษตร จ�านวน 820 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 จุดเด่นโครงการพระราชด�าริ
 บ้านอัยจาดาและบ้านธนูศิลป์ หมู่ 8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ 

ซ่ึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ห่างไกลเพียงใด แต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ก็พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เดิมที ต.โคกสะตอ เป็นหมู่บ้านหนึ่งของ 

ต.บาตง ซึ่งมีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา และบริเวณนี้มีต้นสะตอข้ึนเต็มพื้นท่ี จึงเรียกพื้นท่ีนี้ว่า “บาโงบือตา”  

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “โคกสะตอ” 

 จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้ ส่งผลให้ราษฎร มัสยิดประจ�าชุมชน และสถานศึกษา 

ในพื้นที่มีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ พื้นที่การเกษตรยังมีน�้าส�าหรับการเพาะปลูก 

อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีอีกด้วย
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โครงการฝายบ้านกูจิงรือป๊ะ

ที่ตั้ง
ต.เฉลิม	อ.ระแงะ	จ.นราธิวาส	

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	8	ตุลาคม	2547	
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2547 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ตามเสด็จสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ  

หมู่ที่ 4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในการนี้พระองค์ได้แยกขบวนเสด็จพระราชด�าเนินออกมา

เยี่ยมเยียนราษฎรที่ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้พบกับตัวแทนราษฎรก�าลังรอขอพระราชทาน 

ความช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งน�้าส�าหรับการเกษตร พระองค์จึงพระราชทานพระราชด�าริให้

กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎร ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  

ตามที่ผู้แทนราษฎรบ้านซีโป หมู่ที่ 3 บ้านกูจิงรือป๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลิม หมู่ที่ 5 และบ้านบาโงลูโบะอาแน 

หมู่ที่ 7 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 หลังจากศึกษาความเหมาะสมและสภาพปัญหาในพื้นท่ีแล้ว ทรงรับสั่งให้กรมชลประทาน 

ด�าเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2 ม. ยาว 15 ม. พร้อมระบบคลองส่งน�้าความยาว 

รวม 3,410 ม. รวมทั้งปรับปรุงคันดินบ่อเลี้ยงปลาที่มีอยู่เดิม ความยาว 710 ม. เป็น 760 ม. เพ่ือเพิ่ม

ปริมาณความจุของน�้าเป็น 800 ลบ.ม. ส�าหรับการบริหารการใช้น�้าในโครงการนั้น ได้มีการประชุม 

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการฝายทดน�้ากูจิงรือป๊ะขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 รวมทั้งมีการประชุมกลุ่ม 

เพื่อรับทราบและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง การก�าหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม  

และการก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการน�า้ เพือ่ให้ราษฎรได้บริหารจดัการใช้น�า้กนัเองเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

 ประโยชน์ของโครงการ 
 สามารถช่วยเหลือราษฎร 4 หมู่บ้าน คือ บ้านซีโป หมู่ที่ 3 บ้านกูจิงรือป๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลิม  

หมู่ที่ 5 และบ้านบาโงลูโบะอาแน หมู่ท่ี 7 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ได้มีน�้าใช้ส�าหรับท�านา พ้ืนที่ 

700 ไร่ อีกทั้งสามารถส่งน�้าเพื่อใช้ในการปลูกพืชไร่และพืชผัก 200 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่ง 

เพาะพันธุ์สัตว์น�้าจืดในหมู่บ้าน
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โครงการฝายบ้านไอร์บาลอ		

ที่ตั้ง
ต.ช้างเผือก	อ.จะแนะ	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	27	กันยายน	2543
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 โครงการพระราชด�าริ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระอสิรยิยศสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุ 

ราชกุมาร ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 เพ่ือเยี่ยมเยียนราษฎรในพ้ืนที่บ้านไอร์บาลอ หมู่ท่ี 3  

ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2543  

ทอดพระเนตรโครงการฝายบ้านไอร์บาลอ โดยในช่วงท่ีเสด็จฯ นั้น  

นายประสทิธ ิเพชรรตัน์ ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่3 ต.ช้างเผอืก อ.จะแนะ จ.นราธวิาส  

ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาน�้ามา

เสริมให้กบัฝายทดน�า้บ้านไอร์บาลอ เนือ่งจากมรีาษฎรจ�านวนมากทีใ่ช้น�า้ 

จากฝายดังกล่าว ท�าให้น�้าไม่พอใช้ จึงทรงให้กรมชลประทานท�าการ

ศกึษาถงึความเหมาะสมของโครงการฯ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างฝายทดน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดสงู 2 ม. สนัฝาย 

ยาว 12 ม. จ�านวน 1 แห่ง มีระบบส่งน�้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

0.20 ม. ยาว 825 ม. ถังกรอง-ถังเก็บน�้า ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.  

จ�านวน 2 แห่ง พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารผันน�้าขนาดสันฝายสูง 2.50 ม. 

ยาว 13 ม. จ�านวน 1 แห่ง ก่อสร้างถังกรองน�้า จ�านวน 19 จุด ก่อสร้าง

ถังเกบ็น�า้ คสล. ความจ ุ1,600 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง และก่อสร้างระบบ

ท่อส่งน�้า ยาว 1,100 ม. ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการน�้านั้น ได้มีการ

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการจัดหาน�้าเพิ่มเติมฝายทดน�้าบ้านไอร์บาลอ  

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเพือ่ช้ีแจงเรือ่งการสมคัรเป็นสมาชิกและการ 

เกบ็ค่าบ�ารงุรกัษารายปีมาตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม 2545 จนถงึปัจจบุนั

 ประโยชน์ของโครงการ
  สามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าอุปโภคบริโภค จ�านวน 228 

ครัวเรือน โรงเรียน จ�านวน 2 แห่ง โรงยาง จ�านวน 1 แห่ง ส�านักสงฆ์ 

จ�านวน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 1 แห่ง รวมพื้นที่รับน�้า

ทั้งสิ้น 3.50 ตารางกิโลเมตร
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โครงการฝายลูโบ๊ะปาเระ
พร้อมระบบส่งน�้า

ที่ตั้ง
ต.จอเบาะ	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส	

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มด�าเนินการปี	2547
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 โครงการพระราชด�าริ
 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  

เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม 

มกฎุราชกมุาร ได้ตามเสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 

ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ทรงเยี่ยมราษฎรบ้าน 

ลูโบ๊ะปาเระ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ทรงมีพระราชกระแส 

กับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ 

อธิบดีกรมชลประทาน และ ม.ล.จิรพันธุ ์ ทวีวงศ์ ผู ้อ�านวยการ 

กองประสานงานโครงการฯ 4 ส�านักงาน กปร. สรุปความว่า “ให้กรม 

ชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน�้า ทดแทนฝายทดน�้าเดิมที่

ไม่สามารถทดน�้าให้ราษฎรท�านาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดน�้า 

ท�านาให้กับราษฎรบ้านลูโบ๊ะปาเระ บ้านนากอ และบ้านต้นตาล” 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปี 2547 กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้า 

บริเวณบ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ 7 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ โดยก่อสร้างฝาย 

ทดน�า้ขนาดสนัฝายสงู 2 ม. ยาว 10 ม. ท่อระบายน�า้เส้นผ่านศนูย์กลาง 

1 ม. คันก้ันน�้ากว้าง 3 ม. ฝั่งซ้ายยาว 518 ม. ฝั่งขวายาว 464 ม.  

ตลอดจนระบบคลองส่งน�า้และอาคารประกอบความยาวรวม 2,930 ม.  

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าขึ้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ีจ�านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่  

บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ 7 บ้านนากอ หมู่ที่ 6 และบ้านต้นตาล หมู่ที่ 2  

ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จ�านวน 430 ครัวเรือน 2,508 คน 

และพื้นที่ท�าการเกษตร 900 ไร่ ให้มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและ

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงหมู่บ้าน เสริมสร้าง

รายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
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โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
พื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ

ที่ตั้ง
ต.กายูคละ	อ.แว้ง	จ.นราธิวาส	

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	4	กุมภาพันธ์	2548	
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกรู เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎร

และราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน�้าขาวยะกา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ในการนี้  

ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่พลอากาศตรี ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนราธิวาส และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน สรุปความว่า  

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านฮูแตมาแจ  

หมู่ที่ 7 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตามที่ นายวันชัย อีซอ นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลกายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ 
 กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้าพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 

สันฝายสูง 2.50 ม. ยาว 15 ม. พร้อมคันกั้นน�้า 2 แห่ง คลองส่งน�้าความยาว 2,050 ม.  

และอาคารอัดน�้ากลางคลอง จ�านวน 4 แห่ง อาคารส่งน�้าเข้านาจ�านวน 13 แห่ง อาคาร 

ปลายคลองส่งน�้าเข้านา จ�านวน 2 แห่ง อีกทั้งได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า มีการประชุมกลุ่ม 

เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง รวมทั้งการก�าหนดระเบียบข้อบังคับ 

และก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการน�้าของกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยมาโดยตลอด

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�้าช่วยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎร 2 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บ้าน 

ฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7 และบ้านบือแนฮายี หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส พื้นที่ท�านา 

400 ไร่ ให้มีน�้าเพียงพอส�าหรับการท�านาในฤดูแล้ง
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โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
ของฝายทดน�้าบ้านบราแง

ที่ตั้ง
บ้านนาดา	หมู่ที่	3	ต.รือเสาะ
อ.รือเสาะ	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	7	กันยายน	2544
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2540 นายสะมะแอ สา และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาดา และ 

ราษฎร หมู่ที่ 3 ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้ช่วย

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง และน�้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรในฤดูฝนแทนฝายเดิมที ่

ราษฎรได้ก่อสร้างไว้นานแล้ว ปัจจุบันอยู่ในสภาพช�ารุดไม่สามารถเก็บกักน�้าได้ จึงมีพระราชด�าริ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างฝายทดน�้าและคลองส่งน�้า 

กรมชลประทานจึงให้เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน กปร. แล้ว เห็น

สมควรก่อสร้างฝายทดน�้าที่บ้านบราแงบริเวณปากพรุกูแบบาเดาะ พร้อมอาคารประกอบ โดย

พื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน กรมชลประทานสามารถด�าเนินการได้ทันที

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ 
 • เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ม. ยาว 30 ม. 

 • มีพื้นที่รับน�้าเหนือท่อระบายน�้า 67.50 ตร.กม. 

 • คันกั้นน�้า : หลังคันกว้าง 6 ม. สูงเฉลี่ย 2 ม. ยาว 1,900 ม. 

 • ระบบส่งน�้า เป็นรางส่งน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป U พร้อมอาคารประกอบ 

 • คลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวา ยาว 0.900 กม.

 • คลองส่งน�้า 1 ข สายใหญ่ฝั่งขวา ยาว 1.070 กม.

 • คลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 2.820 กม.

 • คลองส่งน�้า 1 ซ สายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 0.170 กม.

 • คลองส่งน�้า 2 ซ สายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 0.740 กม.

 • รวมยาว 5.700 กม.

  นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ 

บริหารจัดการน�้า พร้อมชี้แจงยกตัวอย่างกฎระเบียบการใช้น�้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถส่งน�้าเพ่ือการเกษตรให้แก่พื้นที่จ�านวน 1,200 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค  

ตลอดจนใช้เป็นแหล่งน�้าเพื่อการประมงของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขต ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส ได้อีกด้วย
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โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร
บ้านสันติสุข	2	และบ้านไอร์วอ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านสันติสุข	2	และบ้านไอร์วอ	หมู่ที่	1
ต.กาหลง	อ.ศรีสาคร	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
ปี	2544-2545
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านสันติสุข 1 หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในการนี้ 

ได้มีพระราชด�าริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ส�านัก

พระราชวังให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรเรื่องน�้าอุปโภคบริโภคต่อไป

 กรมชลประทานได้สนองพระราชด�าร ิโดยการก่อสร้างระบบส่งน�า้จากอาคารสลายพลงังาน

ของฝายผันน�้าบ้านสายบน ซึ่งกรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2544 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • สร้างพื้นที่รับน�้าเหนือฝาย 2.9 ตร.กม.

 • สร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.50 ม. ยาว 15 ม. จ�านวน 1 แห่ง

 • ติดตั้งท่อระบายน�้า ขนาดสูง 2.50 ม. ยาว 15 ม. จ�านวน 1 แห่ง

 • ติดตั้งท่อระบายทราย ขนาด 0.30 ม. จ�านวน 1 แห่ง

 • ติดตั้งท่อส่งน�้าซีเมนต์ใยหิน ขนาด 0.20 และ 0.15 ยาวรวม 5,600 ม.

 • ติดตั้งถังเก็บน�้าขนาดความจุ 10,000 ลิตร จ�านวน 2 แห่ง

 ระบบส่งน�้าพร้อมอาคารประกอบ
 • ท่อ PVC ขนาด 0.20 , 0.15 ม. ความยาวรวม 6,695 ม.

 • อาคารระบายทราย (BLOW OFF) ขนาด 0.20 ม. จ�านวน 9 แห่ง

 • อาคารระบายทราย (BLOW OFF) ขนาด 0.15 ม. จ�านวน 14 แห่ง

 • อาคารระบายทราย (AIR RELEASE VALVE) ขนาด 25 มม. จ�านวน 24 แห่ง

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถบรรเทาการขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร จ�านวน 3 หมู่บ้าน 

45 ครัวเรือน 149 คน ในเขต ต.กาหลง อ.ศรีสาคร ซึ่งประกอบด้วยบ้านสันติสุข 2 บ้านกาหลง  

และบ้านไอร์วอ นอกจากนี้ ยังบรรเทาการขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลกาหลง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่น
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โครงการจัดหาน�้าให้
ร.ร.	ธัญธารวิทยา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ร.ร.	ธัญธารวิทยา	หมู่ที่	6
ต.สุไหงปาดี	อ.สุไหงปาดี	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	14	พฤศจิกายน	2549
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม

หน่วยเฉพาะกิจที่ 39 กองพันทหารราบที่ 601 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไป

ยังกองร้อยทหารราชที่ 6014 บ้านบอเกาะ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้าน

กิจการพลเรือน จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรการแสดงลิเกฮูลูของคณะมือเราะมะฮ์ 

 ต่อจากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปยังวัดประชุมชลธารา ต.บ้านควน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล และมีพระราชด�ารัสกับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาส  

วดัประชมุชลธารา ถงึสภาพความเป็นอยูข่องพระสงฆ์ ณ ทีน่ัน้ นายเทอดศกัดิ ์บณุยขจร วศิวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน  

นายวเิศษณ์ จารปุรชัญ์ ผูอ้�านวยการส่วนปฏบัิตกิารส�านกัชลประทานท่ี 17 นายประดษิฐ์ ป่ินกระจาย ผูอ้�านวยการ 

โครงการชลประทานนราธิวาส นายเจริญ สุขุมาลย์ ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง 1/17 ส�านักชลประทานที่ 17  

และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 โอกาสนี ้พระเทพศลีวสิทุธิ ์เจ้าคณะจงัหวดันราธิวาส และเจ้าอาวาสวดัประชมุชลธารา ขอพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณเก่ียวกับแหล่งน�้า เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนธัญธารวิทยา ต.บ้านควน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  

ทีข่าดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค ในการนีส้มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุารได้มพีระราชด�าริ

กับวิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้กรมชลประทานด�าเนินการจัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าว

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • จัดหาพื้นที่รับน�้าฝนเหนือฝายทดน�้า 3.50 ตร.กม.

 • ก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งน�้าด้วยท่อพีวีซี ช้ันคุณภาพ 8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 ม. ,  

  0.10 ม. และ 0.055 ม. และอุปกรณ์ประกอบแนวท่อ จ�านวน 2,000 ม. 

 • ติดตั้งถังเก็บน�้า ความจุ 50 ลบ.ม. จ�านวน 2 ถัง

 • ติดตั้งระบบปั๊มสูบน�้า จ�านวน 1 แห่ง

 • ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. จ�านวน 1 ถัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถจัดหาน�้าใช้ในการอุปโภคบริโภค ส�าหรับครูและนักการภารโรง 19 คน นักเรียน 215 คน และ

กิจกรรมของทางโรงเรียน ได้มีน�้าใช้เพียงพอตลอดปี



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

133สารานุกรม

โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านโคกสะตอ

ที่ตั้ง
ต.สุไหงปาดี	อ.สุไหงปาดี	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	13	กันยายน	2546



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้
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 สภาพปัญหา
 บ้านโคกสะตอเป็นหมู่บ้านย่อย  

ในหมู่ที่ 7 ตั้งมานานกว่า 60 ปี เรียกช่ือ

หมู่บ้านตามภาษายาวีว่า “บาโงบือดา”  

เพราะมีต ้นสะตอใหญ ่ขนาดคนโอบ  

จ�านวน 2 ต้น (ปัจจุบันตายแล้ว) มีราษฎร 

33 ครัวเรือน 157 คน ในจ�านวนน้ี 96% 

นับถือศาสนาอิสลาม ราษฎรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรับจ ้างท่ัวไป (คนงาน

ก่อสร้าง) และตัดไม้เผาถ่าน มีรายได ้

เฉลี่ย 8,802 บาท/คน/ปี 

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของที่นี่ คือ ไม่มีน�้าบริโภค ต้องใช้น�้าฝน 

หากฝนแล้งจะต้องไปขอรถน�้าจากอ�าเภอ 

นอกจากนี้ ยังไม่มีน�้าอุปโภค เพราะน�้า

ในบ่อน�้าเป็นน�้าเปรี้ยว รวมถึงน�้าท่วม

หมู่บ้านในหน้าฝน ในขณะที่ปัญหาด้าน

การประกอบอาชีพ พื้นที่ในหมู่บ้านท�านา

ไม่ได้เพราะน�้าและดินเปรี้ยว เนื่องจาก 

มีการก่อสร้างคันก้ันน�้าจากพรุโต๊ะแดง

ไม่ให้ไหลเจ้าท่วมพื้นที่นิคมปิเหล็ง เมื่อปี  

2526 ท�าให้หมู่บ้านนี้ได้รับผลกระทบ



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพร้อม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปยังโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตร 

มโูนะ หมูท่ี ่4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธวิาส ในการนีไ้ด้เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรความเป็นอยูข่องราษฎร 

บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ 7 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และได้พระราชทานพระราชด�าริ  

ความว่า “...ควรน�ารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่บ้านยูโยมาปรับปรุงใช้ในพื้นที่บ้านโคกสะตอ และ

พิจารณาการจัดหาน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร...” 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ระบบส่งน�้า ประกอบด้วย 

  หัวงาน มี 2 แห่ง คือ ท่อระบายน�้าปากคลอง 1 แห่ง อยู่ด้านหน้าประตูระบายน�้า 

  สุไหงปาดี 2 และสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง อยู่ด้านท้ายประตูระบายน�้าสุไหงปาดี  

  2 อัตราการสูบประมาณ 0.325 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือ 19 ลบ.ม.ต่อนาที

 คลองส่งน�้าพร้อมอาคารประกอบ ประกอบด้วย

  • คลองส่งน�้าสายใหญ่ 1 สาย ยาวประมาณ 2,900 ม.

  • คลองส่งน�้าสายซอย 5 สาย รวมยาวประมาณ 3,000 ม.

 ระบบระบายน�้า ประกอบด้วย

  หัวงาน มีสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าเพื่อระบายน�้าออก 1 แห่ง อัตราการสูบประมาณ  

  0.26 ลบ.ม./วินาที หรือ 15.6 ลบ.ม.ต่อนาที

 คลองระบายน�้าพร้อมอาคารประกอบ ประกอบด้วย

  • คลองระบายน�้าสายใหญ่ 1 สาย ยาวประมาณ 3,900 ม.

  • คลองระบายน�้าสายซอย 4 สาย รวมยาวประมาณ 2,650 ม.

  • ขดุลอกคลองระบายน�า้ปิเหลง็ 1 สาย ยาวประมาณ 6,000 ม. (ป้องกนัน�า้ท่วมหมูบ้่าน)

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 พื้นที่ในหมู่บ้านประมาณ 1,300 ไร่ ได้รับการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม และราษฎรในพื้นที่มีน�้า

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ในการท�าเกษตรกรรม



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

136 สารานุกรม

โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านบาวง	(เกาะโล๊ะโหนด)

ที่ตั้ง
ต.บางขุนทอง	อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	13	กันยายน	2546



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

137สารานุกรม

 สภาพปัญหา
 เมื่อปี 2520 กรมชลประทานได้แก้ไขปัญหาน�้าท่วมพื้นที่บริเวณสองฝั่งแม่น�้าบางนรา 

ด้วยการขุดคลองลัดแม่น�้าบางนรา ในช่วงที่แม่น�้ามีความโค้งมาก เพื่อให้สามารถระบายน�้าออก 

สูท่ะเลได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ ลดจ�านวนวนัน�า้ท่วม จึงท�าให้แผ่นดนิส่วนนีเ้กดิเป็นเกาะโดยล้อมรอบด้วย

แม่น�า้บางนรา และคลองลดัแม่น�า้บางนรา เป็นพืน้ทีร่าบ เหมาะสมกบัการเพาะปลกู ซึง่พืน้ทีบ่นเกาะ 

ทั้งหมดมีประมาณ 350 ไร่ เป็นพื้นที่นาประมาณ 300 ไร่ ที่เหลือเป็นสวนยางและป่าเสม็ด

 เกษตรกรที่นี่ปลูกข้าวนาปีเต็มพ้ืนที่ แต่จะมีปัญหาในระยะฝนท้ิงช่วงและไม่มีน�้าท�า 

การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ในขณะที่อีกฝั่งของคลองลัดแม่น�้าบางนรามีสถานีสูบน�้าบางนรา 19 

พร้อมคลองส่งน�า้และอาคารประกอบ สามารถท�านาได้ผลด ีเกษตรกรมพีืน้ทีบ่นเกาะจงึต้องการ

ให้ก่อสร้างสถานสีบูน�า้พร้อมคลองส่งน�า้บนเกาะด้วย เพราะพวกเขาได้เสยีสละเพือ่ความเป็นอยู่

ที่ดีของคนส่วนมากแล้ว
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อคร้ังทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จ

พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป

ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่การเกษตรบนเกาะโละโหนด บ้านบาวง หมู่ที่ 2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชด�าริ ความว่า “...ให้พิจารณาจัดหาน�้าเพ่ือการเกษตรให้กับ

ราษฎร...”

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • ก่อสร้างสถานีสูบน�้า 1 แห่ง สูบน�้าจากคลองบัดแม่น�้าบางนราซึ่งมีน�้าตลอดปี เพื่อน�า 

  น�้าไปสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 300 ไร่ 

 • ก่อสร้างคลองส่งน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ มีถนนลูกรังด้านข้าง 

  คลอง กว้าง 2 ม. จ�านวน 4 สาย ยาวรวมประมาณ 2,000 ม. ประกอบด้วย

  ◊ คลองส่งน�้าสายใหญ่  ยาวประมาณ 600 ม.

  ◊ คลองส่งน�้า 1 ขวา  ยาวประมาณ 250 ม.

  ◊ คลองส่งน�้า 1 ซ้าย  ยาวประมาณ 520 ม.

  ◊ คลองส่งน�้า 2 ซ้าย  ยาวประมาณ 720 ม.

 • ซ่อมแซมถนนบนเกาะเป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาวประมาณ 800 ม. พร้อมวาง 

  ระบบท่อลอดถนน จ�านวน 3 แห่ง

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 ราษฎรจ�านวน 33 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 300 ไร่ มีน�้าท�าการเพาะปลูกได้

ตลอดทั้งปี ท�าให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
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โครงการท่อระบายน�้า
บ้านโคกมาแจ	และระบบส่งน�้า

ที่ตั้ง
ต.ลูโบ๊ะบือซา	อ.ยี่งอ	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	3	กันยายน	2545
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2545 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกรู เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

โดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทรงเยี่ยม 

ราษฎรบ้านโคกมาแจ หมูท่ี ่6 ต.ลอืโป๊ะบอืซา อ.ยีง่อ จ.นราธวิาส ได้มนีายมะสาและ ปะดอมะ  

ก�านัน ต. ลูโบ๊ะบือซา และนายอับดุลจาเละ มิดิเยาะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกมาแจ ได้กราบ 

บงัคมทลูขอพระราชทานความช่วยเหลอื ให้สร้างท�านบกัน้น�า้และระบบส่งน�า้ทีบ้่านโคกมาแจ  

เน่ืองจากท�านบก้ันน�้าเดิมพัง เก็บน�้าไม่ได้ ท�าให้ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับท�านา 

ราษฎรได้รับความเดือดร้อนมาก ท้ังนี้ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพท�านบด้วย

พระองค์เอง แล้วได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอาคารท่อ

ระบายน�้าแทนท�านบดินเดิมท่ีเสียหาย พร้อมระบบส่งน�้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกมา

แจตามความเหมาะสม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ต่อมากรมชลประทานได้ประสานกับประมงจังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลลูโบ๊ะบือซา เริ่มด�าเนินการก่อสร้างท่อระบายน�้า ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 

2545 จนแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2546 ท�าให้บ้านโคกมาแจมีระบบส่งน�้าและระบายน�้าแทน 

ท�านบดินเดิมที่ช�ารุดเสียหาย 

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 ราษฎรมนี�า้ส�าหรับอปุโภคบรโิภคและท�าการเกษตร นอกจากนีย้งัมแีหล่งเพาะพนัธุ์

ปลาน�้าจืดในหมู่บ้าน มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น
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โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านปลักปลาและ
บ้านตะเหลียง

ที่ตั้ง
ต.เกาะสะท้อน	อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	13	กันยายน	2546
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 สภาพปัญหา
 พื้นที่บ้านปลักปลาประสบปัญหาดินเปรี้ยวและน�้าเปรี้ยว ในขณะที่บ้านตะเหลียง แม้จะเคย

มีการก่อสร้างคลองส่งน�้าไว้ จ�านวน 4 สาย แต่คลองดังกล่าวเป็นคลองดิน มีวัชพืชปกคลุมจ�านวนมาก 

ท�าให้การส่งน�้าเข้าพื้นที่เพาะปลูกมีประสิทธิภาพต�่า น�้าไม่สามารถไหลถึงปลายคลองส่งน�้าได้

 โครงการพระราชด�าริ 
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพร้อม 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปยังโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ  

หมูท่ี ่4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธวิาส ในโอกาสนีไ้ด้พระราชทานพระราชด�ารใิห้พจิารณาช่วยเหลอืราษฎร

บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ โดยการจัดหาน�้าเพื่อการปรับปรุงดินและการเกษตร ตลอดจน 

ให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านตะเหลียง หมู่ท่ี 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ เร่ืองระบบส่งน�้าเพื่อการเกษตร  

และถนน ตามที่ราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • ก่อสร้างระบบส่งน�า้เพือ่รบัน�า้ดจีากคลองมโูนะมาใช้ในการปรบัปรงุดนิ และเพือ่ให้การเกษตร 

  ในพืน้ทีบ้่านปลกัปลาสามารถท�าได้ตลอดทัง้ปี ส่งผลให้เกษตรกรบ้านปลกัปลาท�านาได้ปีละ  

  2 ครั้ง จ�านวน 2,000 ไร่ ปลูกพืชในฤดูแล้งได้ ตลอดจนสามารถใช้น�้าชะล้างความเปรี้ยว 

  ของดินในพื้นที่ได้

 • ด�าเนินการดาดคอนกรีตคลองส่งน�้าที่มีอยู่เดิมทั้ง 4 สาย ความยาวรวมประมาณ 1,895 ม.  

  สามารถช่วยเหลอืราษฎรเรือ่งน�า้อปุโภคบรโิภคและท�าการเกษตร จ�านวน 1,270 ครวัเรอืน  

  ประชาการ 8,280 คน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9,000 ไร่
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โครงการจดัหาน�า้ช่วยเหลอืพืน้ท่ี
การเกษตร	หมู่ที่	2	บ้านบาโงตือบ ู

ที่ตั้ง
ต.กายูคละ	อ.แว้ง	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	4	กุมภาพันธ์	2548
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 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารง 

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรและราษฎร

อาสารักษาหมู่บ้าน ณ วัดน�้าขายะกา ต.กายูคละ อ.แว้ง 

จ.นราธิวาส ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทาน

พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้าน 

บาโงตือบู หมู่ท่ี 2 และบ้านฮูแตมาแจ หมู่ท่ี 7 ต.กายูคละ 

อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตามที่นายวันชัย อีซอ นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลกายูคละ กราบบังคมทูลขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือ 

 รายละเอยีดโครงการพระราชด�าริ
  จากการตรวจสอบสภาพพืน้ที ่มแีนวทางช่วยเหลอื

โดยการก่อสร้างฝายทดน�้าปิดก้ันคลองอัยมาตี และคลอง 

อยัอาโต๊ะ พร้อมระบบส่งน�า้ และขดุลอกคลองมาแยด้านหน้า

ท่อระบายน�้าฮูแตมาแจ ความยาวประมาณ 1,000 ม.

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 เกษตรกรสามารถปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง 2 ฤดู 

ต่อปี สามารถส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 300 ไร่ จัดตั้ง

กลุ่มชาวนาบ้านบาโงตือบูเพื่อร่วมบริหารจัดการน�้า โดยมี

สมาชิกประมาณ 40 คน
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ปรับปรุงระบบท่อส่งน�้า
ฝายคลองน�้าใส	2	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ที่ตั้ง
บ้านตะบิงรูโต๊ะ	ต.โคกสะตอ
อ.รือเสาะ	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	1	กันยายน	2545
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 สภาพปัญหา
 โครงการฝายคลองน�้าใส 2 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีก่รมชลประทานได้ก่อสร้างเพือ่สนองพระราชด�าริ

เมือ่ปี 2528 ต้ังอยูท่ีบ้่านตะบงิรโูต๊ะ ต.โคกสะตอ อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส ลักษณะโครงการประกอบด้วย  

ฝายทดน�า้คอนกรตีเสริมเหลก็ขนาดสงู 2.00 ม. ยาว 20.80 ม. ระบบท่อส่งน�า้ความยาวรวม 5,332 ม.  

และบ่อจ่ายน�้าเข้านา จ�านวน 1 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่ จ�านวน 500 ไร่ และเพื่อ

การอปุโภคบรโิภคของราษฎรบ้านตะบิงรโูต๊ะ และบ้านบาโงปะแต ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส 

 ต่อมาในปี 2539 กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายทดเพิม่เตมิน�า้อกี 1 แห่ง เพือ่ผนัน�า้มาเสริม 

เพ่ิมเติมให้กับฝายคลองน�้าใส 2 ซ่ึงท่อส่งน�้าเดิมซ่ึงเป็นท่อชนิดซีเมนต์ใยหินมีสภาพผุเปื่อยแตก 

เสียหายอยู่เป็นประจ�า เนื่องจากใช้งานมานาน ไม่สามารถทนแรงดันน�้าได้ อีกทั้งมีการขยายตัวของ

ชมุชนประชากรเพิม่ขึน้ ท�าให้ความต้องการใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคมปีรมิาณเพ่ิมมากข้ึน ราษฎร

ได้รบัความเดือดร้อนเรือ่งน�า้เป็นอย่างมาก ดังนัน้จึงมคีวามจ�าเป็นต้องปรบัปรงุวางระบบท่อส่งน�า้ใหม่ 

ตลอดทัง้สายทดแทนท่อส่งน�า้เดมิ และก่อสร้างถงัอปุโภคบรโิภค ขนาด 10,000 ลติร เพิม่เติม จ�านวน 

3 แห่ง บริเวณมัสยิดตะบิงรูโต๊ะ 1 แห่ง มัสยิดปาโงปะแต 1 แห่ง และโรงเรียนตาดีกา ประจ�าหมู่บ้าน 

1 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดการใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด
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 โครงการพระราชด�าริ
 คราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อคร้ังทรงด�ารง 

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดชนาราม บ้านไทยสุข ต.ลาโละ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 และเสด็จไปทอดพระเนตรสภาพปัญหา จึงได้

พระราชทานพระราชด�าริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ช่วยจัดหาน�้าอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร

หมู่ที่ 8 ทั้งหมู่บ้าน และปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 1. ปรับปรุงซ่อมเสริมฝายทดน�้าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน�้าด้านหน้าฝาย

 2. ปรับปรุงวางระบบท่อส่งน�้าใหม่ทดแทนท่อส่งน�้าเดิมที่ช�ารุด ความยาวรวม 8,525 ม.  

  ประกอบด้วย

  • ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 0.30 ม. ยาว 200 ม.

  • ท่อส่งน�้า PVC ขนาด 0.30, 0.25, 0.20, 0.15 และ 0.10 ความยาวรวม 8,325 ม.

 3. ก่อสร้างถังอุปโภคบริโภค ขนาด 10,000 ลิตร เพิ่มเติมจ�านวน 3 แห่ง

  (มัสยิด 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง)

 ประโยชน์ของโครงการ
 • สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรบ้านตะบิงรูโต๊ะ 70 ครัวเรือน ราษฎร 350 คน 

  บ้านบาโงปะแต 89 ครัวเรือน ราษฎร 617 คน มัสยิดบ้านตะบิงรูโต๊ะ 1 แห่ง มัสยิด 

  บ้านบาโงปะแต 1 แห่ง โรงเรียนบ้านบาโงปะแต และโรงเรียนตาดีกา 

 • สามารถส่งน�้าช่วยเหลือสวนลองกอง 200 ไร่ 

 • สามารถส่งน�้าช่วยเหลือสวนทุเรียน 230 ไร่ 

 • ราษฎรในพื้นที่ได้มีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
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โครงการบ้านสันติสุข	1	

ที่ตั้ง
บ้านกาหลง	ม.1	ต.กาหลง
อ.ศรีสาคร	จ.นราธิวาส

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	29	กันยายน	2544
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 สภาพปัญหา
 โครงการบ้านสันติสุข 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมท้ังประสบ 

ปัญหาถนนทางเข้าออกหมู่บ้านช�ารุดเสียหาย ท�าให้การสัญจรไปมาล�าบากมาก และระบบประปา 

ภูเขาที่นิคมฯ ศรีสาครก่อสร้างไว้ช�ารุดเสียหาย

 โครงการพระราชด�าริ
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2544 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎรในนิคมสร้างตนเอง 

ศรีสาคร บ้านกาหลง ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในระหว่างท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 ประทบัทรงงานทีศ่าลาศลิปาชพีบ้านกาหลงนัน้ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู ่

และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านสันติสุข 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ได้ทรงทราบถึงปัญหาความ 

เดือดร้อนของราษฎรว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมทั้งประสบปัญหาถนนทางเข้าออกหมู่บ้านช�ารุดเสียหาย 

ท�าให้การสัญจรไปมาล�าบากมาก และระบบประปาภูเขาท่ีนิคมฯ ศรีสาครก่อสร้างไว้ช�ารุดเสียหาย  

มีความต้องการให้หน่วยราชการช่วยเหลือ 

 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทาน  

พระราชด�าริกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ประสาน 

กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหาทางช่วยเหลือราษฎรบ้านสันติสุข 1 ให้มีสภาพความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ในต�าบลกาหลง อ�าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส เป็นชมุชนในนคิมสร้างตนเองศรสีาครตัง้อยู่ 

บนเขา ไม่มแีหล่งกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ ในอดตีชาวบ้านอาศยัน�า้จากระบบประปาภเูขา ไม่มไีฟฟ้า การเข้าออก

หมู่บ้านก็ล�าบากเพราะไม่มีถนน ในหน้าแล้งมีน�้าบ้างแต่มีช่วงระยะสั้นๆ ประมาณ 1 เดือน สภาพถนน

เป็นดินแดง ช่วงหน้าฝน ชาวบ้านที่จะขึ้นลงใช้ถนนล�าบากเพราะเป็นพื้นที่ลาดชัน 

 ในปี 2544 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ทรงเยี่ยมราษฎรในนิคมสร้างตนเองศรีสาคร และทรงทราบถึงความเดือดร้อนจากราษฎรที่กราบบังคม

ทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ
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โครงการพัฒนาพื้นที่
บ้านกูแบสีรา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
หมู่ที่	4	บ้านกูแบสีรา
ต.กอล�า	อ.ยะรัง	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
6	กันยายน	2544
(วันที่เสด็จพระราชด�าเนิน)

จังหวัดปัตตานี
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 ประเภทโครงการ 
 • การบูรณาการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติของราษฎรในพืน้ที่ 

 • แก้ไขปัญหาด้านความมัน่คง ป้องกนัไม่ให้ชาวบ้านหลงไป 

   เป็นแนวร่วมขบวนการโจรก่อการร้าย

 สภาพปัญหา
  “กูแบสีรา” เป็นหมู ่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู ่ที่บ้านปูลากาชิง  

ต.กอล�า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พื้นที่เป็นที่ราบลุ ่ม ดินเป็นดินร่วน 

ปนทราย ทางเข้าหมูบ้่านเป็นดนิลกูรงั มรีาษฎร 78 ครัวเรอืน รวม 371 คน  

ส่วนใหญ่ท�านาเป็นอาชีพหลัก มีความเป็นอยู่ท่ีแร้นแค้น ช่วงฤดูฝน  

น�้าฝนจะไหลมาจากเขาตูมและเขาลานควาย ทะลักเข้าสู่บริเวณพื้นที่

การเกษตรของหมูบ้่านท่ีถูกปิดกัน้โดยถนนและคนัคสู่งน�า้ ท�าให้น�า้เอ่อ

ล้นทะลกัเข้าหมูบ้่าน เกิดน�า้ท่วมขังท้ังบรเิวณหมูบ้่าน นาข้าว พชืผกัและ 

ไม้ผลได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลได้ตามฤดูกาล 

สัตว์เลี้ยงตายและไม่มีที่อยู่อาศัย ฤดูแล้งไม่มีน�้ากินน�้าใช้ บ่อน�้าตื้น 

ที่ราษฎรขุดไว้ น�้าจะมีสนิมไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่ 6 กนัยายน 2544 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับทราบถึงปัญหาของบ้าน

กูแบสีรา ทั้งจากราษฎรเองและจากส่วนราชการที่กราบบังคมทูล

รายงานเรื่องน�้า ดิน และความเป็นอยู่ จึงได้พระราชทานค�าแนะน�า 

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่า “ให้แก้ไขปัญหาเรือ่งเร่งด่วนก่อน 

พร้อมท้ังศึกษาในภาพรวม เม่ือได้ศึกษาในภาพรวมท้ังระบบแล้ว 

ให้ดูว่าส่วนใดจะแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทลีะส่วน เป็นขัน้ตอน 

จึงจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ” 
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • จัดท�าประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง และจัดส่งให้ถึงราษฎรในพื้นที่ 

 • คลองและท�าอาคารระบายน�้าท่อลอดในบริเวณที่มีน�้าท่วมขัง 

 • น�้าเพื่อการเกษตรนั้น จะจัดวางระบบจากระบบส่งน�้าของโครงการส่งน�้าและ 

   บ�ารงุรกัษาปัตตาน ีเพือ่ให้ราษฎรได้รบัน�า้อย่างท่ัวถึง และสามารถท�าการเกษตร 

   ได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงฤดูแล้ง

 • การพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร ได้วางแผนให้น�าผลการศึกษาทดลองของ 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ น�ามาประยุกต์ใช้ให้แก่ราษฎร ท้ังในด้าน 

   การแก้ไขและปรับปรุงดิน โดยการสาธิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงพื้นท่ีดิน 

   เส่ือมโทรม และจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นท่ีลุ่มให้ราษฎรสามารถ 

   ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การพัฒนาอาชีพการเกษตรและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร โดยวางแผนการ 

   ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะข้าว ส่งเสริมการปลูกไม้ผลพันธุ์ดี ส่งเสริม 

   การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน การป้องกัน และก�าจัดศัตรูพืช 

 • งานด้านปศุสัตว์ มีการส่งเสริมการเลี้ยงโค แพะ และสัตว์ปีกอย่างถูกต้อง 

 • การประมง มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าใน 

   แหล่งน�้าธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรพอมีพอกินต่อการยังชีพต่อไป

 • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรควบคู่กันไป โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

   สตรี กลุ่มอาชีพเยาวชน จัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่าง ฝึกอาชีพเพื่อยกระดับสาขา 

   ช่างฝึกจักร สาขาอาหารและขนม และสาขาทอเสื่อ ท่ีด�าเนินการอยู่แล้ว 

   ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีรายได้ที่สูงขึ้น

 • ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและความจ�าเป็นพื้นฐานของราษฎร ด้วยการปรับปรุง 

   ถนนให้สามารถสัญจรได้ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งดูแลแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

   มูลฐานด้วยการรณรงค์และเร่งรัดการมีส้วมใช้ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเด็ก 

   ขาดสารอาหาร
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โครงการท่อระบายน�้า
วังพลายบัว
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านล�าดินเหนียว	ต.ทรายขาว
อ.โคกโพธิ์	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2548	-	1	กันยายน	2548
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 ประเภทโครงการ
 พัฒนาแหล่งน�้า จัดหาน�้า (ชลประทานขนาดเล็ก)

 สภาพปัญหา
 ราษฎรขาดแคลนน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการท�าเกษตรกรรม เนื่องจากไม่มี

แหล่งเก็บกักน�้าและระบบส่งน�้าในพื้นที่ที่สมบูรณ์ 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วันที ่4 ตลุาคม 2547 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 

พระราชด�าเนินไปเยี่ยมราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ 3 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในโอกาสนี้ ได้

พระราชทานพระราชด�ารแิก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พนัธุม์ณี  

รองเลขาธิการ กปร. และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้พิจารณา

จัดหาแหล่งเก็บกักน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร ต.ทรายขาว ตามที่

นายอาดัม บาเหมบูงา ประธานกรรมการองค์การบรหิารส่วนต�าบลทรายขาว ขอพระราชทาน 

ความช่วยเหลือให้ก่อสร้างท่อระบายน�้าวังพลายบัวในคลองล�าหยังพร้อมระบบส่งน�้าอุปโภค 

บริโภค เพ่ือทดน�้าให้มีระดับสูงจนสามารถผันน�้าเข้าสู่ระบบท่อส่งน�้า เพ่ือจัดหาน�้าสนับสนุน

กิจกรรมการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดย

สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในด้านการอุปโภคบริโภค ภายในเขตหมู่ท่ี 1, 4, 5 และ 6  

บ้านล�าดินเหนียว บ้านใหญ่ บ้านควนลังงา บ้านล�าหยัง ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

ราษฎรประมาณ 400 ครวัเรอืน ประชากร 1,500 คน และส่งน�า้ช่วยเหลอืพืน้ทีก่ารเกษตร เช่น 

สวนผลไม้ และพืชผักสวนครัว ภายในหมู่บ้านประมาณ 150 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
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 รายละเอียด
 โครงการพระราชด�าริ
 1. ก่อสร้างท่อระบายน�้าวังพลายบัว 

ในคลองล�าหยัง พร้อมระบบส่งน�้าและถังเก็บน�้า

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

 2. ขดุลอกคลองล�าหยงั คลองทุง่เหนอื 

และคลองพาน พร้อมก่อสร้างอาคารอัดน�้าเพ่ือ 

เก็บกักน�้าไว้ในล�าคลอง

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถส่งน�้าอุปโภคบริโภคให้แก่

ราษฎรหมู่ที่ 1, 4, 5 และ 6 ได้แก่ บ้านใหญ่  

บ้านล�าดินเหนียว บ้านควนลังงา และบ้านล�าหยัง  

จ�านวน 400 ครัวเรือน 1,500 คน และพื้นที ่

การเกษตรที่รับประโยชน์ 150 ไร่ นอกจากนี้  

ได้มีการจัดตั้งกลุ ่มผู ้ใช้น�้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547
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โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎร	ต.ทรายขาว
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านหลวงจนัทร์	หมู	่2	บ้านควนลังงา	หมู	่4 
บ้านตกวัด	หมู่	5	บ้านล�าอาน	หมู่	6
ต.ทรายขาว	อ.โคกโพธิ์	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2549	-	1	สิงหาคม	2549
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 ประเภทโครงการ
 พัฒนาแหล่งน�้า จัดหาน�้า (ชลประทานขนาดเล็ก)

 สภาพปัญหา
 ราษฎรขาดแคลนน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการท�าเกษตรกรรม เนื่องจากไม่มี

แหล่งเก็บกักน�้า ท่อระบายน�้า และระบบส่งน�้าในพื้นที่

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัที ่4 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

เมื่อคร้ังทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชด�าเนินไปเยี่ยมราษฎร ณ วัดทรายขาว หมู่ท่ี 3 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในโอกาสนี้  

ได้มีพระราชด�าริกับนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี  

รองเลขาธิการ กปร. และนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ให้พิจารณา

จดัหาแหล่งเกบ็กกัน�า้เพือ่ใช้ในการเกษตรแก่ราษฎร ต.ทรายขาว ตามที ่นายอาดมั บาเหมบงูา  

ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนต�าบลทรายขาว ขอพระราชทานความช่วยเหลอืให้ก่อสร้าง 

อาคารเก็บน�้ากลางคลอง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรใน ต.ทรายขาว

 โครงการพระราชด�าริ
 1. ก่อสร้างท่อระบายน�า้ พร้อมระบบส่งน�า้ และถงัเกบ็น�า้แทนของเดมิทีช่�ารดุเสยีหาย 

  ใช้การไม่ได้ 

 2. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) จ�านวน 1 กลุ่ม มีสมาชิก จ�านวน  

  210 คน พื้นที่ส่งน�้ารวม 800 ไร่ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 ราษฎรในพืน้ที ่ต.ทรายขาว จ�านวน 4 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านหลวงจนัทร์ บ้านควนลงังา  

บ้านตกวัด บ้านล�าอาน มีน�้าเพื่อการเกษตร จ�านวน 800 ไร่ 
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โครงการจัดหาน�้าให้แก่
วิทยาลัยอิสลามยะลา
วิทยาเขตปัตตานี
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านโสร่ง	หมู่ที่	3	ต.เขาตูม
อ.ยะรัง	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2548	-	1	กันยายน	2548
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 โครงการพระราชด�าริ
 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2547 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมชมการด�าเนินงานของวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขต

ปัตตานี หมูท่ี่ 3 ต.เขาตูม อ.ยะรงั จ.ปัตตาน ีซึง่ผูบ้รหิารวทิยาลยัฯ ได้กราบบังคมทลูให้ทราบถึง 

ปัญหาเรื่องน�้าในการอุปโภคบริโภค ภายในวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี และ

หมูบ้่านบริเวณใกล้เคียง ซึง่เม่ือมกีารขยายตัววทิยาลยัจนเตม็รปูแบบจงึท�าให้มนี�า้ใช้ไม่เพยีงพอ  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรจึงได้พระราชทานพระราชด�าริ 

กบัอธบิดกีรมชลประทานและผูร่้วมรบัเสด็จให้หาทางช่วยเหลอืวิทยาลยัอสิลามยะลา วทิยาเขต

ปัตตานี และชุมชนใกล้เคียง โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและด�าเนินการต่อไป

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 • ก่อสร้างสถานีสูบน�้าจากแม่น�้าปัตตานี และวางท่อส่งน�้า PVC ยาว 6,860 ม.  

  ผ่านบ้านนีปิกูเละ หมู่ที่ 7 บ้านโต๊ะบาลา หมู่ท่ี 3 สิ้นสุดท่ีบ้านโสร่ง หมู่ท่ี 3  

  ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 • ก่อสร้างสระเกบ็น�า้ ขนาด 30 x 30 x 3.5 ม. ปรมิาตรความจ ุ3,000 ลบ.ม. จ�านวน  

  1 แห่ง ถังกรองน�้า 1 แห่ง ถังเก็บน�้าใส ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง  

  และหอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง ภายในวิทยาลัยอิสลามยะลา  

  วิทยาเขตปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถส่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี 

หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต โดยตั้งแต่ 

ปี 2552 เป็นต้นมา นักศึกษาประมาณ 7,000  คน และราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงประมาณ  

700 ครัวเรือน ได้มีน�้าใช้อย่างพอเพียงตลอดปี
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โครงการแก้มลงิเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�้าในเขต
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านโต๊ะบาลา	หมู่ที่	3
ต.เขาตูม	อ.ยะรัง	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
17	กุมภาพันธ์	2559	-	31	ธันวาคม	2559
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 โครงการพระราชด�าริ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ด�าเนินโครงการจัดหาน�้า

และระบบระบายน�้าภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องน�้าอุปโภคบริโภคและปัญหาอุทกภัย 

ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้น�าเรียน ฯพณฯ องคมนตรี เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ในคราว 

ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เขตพื้นท่ี จ.ปัตตานี (ตามหนังสือกองกิจการในพระองค์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ พว 0005.1/2766 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558) 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 สระน�า้ลกัษณะเป็นแก้มลงิ ขนาด 27.75 x 52.25 x 2 ม. ปรมิาตรความจ ุ3,000 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง อาคารรบัน�า้ 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารปั๊มน�้า และระบบปั๊มเครื่องสูบน�้า

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 สามารถส่งน�้าสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

จ�านวน 4,400 คน ได้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
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โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ
(อาคารบังคับน�้ากลางคลอง)
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
ต.บางเก่า	อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	16	กันยายน	2546
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 สภาพปัญหา
 ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณต้นคลองแฆแฆ

ขาดน�้าส�าหรับใช้ในการเกษตร และต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ในการสูบน�้าจากคลองสายบุรีมาใช้ นอกจากนี้ พื้นที่พรุ 

มีความเสื่อมโทรม ดินมีความเป็นกรดสูง

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัท่ี 16 กนัยายน 2546 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารง 

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร ได ้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปยัง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 

เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานศิลปาชีพ ในการนี้สมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร 

การด�าเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุแฆแฆอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิอ.สายบรุ ีจ.ปัตตาน ีตลอดสองฝ่ังคลอง

ระบายน�้าพรุแฆแฆตะวันออก 

 จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

แปลงปลูกผักของนางยาบีละ ดุหรง เกษตรกรบ้านป่าทุ่ง 

ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งประกอบอาชีพปลูกผัก

สวนครวัแบบหมนุเวยีนตลอดทัง้ปี ผกัทีป่ลกู ได้แก่ ข้าวโพด

หวาน คะน้า แตงกวา สามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัว 

ประมาณ 50,000 บาทต่อปี
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 ต่อมา นายมะยีนดิง แลแร ราษฎร หมู่ 4 บ้านป่าทุ่ง ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้ขอ

พระราชทานพระมหากรุณาให้หน่วยงานราชการด�าเนินการก่อสร้างท่อระบายน�้ากลางคลองแฆแฆ 

ตะวนัออก เพือ่ยกระดบัน�า้ส�าหรบัใช้ในการเกษตร เนือ่งจากปัจจบุนัราษฎรในพืน้ทีต้่องสบูน�า้จากแม่น�า้

สายบุรีมาใช้เพื่อการเกษตร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชด�าริให้นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี 

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสมพล พันธุ์มณี รองเลขาธิการ กปร. นายสหัส  

บญุญาววิฒัน์ ผูช่้วยเลขาธกิารพระราชวงั ฝ่ายกจิกรรมพเิศษ และนายเทอดศกัดิ ์บณุยขจร นายช่างใหญ่ 

ฝ่ายกจิกรรมพเิศษ ท�าการศกึษาความเหมาะสมในการก่อสร้างท่อระบายน�า้กลางคลองแฆแฆตะวันออก 

และพิจารณาด�าเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในเรื่องดังกล่าวด้วย

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างอาคารบังคับน�้ากลางคลองของคลองแฆแฆ ลักษณะเป็นท่อส่ีเหลี่ยมพร้อมติดต้ัง 

บานบังคับน�้า กว้าง 2 ม. สูง 2 ม. จ�านวน 3 แถว เพื่อเก็บกักน�้าและยกระดับน�้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 

ซึ่งในขณะนั้นมีความต้องการใช้น�้าเฉพาะช่วงต้นคลองเท่านั้น 

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 เม่ือได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว ท�าให้ราษฎรหมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งเด็จ หมู่ท่ี 5 บ้านบาเลาะ  

ต.ปะเสยะวอ หมู่ที่ 3 บ้านยามูบือซา และหมู่ท่ี 4 บ้านป่าทุ่ง ต.บางเก่า อ.สายบรุี จ.ปัตตานี รวม  

4 หมู่บ้าน สามารถลดค่าสูบน�้าท�าการเกษตรในพื้นที่ จ�านวน 1,000 ไร่ลง ตลอดจนลดค่ากระแสไฟฟ้า 

และค่าซ่อมบ�ารุงของสถานีสูบน�้าที่แม่น�้าสายบุรีอีกด้วย
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โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
อ่างเก็บน�้าบ้านนาหว้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านน�ามะนาว	หมู่ที่	1
ต.ทุ่งคล้า	อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี

ระยะเวลาด�าเนินการ
วันที่มีพระราชด�าริ	3	กันยายน	2544
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 ประเภทโครงการ
 พัฒนาแหล่งน�้า จัดหาน�้า (ชลประทานขนาดเล็ก)

 สภาพปัญหา
 ราษฎรในพื้นท่ีขาดแคลน�้าส�าหรับเพาะปลูกข้าวโพด ข้าว และถ่ัวลิสง เนื่องจากยัง 

ไม่มีระบบส่งน�้า

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัที ่3 กันยายน 2544 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

เมื่อคร้ังทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและศูนย์ศิลปาชีพบ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น 

จ.ปัตตานี ทรงพระราชทานพระราชด�าริกับนายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒน์ ผอ.ส�านักกิจกรรมพิเศษ 

กรมชลประทาน ณ บริเวณอ่างเก็บน�้านาหว้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ท่ีขาดแคลนน�้า 

ใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพด ข้าว และถ่ัวลิสง ตามความเหมาะสม ตามที่นางแดง แก้วศรี  

ราษฎรบ้านน�ามะนาว ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 1. ปรับปรุงระบบส่งน�้าอ่างเก็บน�้าบ้านนาหว้า จ.ปัตตานี

 2. แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่การเกษตรของราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆที่ม ี

  สถานีสูบน�้าอยู่แล้ว

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 ราษฎรบ้านนาหว้า ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ประมาณ 230 ครัวเรือน ประชากร

ประมาณ 1,150 คน สามารถเพาะปลูกข้าวโพด ข้าว และถ่ัวลิสงได้ ในพื้นท่ีรวมประมาณ  

200 ไร่
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โครงการจัดหาน�้าอุปโภคบริโภค
ต�าบลล�าสินธุ์	พร้อมระบบส่งน�้า	

ที่ตั้ง
ต.ล�าสินธุ์	อ.ศรีนครินทร์	จ.พัทลุง

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับเป็นโครงการพระราชด�าริ	
วันที่	9	มิถุนายน	2560

จังหวัดพัทลุง
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 สภาพปัญหา
 สภาพภมูปิระเทศโดยท่ัวไปเป็นหบุเขาและเทือกเขาสงู ราษฎร ต.ล�าสินธุ ์อ.ศรนีครนิทร์  

จ.พัทลุง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�านาข้าว สวนยางพารา สวนผลไม้  

สวนปาล์มน�้ามัน พืชผักสวนครัว ใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้าน เมื่อเข้า 

สู่ช่วงฤดูฝน ปริมาณน�้าฝนที่ตกในพื้นที่ท�าให้มีปริมาณน�้าในล�าน�้ามีมากและไหลรุนแรง แต่เมื่อ 

เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งปริมาณน�้ามีไม่เพียงพอ ท�าให้ราษฎรประมาณ 1,654 ครัวเรือน ประชากร 

จ�านวน 7,443 คน ได้รับความเดือดร้อนประจ�าทุกปี 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 หัวงาน	ประกอบด้วย
 1. ก่อสร้างท่อรับน�้า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.

 2. ก่อสร้างระบบโรงกรองน�้าเพื่อผลิตน�้าประปา ขนาด 100 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

 3. ก่อสร้างถังเก็บน�้า ขนาด 800 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง 

 ระบบส่งน�้า	ประกอบด้วย
 1. ก่อสร้างท่อส่งน�้าพีวีซี ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม., 0.2 ม., 0.20 ม.,  

  0.15 ม. และ 0.10 ม. รวมความยาว 15 กิโลเมตร

 2. ก่อสร้างถังเก็บน�้า ขนาด 50 ลบ.ม. จ�านวน 3 ถัง

 ประโยชน์ของโครงการ 
 เมื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ สามารถจัดหาน�้าสนับสนุนเพื่อการอุปโภค

บริโภคให้กบัราษฎรทัง้ 9 หมูบ้่าน ต.ล�าสนิธุ ์อ.ศรนีครนิทร์ จ.พทัลงุ โดยสามารถส่งน�า้ช่วยเหลือ 

ราษฎรประมาณ 1,654 ครัวเรือน ประชากรจ�านวน 7,443 คน ได้อย่างพอเพียงตลอดปี
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โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
และร่มเย็นบ้านสันติ	2
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านเยาะ	หมูท่ี	่6	ต.แม่หวาด	อ.ธารโต	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
27	สงิหาคม	2550	-	18	พฤศจกิายน	2551

จังหวัดยะลา
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 ประเภทโครงการ
 พระราชด�าริเพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคง 

 สภาพปัญหา
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ มาทรงงานในพื้นที่ จ.ยะลา ในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 ได้มีราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ จากบ้านสันติ 1 หมู่ที่ 2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา และบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ต.แม่หวาด 

อ.ธารโต จ.ยะลา จ�านวน 74 ครอบครัว รวม 134 คน ซึ่งได้อพยพไปอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา  

ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ ด้วยทรงห่วงใยในราษฎรดังกล่าวจึงทรงให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ

 โครงการพระราชด�าริ
 ในวันที่ 19 มีนาคม 2550 โปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบริหาร 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางช่วยเหลือราษฎรกลุ่มดังกล่าว

 ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ได้โปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพภาคท่ี 4 ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการ 

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะเข้าเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักทักษิณ 

ราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เพื่อถวายรายงานผลการช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว โดยได้พระราชทานชื่อโครงการว่า 

“โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร” ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ในการแก้ไขช่วยเหลือราษฎรกลุ่มดังกล่าวนี้ ได้พระราชทานแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข 

ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ โดยก�าหนดเป้าหมายของแก้ปัญหาไว้ 4 ประการ คือ 1. เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง 

ในชีวิต 2. เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น คุณภาพชีวิตที่สดใส และสมบูรณ์ 3. เพื่อให้ราษฎรมีที่ท�ามาหากิน มีกิจกรรมเสริม

อาชพีทีเ่หมาะสม และ 4. เพือ่ให้ราษฎรได้รบัการดแูลเรือ่งสขุภาพอนามยั และการศกึษาของเยาวชนและลกูหลานทีเ่หมาะสม

 ด้วยพระมหากรุณาธคุิณและสายพระเนตรอนัยาวไกล ท�าให้โครงการเพือ่ชุมชนเข้มแข็งและร่มเยน็บ้านสนัต ิ2 ส�าเรจ็

ลุล่วงตามพระราชประสงค์ ราษฎรในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคี มีความสุขและร่มเย็น ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้ 

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ราษฎรหมู่บ้านสันติ 2 จ�านวน 128 คน ได้กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้า 

พระบรมสาทิสลักษณ์ ในพิธีน�าราษฎรเข้าอยู่อาศัยและส่งมอบบ้าน ณ หมู่บ้านโครงการฯ ต.แม่หวาด อ.ธารโต ว่า “จะจงรัก 

ภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และเสริมสร้างความสมานฉันท์” เพื่อให้ 

หมู่บ้านสันติ 2 เป็นต้นแบบ “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น” ตลอดไป
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โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎร
บ้านปะเด็ง	อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

ที่ตั้ง
หมู่ที่	4	บ้านปะเด็ง	ต.แม่หวาด	อ.ธารโต	
จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2552	-	1	กันยายน	2552
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 ประเภทโครงการ
 จัดหาน�้าให้ราษฎร

 สภาพปัญหา
 ราษฎร หมู่ที ่4 บ้านปะเด็งนอก บ้านปะเดง็กลาง และบ้านปะเดง็ใน ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ขาดแคลน

แหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค 

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรง 

ด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการ 

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บ้านวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

โอกาสน้ี มล.อนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ ส�านักราชเลขาธิการ ได้น�าผู้บังคับการหน่วย 

เฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอ�าเภอธารโต ก�านัน และผู้น�าหมู่บ้านในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา กราบบังคมทูลรายงานการ 

ด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 37 หมู่บ้าน 4 ต�าบล ในเขต 

อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค จึงได้พระราชทานพระราชด�าริกับนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร  

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรุปความว่า ให้ศึกษาในภาพรวม

ของพื้นที่ทั้งระบบว่า เดิมมีแหล่งน�้าอยู่บริเวณใด ใช้ประโยชน์ได้เท่าใด แล้วจึงพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎร 

ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในหลายกิจกรรม ส่วนหนึ่งคือ

โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านปะเด็ง 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2 ม. ยาว 8 ม. รวมทั้ง

ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าความยาวรวม 9,300 ม. และถังเก็บน�้า จ�านวน 3 แห่ง นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า

โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านปะเด็ง เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการการใช้น�้ากันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านปะเด็งนอก บ้านปะเด็งกลาง และบ้านปะเด็งใน ต.แม่หวาด 

อ.ธารโต จ.ยะลา จ�านวน 204 ครัวเรือน ประชากร 453 คน มีน�้าใช้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ ยังเป็น 

การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์

การก่อความไม่สงบได้รับความสะดวกสบาย ไม่ละทิ้งบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ที่อื่นอีกด้วย
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โครงการจัดหาน�้าสนับสนุน
ราษฎรบ้านมยุรา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านมยุรา	ต.แม่หวาด	อ.ธารโต	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	กันยายน	2551	-	28	กุมภาพันธ์	2552
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 ประเภทโครงการ
 จัดหาน�้าให้ราษฎร 

 สภาพปัญหา
 ราษฎรบ้านมยุราและบ้านจารุณี หมู่ที่ 12 ต.แม่หวาด อ.ธารโต และบ้านป่ามะพร้าว 

บ้านนากอ หมู่ที่ 9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร เมื่อคร้ังทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

บ้านวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 

ด้านวิเทศสหการ ส�านักราชเลขาธิการ ได้น�าผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอ�าเภอธารโต  

ก�านัน และผู้น�าหมู่บ้านในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา กราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงานโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 37 หมู่บ้าน 4 ต�าบล 

ในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค จึงได้พระราชทานพระราชด�าริ 

กับนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนและโครงการกรม 

ชลประทาน สรุปความว่า ให้ศึกษาในภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งระบบว่า เดิมมีแหล่งน�้าอยู่บริเวณใด  

ใช้ประโยชน์ได้เท่าใด แล้วจึงพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรม 

ชลประทานได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในหลายกิจกรรม ส่วนหนึ่งคือโครงการ

จัดหาน�้าสนับสนุนราษฎรบ้านมยุราและหมู่บ้านใกล้เคียง
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปี 2551 กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2 ม. ความยาวสันฝาย  

15 ม. พร้อมท้ังก่อสร้างระบบส่งน�้าด้วย ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม. 0.15 ม. และ 0.10 ม. ความยาว 

รวม 12,400 ม. พร้อมอาคารประกอบ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าโครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านมยุราและหมู่บ้าน 

ใกล้เคียง ซึ่งจะท�าให้ราษฎรได้บริหารจัดการการใช้น�้ากันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในเขต จ.ยะลา ประกอบด้วย บ้านมยุรา และบ้านจารุณี หมู่ท่ี 12 ต.แม่หวาด  

อ.ธารโต และบ้านป่ามะพร้าว บ้านนากอ หมู่ที่ 9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา รวมราษฎร 262 ครัวเรือน 773 คน  

ได้มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี และส่งน�้าเพ่ือการเกษตรได้พื้นท่ีรวมท้ังหมด 770 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็น 

การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบได้รับ

ความสะดวกสบาย ไม่ละทิ้งบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ที่อื่นอีกด้วย
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โครงการจัดหาน�้าช่วยเหลือ
ราษฎรบ้านเยาะ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านเยาะ-บ้านสันติ	2	ต.แม่หวาด	อ.ธารโต	
จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มีนาคม	2550	-	30	กันยายน	2550
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 ประเภทโครงการ
 จัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร

 สภาพปัญหา 
 ราษฎรขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ 

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารง

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกมุาร ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร หมูท่ี ่6  

ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ในการนี้ได้พระราชทาน 

พระราชด�าริสรุปความว่า ให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า

เพื่อการอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือราษฎรท่ีอาศัยอยู่ใน

บ้านสันติ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้อพยพไปอาศัย 

อยู่ในวัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา เนื่องจากหวาดกลัว

และไม่กล้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิมต่อไป

 ในการนี ้จ.ยะลา ได้แต่งตัง้คณะท�างานระดบัจงัหวัด

ขึ้น เพื่อสนองพระราชด�าริดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะท�างาน

ดังกล่าวได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ 

ราษฎรดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรโดยการ 

จัดหาน�้าให้แก่ราษฎร 
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 รายละเอียด
 โครงการพระราชด�าริ
 ในปี 2550 กรมชลประทานได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างระบบส่งน�้าความยาว 300 ม. จากเขื่อนบ้าน 

สันติ 2 เพื่อผันน�้ามาเพ่ิมปริมาณน�้าต้นทุนเก็บส�ารองไว้

บริเวณหน้าฝายบ้านสันติ 2 ที่ด�าเนินการก่อสร้างมาแล้ว

ตัง้แต่ปี 2540 พร้อมทัง้ปรบัปรุงระบบท่อส่งน�า้ ความยาว 

4,830 ม. เพื่อส่งน�้ามายังบ้านเรือนของราษฎร

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถช่วยเหลือเรื่องน�้าให้ราษฎรบ้านเยาะ 

และบ้านสนัต ิ2 หมู ่6 ท่ีประสบผลกระทบจากเหตกุารณ์ 

ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 

74 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 350 คน มีน�้าอุปโภค

บริโภคและท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี  

อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือด้านความมั่นคงในพื้นที่  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นการเสริมสร้างความ 

เข้มแข็ง สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับราษฎรในพื้นที่ 

ที่ประสบภัย ให้สามารถกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่และ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ต่อไป
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โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
บ่อเก็บน�้าบ้านดินเสมอ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านดินเสมอ	หมู่ที่	5	ต.คีรีเขต	อ.ธารโต	
จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2552	-	30	กันยายน	2552
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 ประเภทโครงการ
 ปรับปรุงระบบส่งน�้า 

 สภาพปัญหา
 ราษฎรขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากท่อส่งน�้าที่มีอยู่ในเดิมในพื้นที่ช�ารุดทรุดโทรม

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โอกาสนี้  

มล.อนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ ส�านักราชเลขาธิการ ได้น�า ผบ.ฉก.14 ปลัดอ�าเภอ 

ธารโต ก�านัน และผู้น�าหมู่บ้านในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา กราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงานโครงการพัฒนา

คณุภาพชวิีตประชาชน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 37 หมูบ้่าน 4 ต�าบล อ.ธารโต จ.ยะลา ซึง่ขาดแคลน

น�า้ส�าหรับอปุโภคบรโิภค จงึได้พระราชทานพระราชด�าริแก่นายเทอดศกัดิ ์บุณยขจร วศิวกรใหญ่ทีป่รกึษาวชิาชพี

เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน สรุปความว่า ให้ศึกษาในภาพรวมของพื้นที่ทั้งระบบว่า เดิมมีแหล่ง

น�้าอยู่บริเวณใด ใช้ประโยชน์ได้เท่าใด แล้วจึงพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในบริเวณดังกล่าว 

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปี 2552 กรมชลประทานด�าเนินการปรับปรุงท่อส่งน�้าเดิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 ม. พร้อม 

จุดกระจายน�้า ความยาว 3,000 ม. และบ่อเก็บน�้าอุปโภคบริโภค จ�านวน 1 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดต้ังกลุ่ม 

ผู้ใช้น�้าบ้านดินเสมอ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการน�้ากันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแล้ว

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านดินเสมอ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา จ�านวน 58 ครัวเรือน 101 คน  

ได้มนี�า้ใช้เพือ่การอปุโภคบรโิภคเพยีงพอตลอดปี นอกจากนีย้งัสนบัสนนุด้านความมัน่คงใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้  

ท�าให้ราษฎรได้รับความสะดวกในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้

ราษฎรไม่ละทิ้งถิ่นฐาน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย 
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โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
ฝายบ้านกระป๋อง	อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านปาโจแมเราะ	หมู่ที่	8
ต.แม่หวาด	อ.ธารโต	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2551	-	1	มกราคม	2552
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 ประเภทโครงการ
 ปรับปรุงระบบส่งน�้า

 สภาพปัญหา
 ราษฎรขาดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค เนือ่งจาก 

ระบบส่งน�้าที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ช�ารุด

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารง

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ 

ราชกมุาร ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัโครงการฟาร์มตวัอย่าง

ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ บ้านวงัพญา-ท่าธง  

อ.รามัน จ.ยะลา โอกาสนี้ หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์  

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านวเิทศสหการ ส�านกัราชเลขาธกิาร ได้น�า

ผูบั้งคบัการหน่วยเฉพาะกจิท่ี 14 ปลดัอ�าเภอธารโต ก�านนั และ

ผู้น�าหมู่บ้านในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา กราบบังคมทูลรายงาน 

การด�าเนนิงานโครงการพัฒนาคณุภาพชีวติประชาชน 3 จงัหวัด 

ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 37 หมูบ้่าน 4 ต�าบล ในเขต อ.ธารโต  

จ.ยะลา ซ่ึงขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค จึงได้พระราชทาน 

พระราชด�ารกิบันายเทอดศกัดิ ์บณุยขจร วศิวกรใหญ่ทีป่รึกษา

วชิาชพีเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรปุ 

ความว่า ให้ศกึษาภาพรวมของพืน้ทีท่ัง้ระบบว่า เดมิมแีหล่งน�า้ 

อยูบ่รเิวณใด ใช้ประโยชน์ได้เท่าใด แล้วจงึพจิารณาหาแนวทาง

ช่วยเหลือราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้

พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในหลายกิจกรรม 

ส่วนหนึ่งคือโครงการปรับปรุงระบบส่งน�้าฝายบ้านกระป๋อง



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

184 สารานุกรม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปี 2551 กรมชลประทานได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบส่งน�้าของฝายบ้านกระป๋องเดิม บริเวณ

บ้านปาโจแมเราะ หมูท่ี ่8 ซึง่ก่อสร้างไว้ในปี 2538 โดยการต่อท่อส่งน�า้เพิม่เตมิจากฝายทดน�า้บ้านกระป๋อง 

ความยาว 4,000 ม. มาเชื่อมกับท่อส่งน�้าเดิม พร้อมต่อท่อส่งน�้าจากบ้านกระป๋อง ความยาว 1,000 ม.  

เพื่อช่วยเหลือสถานีอนามัยบ้านกระป๋อง 

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในเขต จ.ยะลา ประกอบด้วย บ้านวังไทร หมู่ที่ 2 บ้านกระป๋อง 

หมู่ที่ 3 และบ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา รวมราษฎร 563 ครัวเรือน 1,490 คน 

และสถานีอนามัย 1 แห่ง ได้มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี 

ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรนั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าฝายทดน�้า 

บ้านกระป๋อง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการการใช้น�้ากันเอง นอกจากนี ้

ยังเป็นการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การก่อความไม่สงบได้รับความสะดวกสบาย ไม่ละทิ้งบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ที่อื่นอีกด้วย 



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

185สารานุกรม

โครงการฝายคลองบุตรหลาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
หมู่ที่	3	ต.คีรีเขต	อ.ธารโต	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2553	-	1	กันยายน	2553



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้
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 ประเภทโครงการ
 พัฒนาแหล่งน�้า จัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร 

 สภาพปัญหา
 ราษฎรในพืน้ทีข่าดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคและเพือ่เกษตรกรรม เนือ่งจากแหล่งน�า้ไม่เพียงพอ 

และระบบส่งน�้าที่มีอยู่เดิมช�ารุด

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โอกาสนี้  

หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเทศสหการ ส�านักราชเลขาธิการ ได้น�าผู้บังคับการ 

หน่วยเฉพาะกจิที ่14 ปลดัอ�าเภอธารโต ก�านนั และผูน้�าหมูบ้่านในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา กราบบงัคมทลูรายงาน

การด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 37 หมูบ้่าน 4 ต�าบล 

ในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึง่ขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค จงึได้พระราชทานพระราชด�ารกิบันายเทอดศักดิ์ 

บณุยขจร วศิวกรใหญ่ทีป่รกึษาวชิาชพีเฉพาะด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรปุความว่า ใหศ้กึษา 

ในภาพรวมของพื้นที่ทั้งระบบว่า เดิมมีแหล่งน�้าอยู่บริเวณใด ใช้ประโยชน์ได้เท่าใด แล้วจึงพิจารณาหาแนวทาง 

ช่วยเหลือราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในหลาย

กิจกรรม ส่วนหนึ่งคือโครงการฝายคลองบุตรหลานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 กรมชลประทานด�าเนนิการก่อสร้างฝาย โดยมสีนัฝายยาว 12 ม. สงู 2 ม. พร้อมท้ังสร้างระบบส่งน�า้ใหม่  

เพื่อช่วยเหลือราษฎรตามที่ร้องขอ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเดือดร้อนเรื่องน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค

บริโภคได้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ยังปรับปรุงอาคารชลประทานและระบบส่งน�้าที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเกิดการ

ช�ารุดเสียหาย ไม่สามารถส่งน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ 

 ประโยชน์ของโครงการ
 สนับสนุนน�้าอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร จ�านวน 55 ครัวเรือน มีน�้าใช้เพื่อการเกษตร จ�านวน 3,000 ไร่



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

187สารานุกรม

โครงการระบบส่งน�้า 
ฝายบ้านเขาน�้าตก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านตาเอียดและบ้านกาบู	หมู่	5
บ้านเขาน�้าตก	หมู่	7	และ
บ้านหาดทราย	หมู่	10
ต.ตลิ่งชัน	อ.บันนังสตา	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2545	-	6	กันยายน	254



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้
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 ประเภทโครงการ
 จัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร

 สภาพปัญหา
 ระบบน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านในพื้นท่ียังไม่สมบูรณ์ ขาดระบบกระจายน�้าเพื่อการ 

เกษตรในพื้นที่การเกษตรของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ซ่ึงเดิมจะท�าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตามแนวพระราชด�าริ แต่ยังไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้ ตลอดจนระบบกระจายน�้าที่ก่อสร้างไว้แล้วยังไม่ 

ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้ง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 บ้านเขาน�้าตก หมู่ท่ี 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพ่ือทรง

เยี่ยมราษฎร ในการนี้ได้มีพระราชกระแสสรุปได้ว่า ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหา

ความเดอืดร้อนจากการขาดแคลนน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค และท�าการเกษตรของหมูบ้่านตามความเหมาะสม 

ของพ้ืนที่และงบประมาณ ตามท่ีนายมะยะซี สะอาเซ็ง ก�านัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ได้มีหนังสือ 

ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ก่อสร้างฝายบ้านบายิ พร้อมระบบส่งน�้าแล้วเสร็จเมื่อปี 2544 ส่วนพื้นท่ีหมู่ท่ี 5, 7 และ 10 ได้รับ 

การสนับสนุนจาก กปร. ให้ปรบัปรงุก่อสร้างระบบส่งน�า้ฝายบ้านเขาน�า้ตก โดยจะเช่ือมต่อท่อส่งน�า้ท่ีก่อสร้างใหม่ 

กบัท่อส่งน�า้เดิมบรเิวณบ้านหาดทราย พร้อมก่อสร้างถังเก็บน�า้ขนาด 50 ลบ.ม. จ�านวน 4 แห่ง จดุจ่ายน�า้ 25 จุด  

เพื่อส่งน�้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรพื้นที่หมู่ที่ 10 และบริเวณใกล้เคียง

 ประโยชน์ของโครงการ
 แก้ปัญหาเรื่องน�้าให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา จ�านวน 

270 ครัวเรือน ส�าหรับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และถ้ามีน�้าพอเพียงก็สามารถส่งน�้าให้กับพื้นที่การเกษตร

ประเภทสวนผลไม้ได้ประมาณ 4,600 ไร่ แก้ปัญหาเรื่องน�้า ส�าหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของ

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6,10 และ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิด ให้มีน�้าใช้ตลอดทั้งปี



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้
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โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
ฝายคลองเจาะบือรา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านปูโละสะนีแย	หมู่ที่	4
ต.บ้านแหร	อ.ธารโต	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2551	-	1	มกราคม	2552
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 ประเภทโครงการ
 พัฒนาแหล่งน�้า จัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร 

 สภาพปัญหา
 ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัท่ี 9 กนัยายน 2549 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทร 

เทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โอกาสนี ้ 

หม่อมหลวงอนพุร เกษมสนัต์ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านวเิทศสหการ ส�านกัราชเลขาธิการ 

 ได้น�าผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ปลัดอ�าเภอธารโต ก�านัน และผู้น�าหมู่บ้าน 

ในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา กราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 37 หมู่บ้าน 4 ต�าบล  

ในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค จึงได้พระราชทาน

พระราชด�าริกับนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน

วางแผนและโครงการ กรมชลประทาน สรปุความว่า ให้ศกึษาในภาพรวมของพืน้ที่

ทั้งระบบว่า เดิมมีแหล่งน�้าอยู่บริเวณใด ใช้ประโยชน์ได้เท่าใด แล้วจึงพิจารณา 

หาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณา

แนวทางในการให้ความช่วยเหลือในหลายกิจกรรม ส่วนหนึ่งคือโครงการปรับปรุง

ระบบส่งน�้าฝายคลองเจาะบือรา
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 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปี 2551 กรมชลประทานได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบส่งน�้าฝายคลองเจาะบือรา ความยาวรวม 5,800 ม. พร้อมทั้ง 

ปรับปรุงอาคารประกอบ ซึ่งแต่เดิมฝายคลองเจาะบือราเป็นฝายที่กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างไว้เมื่อปี 2536  

โดยเป็นระบบส่งน�้าท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 ม. และ 0.10 ม. ยาวรวม 5,000 ม. แต่ปัจจุบันไม่สามารถ

ใช้งานได้ เนื่องจากท่อแตกช�ารุดเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย ดินถล่ม และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านแหร บ้านซาไก และบ้านปูโละสะนีแย ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา จ�านวน 270  

ครัวเรือน ประชากร 808 คน ให้มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ เพื่อให้ราษฎรได้บริหาร 

จดัการการใช้น�า้ให้ก่อเกดิประโยชน์สงูสดุ จงึได้มกีารจดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ฝายทดน�า้คลองเจาะบอืรา เมือ่วนัท่ี 2 มกราคม 2545 

ในขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจาก 

การก่อความไม่สงบได้รับความสะดวกสบาย ไม่ละทิ้งบ้านเรือนไปอาศัยอยู่ที่อื่นอีกด้วย 



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

192 สารานุกรม

โครงการปรับปรุงระบบส่งน�้า
ฝายบ้านวังศิลา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านวังศิลา	หมู่ที่	10
ต.บ้านแหร	อ.ธารโต	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2551	-	1	กันยายน	2551



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

193สารานุกรม

 ประเภทโครงการ
 จัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร 

 สภาพปัญหา
 ราษฎรในพื้นที่ขาดน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร เนื่องจากฝายบ้านวังศิลาซ่ึงก่อสร้าง

เมื่อปี 2542 ปัจจุบันระบบส่งน�้าได้ช�ารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้

 โครงการพระราชด�าริ
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อคร้ัง 

ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.วังพญา และ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

โอกาสน้ี ม.ล.อนพุร เกษมสนัต์ ผูเ้ชีย่วชาญฯ ส�านกัราชเลขาธกิาร ได้น�าผู้บญัชาการหน่วยเฉพาะกจิ 14 อดตีปลดั

อ�าเภอธารโต ก�านนั ผูน้�าหมูบ้่าน เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลูรายงานผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพชวีติ

ประชาชน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่ปัจจบุนัประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภคและการเกษตร 

ซึง่ภาคเอกชนพร้อมทีจ่ะสนบัสนนุวสัดุส�าหรบัน�าไปใช้ในการก่อสร้าง ปรบัปรงุ ขยาย และซ่อมแซมระบบประปา

ภูเขาให้กับราษฎร ในการน้ี ได้มีพระราชกระแสกับนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน  

สรุปความว่า ให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวมการใช้น�้าในปัจจุบัน เป้าหมาย รวมทั้งแนวทางการด�าเนินการ

จัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 ปี 2550 กรมชลประทานด�าเนินการปรับปรุงระบบส่งน�้าจากฝายคอนกรีตเสริมท่ีมีอยู่เดิมแต่ช�ารุด 

ความยาวรวม 8,840 ม. พร้อมทัง้ก่อสร้างตอม่อรับท่อส่งน�า้จ�านวน 44 ต้น และกจิกรรมปรบัปรงุอาคารประกอบ 

ส�าหรับการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าได้มีการจัดตั้งแล้วในนามฝายบ้านวังศิลา เพื่อให้ราษฎรร่วมกันบริหารจัดการการ 

ใช้น�้าและก�าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�้าให้กับราษฎรบ้านวังศิลา หมู่ที่ 10 จ�านวน 393 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,351 คน 

โรงเรียนจ�านวน 2 แห่ง วัดและมัสยิด จ�านวน 2 แห่ง ได้มีน�้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

194 สารานุกรม

โครงการระบบส่งน�้าเพิ่มเติม
ฝายจุฬาภรณ์พัฒนา	11
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
บ้านหนิลูกช้าง	บ้านคชศลิา	และบ้านคลองพี
หมู	่1	หมู	่3	และหมู	่9	ต.บาละ	อ.กาบงั	จ.ยะลา

ระยะเวลาด�าเนินการ
1	มกราคม	2549	-	30	กันยายน	2549



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

195สารานุกรม

 ประเภทโครงการ
 จัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือราษฎร 

 สภาพปัญหา
 ราษฎรบ้านบาละ หมู่ที่ 1 บ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 3 บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านคลองพี หมู่ที่ 9 

ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

 โครงการพระราชด�าริ
 เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2548 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ 

ทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรง 

เยี่ยมราษฎรและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ วัดบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โอกาสนี้ได้

พระราชทานพระราชด�าริกับพลอากาศตรี ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน สรุปความว่า  

ให้กรมชลประทานพจิารณาจดัหาน�า้เพือ่การเกษตรและการอุปโภคบรโิภค ให้แก่ราษฎรบ้านบาละ หมูท่ี ่1  

บ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 3 บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านคลองพี หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ตามที่ 

นายณรงค์ ดุษฎีบัณฑิต รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ขอพระราชทานความ

ช่วยเหลือ

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบส่งน�้าเพิ่มเติมจากฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ซ่ึงได้

ก่อสร้างเมื่อปี 2541 ตั้งอยู่ที่บ้านคลองปุด หมู่ที่ 7 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เดิมมีท่อส่งน�้ายาว 6.860 กม. 

โดยได้ก่อสร้างระบบส่งน�้าเพิ่มเติมอีก 12.55 กม.

 ประโยชน์ของโครงการ
 สามารถส่งน�า้ช่วยเหลอืราษฎรจ�านวน 4 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านบาละ หมูท่ี ่1 บ้านหนิลกูช้าง หมูท่ี ่3 

บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านคลองพี หมู่ที่ 9 ต.บาละ จ�านวน 378 ครัวเรือน 1,479 คน ได้มีน�้าใช้ส�าหรับ

อุปโภคบริโภค และใช้ในพื้นที่การเกษตรประเภทสวนผลไม้อีกประมาณ 200 ไร่ และยังสามารถเก็บกักน�้า

ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย ปัจจุบันได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

196 สารานุกรม

โครงการก่อสร้างระบบประปา
บ้านผัง	16	พร้อมระบบส่งน�้า
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ที่ตั้ง
หมู่ที่	7	ต.นิคมพัฒนา	อ.มะนัง	จ.สตูล

ระยะเวลาด�าเนินการ
ทรงรับเป็นโครงการพระราชด�าริ
วันที่	18	พฤษภาคม	2560

จังหวัดสตูล



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

197สารานุกรม

 ประเภทโครงการ 
 พัฒนาแหล่งน�้า 

 โครงการพระราชด�าริ
 สืบเนื่องมาจากราษฎรหมู ่ท่ี 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ได้มีหนังสือขอให้น�าความ 

กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน�้าบริเวณนิคมพัฒนา เพื่อช่วยเหลือ

ราษฎร ต.นิคมพัฒนา ซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้าง 

ระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน�้า ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 นับเป็นโครงการแรกในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนงานและงบประมาณ



	 โครงการพระราชด�าริด้านพัฒนาแหล่งน�้า	ภาคใต้

198 สารานุกรม

 รายละเอียดโครงการพระราชด�าริ
 1. ก่อสร้างสถานสีบูน�า้จากคลองละง ูพร้อมระบบป๊ัมสบูน�า้จากแหล่งน�า้ดบิให้สามารถสบูน�า้ได้  

  ปริมาณ 60 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง

 2. ก่อสร้างโรงกรองน�้าดิบ ก�าลังการผลิต 60 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง 

 3. ก่อสร้างถังเก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จ�านวน 2 แห่ง 

 4. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ 250 ลบ.ม. จ�านวน 1 แห่ง

 5. ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าหลักจากหอถังสูงถึงระบบประปาหมู่บ้านในพื้นท่ี ต.นิคมพัฒนา 

  ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8, 6 และ 4 นิ้ว รวมความยาวท่อ 31,800 เมตร 

 6. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ความยาว 3,000 กิโลเมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์  

  จ�านวน 2 แห่ง

 ประโยชน์ของโครงการ
 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ต.นิคมพัฒนา 

อ.มะนัง จ.สตูล จ�านวน 7,412 คน 2,215 ครัวเรือน มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี

.................................................................................................................................................................. 



	 โครงการพระราชด�าริด้าน	การศึกษา

199สารานุกรม

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มตั้งแต่	ปี	2552



	 โครงการพระราชด�าริด้าน	การศึกษา

200 สารานุกรม

 โครงการพระราชด�าริ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชปณิธาน 

ที่มุ่งมั่นจะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ โดยมีพระราชด�าร ิ

ให้น�าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ เสรมิสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่เยาวชนทีย่ากจน ได้มโีอกาสศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

 ทรงพระราชด�าริให้จัดท�า “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร” (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 และต่อมา 

ทรงพระราชด�าริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร” (พระอิสริยยศในขณะนั้น) หรือ ม.ท.ศ. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2553 พระองค์ทรงให้น�าโครงการทุนการศึกษาฯ มาด�าเนินการภายใต้ ม.ท.ศ. ซ่ึงทรงเป็น 

องค์ประธานกรรมการ มีคณะอนุกรรมการ โดยความร่วมมือของส�านักงานราชเลขานุการ 

ในพระองค์ฯ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาช่วย 

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ ม.ท.ศ. ท่ีมุ่งเสริมสร้าง

โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะ

ยากจน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีก�าลัง

จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจน 

จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความ

ต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษาจะเปิดโอกาส 

ให้เข้าท�างานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ

 ในการด�าเนินงานโครงการทุนฯ พระองค์พระราชทานหลักการให้กระจายทุนครบ

ในทุกจังหวัด และด�าเนินการด้วยการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้ท่ีม ี

คณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารบัพระราชทานทนุ และทรงเน้นย�า้ว่า “เมือ่ท�าโครงการมาแล้ว จ�าเป็น 

ต้องศึกษา ติดตาม และพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การท�างานที่ได้ผลต้อง

ศึกษาข้อมูล มีการปรับแผนให้ทันสมัย และมีความใส่ใจที่จะท�างานต่อเนื่อง…” 
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 นบัเป็นอกีหนึง่พระมหากรณุาธคิณุ ซึง่เป็น 

ท่ีรอคอยของนักเรียนทุน ครอบครัว และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง คือในทุกๆ ปี พระองค์ได้พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ.  

และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด น�าคณะนักเรียน

ท่ีได้รับทุนพระราชทานในแต่ละปี ได้เข้าเฝ้าฯ รับ

พระราชทานทุนการศึกษา รวมทั้งคณะนักเรียนทุน

พระราชทานดีเด่นและครูดีเด่นประจ�าปี เข้าเฝ้าฯ  

รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ

 นอกจากนี ้พระองค์ยงัทรงย�า้ให้ผูเ้กีย่วข้อง 

ศกึษา ตดิตาม และพฒันาแผนการช่วยเหลือนกัเรยีน

ทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับการดูแล 

และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

ทีส่�าคญั อาท ิหากมนีกัเรยีนทนุเกดิการเจบ็ป่วย หรือ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัย จะมีการ

ถวายรายงานให้พระองค์ทรงทราบอย่างต่อเน่ือง และ

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่วยเหลือ

นักเรียนทุนอย่างเหมาะสม 



	 โครงการพระราชด�าริด้าน	การศึกษา

203สารานุกรม

 ในด้านการพฒันาศักยภาพน้ัน ในช่วงก่อนเปิดเทอมของทกุๆ ปี เดก็นกัเรยีนทนุรุน่ใหม่ทกุคน  

จะได้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสานฝัน” เพือ่พฒันาศกัยภาพ การเตมิเตม็ส่วนทีข่าดให้กบัเดก็ พร้อมกบั 

ฝึกระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และมีการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 

ให้กับนักเรียนทุน โดยการเข้าฝึกงานตามหน่วยงานหรือในสายอาชีพที่นักเรียนทุนนั้นๆ สนใจ รวมถึง

การท�าจิตอาสาในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเป็นผู้ให้ด้วย 

 จากนั้นแล้ว ยังมีการสร้างความเป็นผู้น�าให้กับนักเรียนทุน เพื่อกลับไปตอบแทนและ

เปลีย่นแปลงท้องถิน่ของตนเอง และให้นกัเรยีนทนุลงพืน้ทีช่มุชนด้วยวชิาชพีต่างๆ ทีต่นถนดั พร้อมทัง้ 

เป็นจติอาสาออกหน่วย สร้างประโยชน์และน�าองค์ความรูก้ลบัคนืชมุชน เรยีกได้ว่า นกัเรยีนทุน ม.ท.ศ. นัน้  

ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้ด้วย 

 นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนล้วนมีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้

รับโอกาสในการศึกษาอย่างม่ันคงและต่อเนื่อง ช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรคท่ีขัดสน ยากจน ส่งผลให ้

มีสภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความมุ่งหวังในอนาคต นักเรียนทุนพระราชทานต่างน้อมน�า ยึดมั่น ปฏิบัติตน 

ตามแนวพระราชด�ารัส “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ” 

มาเป็นเป้าหมายในการด�ารงตนในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

เติบโตเป็นก�าลังคุณภาพของประเทศที่พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน
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 รายละเอียด
 โครงการพระราชด�าริ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหาร

จัดการทุนพระราชทานได้น้อมรับพระราชด�าริ ก�าหนด

หลักเกณฑ์การพระราชทานทุนและวิธีการคัดเลือก 

คัดสรร และกลั่นกรองนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

โดยประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

ซ่ึงมผู้ีว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานเพือ่แสวงหาคดัเลอืก 

คดัสรร และกลัน่กรองจากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ และมี

กระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบ จนได้ผู้มคีณุสมบตั ิ

เหมาะสมจากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จังหวัดละ 2 ราย

ต่อปี เป็นชายและหญิงเท่าๆ กัน รับทุนพระราชทาน

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 18,000 

บาทต่อปี ในสายสามัญ และทุนละ 22,000 บาทต่อปี  

ในสายอาชพี ต่อเนือ่งไปจนจบปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

โดยจะครอบคลุมทั้งค่าเรียน ค่าหอพักตามที่จ่ายจริง 

ส�าหรบัค่าครองชพี ค่าหนงัสอื อปุกรณ์การเรยีน จดัสรร

ให้เท่ากัน 48,000 บาทต่อคนต่อปี โดยได้ให้ทุนไปแล้ว

ทั้งหมด 10 รุ่น 1,577 คน

.......................................................................................
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โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ที่ตั้ง
คลอง	10-11	ถนนรังสิต-นครนายก
ต.บึงสนั่น	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี
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 โครงการพระราชด�าริ 
 “บ้านพกัฟ้ืนผูป่้วยโรคมะเรง็ธญับรุ”ี บรหิารงาน

ภายใต้การควบคมุของสถาบันมะเรง็แห่งชาต ิเปิดให้บรกิาร

ครั้งแรกเมื่อปี 2536 ใช้เป็นสถานที่พักส�าหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ที่รับการฉายรังสีแบบไปกลับและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ท่ีมีภูมิล�าเนาใน จ.ปทุมธานี 

จ.นครนายก จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปราจีนบุรี 

และบริเวณใกล้เคียง โดยผู ้ป่วยท่ีต้องรับการฉายรังสี  

จะมีรถรับส่งจากบ้านพักฟื้นฯ ไปยังสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

หรือโรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี ในทุกๆ วัน 

 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จฯ 

เยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ “บ้านพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ธัญบุรี” ทรงมีความห่วงใยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เน่ืองจาก

การเดินทาง เพื่อไปฉายรังสีนั้น ใช้เวลาเดนิทางไปและกลบั 

ค่อนข้างมาก ยิ่งเป็นผู้ป่วยแล้ว โอกาสที่อาการจะทวีความ

รุนแรงนั้นมีมากขึ้น 

 พระองค์จึงได้มีพระราชด�าริให้ก่อตั้ง “โครงการ 

กาญจนบารมี” โดยทรงรับเป็นองค์ประธาน เพื่อจัดสร้าง 

ศูนย์บ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจร เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย 

ราชสมบตัเิป็นปีที ่50 และเพือ่ผูป่้วยมะเรง็จะไม่ต้องเดนิทาง 

ไปกลบัเพือ่ท�าการฉายรงัส ีลดอตัราการตดิเชือ้และเจบ็ป่วย

เพิ่มเติมด้วย 
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 จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อจาก “บ้านพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี” เป็น  

“ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี” และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานะให้เป็น

ศูนย์มะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้นตรงต่อกรมการแพทย์ และในปี 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะ 

ให้เป็น “โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” มีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบด้านมะเร็ง ตามการ 

แบ่งเขตบริการสุขภาพ ได้แก่ จ.ปทมุธานี จ.นครนายก จ.นนทบุรี จ.พระนครศรอียธุยา จ.ปราจนีบุรี

 นอกจากนี้ พระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับปัญหาโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก เสด็จฯ 

เยี่ยมคนไข้ ณ ศูนย์มะเร็งทั่วประเทศ แม้เป็นเพียงศูนย์เล็กๆ ก็ตาม เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจกับ 

ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร และคนไข้ ไม่เพียงเท่านั้น ทรงติดตามการท�างานของศูนย์มะเร็ง

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

 ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรียังให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด  

ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานของประเทศ มีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 คน ได้แก่ 

มะเร็งเต้านม มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล�าไส้ใหญ่ มีการใช ้

กัมมันตรังสีในการรักษามะเร็งไทรอยด์ ซ่ึงได้ผลการรักษาท�าให้มีผู้ป่วยมีอายุเกิน 5 ปี ได้ถึง 

ร้อยละ 90 ขยายบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม ไปศูนย์มะเร็ง และโรงพยาบาล 

ในสังกัดทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศ



	 โครงการพระราชด�าริด้าน	สาธารณสุข

208 สารานุกรม

 ด้านการบริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้น ทางโรงพยาบาลมีบริการด้านต่างๆ เช่น การรักษาด้วย

รังสีรักษา ได้แก่ การฉายรังสีด้วยเครื่อง CO–60 เครื่องเร่งอนุภาค (LINAC) และการใส่แร่ (Ir–192) การรักษา 

ด้วยเคมีบ�าบัดรักษาด้านหู คอ จมูก และการตรวจคัดกรองมะเร็งบริการด้านคลินิกระงับปวด การตรวจและ

วินิจฉัยด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจทางพยาธิวิทยาและกายวิภาค การตรวจ Mammogram, Ultrasound 

และ X-ray ทั่วไป การตรวจความหนาแน่นของกระดูก และการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่งกล้อง (Endoscopy)

 นอกจากนี้ ยังมีแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่เป็นวิชาการแพทย์สาขาหนึ่งที่ใช้เภสัชรังสีในปริมาณ

ที่น้อย เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วย โดยการบริหารเภสัชรังสีเข้าสู่ร่างกาย แล้วสแกนภาพรังสี 

ในตัวผู้ป่วยเพื่อดูรูปร่างหรือการท�างานของอวัยวะ และใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการตรวจวินิจฉัย โดยการ 

ฉีดรังสีเข้าสู่หลอดเลือด ให้ผู้ป่วยสูดดมหรือกิน จากนั้นสารรังสีจะไปสะสมในอวัยวะที่ต้องการแล้วเปล่งรังส ี

ออกมา เมื่อใช้เครื่องมือถ่ายภาพรังสี (Gamma Camera) ในร่างกายผู้ป่วย ก็จะสามารถวิเคราะห์การท�างาน 

ของอวัยวะ สรีรวิทยา หรือพยาธิสภาพ เช่น ตรวจกระดูก เนื้องอก ต่อมไทรอยด์ หรือตรวจการท�างานของ 

ต่อมไทรอยด์ ไต และหวัใจ เป็นต้น ข้อดขีองการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ คือ สามารถตรวจโรคบางอย่าง 

ที่ใช้วิธีอื่นทางรังสีตรวจไม่ได้ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ตรวจได้ทั้งรูปร่างและการท�างานของอวัยวะ สามารถ 

ตรวจพบความผิดปกติบางอย่างได้ก่อนมีอาการ ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าการตรวจ X-ray ในอวัยวะ

เดียวกัน และไม่มีอาการแพ้สารเภสัชรังสี ผู้ป่วยไม่เจ็บปวดหรือรู้สึกร�าคาญ 



 โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธญับรีุ ได้จดั 

บรกิารส�าหรบัผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้าย ทีแ่พทย์วินจิฉัย 

และคาดการณ์จะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 6 เดือน โดยม ี

หออภบิาลคณุภาพชวีติ (Quality of life Care Unit)  

ให้บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผู ้ป่วยและ 

ญาติเพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้าย 

ที่บ้าน ท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักและสถานที่ที ่

ผู้ป่วยมีความผูกพันคุ้นเคย โดยจะรับผู้ป่วยไว้ดูแล

ระยะแรก 2 สัปดาห์ เพื่อรักษาระงับความเจ็บปวด 

ฝึกสอนให้ญาตมิคีวามพร้อมในการดแูลผู้ป่วย ส�าหรบั

ห้องอภิบาล จะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย 

และญาติในการพักผ่อน อาทิ ห้องครัวท�าอาหาร 

ห้องรับประทานอาหาร ห้องปฏิบัติกิจกรรมทาง

ศาสนา ห้องโถงส�าหรับท�ากิจกรรมต่างๆ มีบอร์ด 

Wall of Love ส�าหรับติดแผ่นกระดาษที่ตัดเป็น 

รปูหวัใจเขยีนให้ก�าลงัใจแก่ผูป่้วย มมีมุศลิปะส�าหรบั

บุตรหลานผู้ป่วย มุมศิลปะบ�าบัดส�าหรับผู้ป่วย เพ่ือ

ให้ช่วยผ่อนคลายและสามารถวิเคราะห์จิตใจของ 

ผู้ป่วยในขณะนั้นได้ 
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 นอกจากนี้ยังมีสุนัขแสนรู้ “ฮันนี่” และ “บั๊ดดี้” ที่หออภิบาลฯ เลี้ยงเอาไว้เพ่ือ

น�าไปเยี่ยมผู้ป่วย ฮันนี่และบั๊ดดี้ก็จะเข้าไปทักทายหรือเล่นด้วย ท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกเพลิดเพลิน  

ผ่อนคลาย โดยเฉพาะผูป่้วยทีเ่คยเลีย้งสนุขัจะชอบมากและคลายความคดิถงึบ้านของผูป่้วยได้ 

เป็นอย่างดี 

 หากผู้ป่วยจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ท่ีบ้าน ทางหออภิบาลฯ ก็มีอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นให้ 

ผู้ป่วยยืมไปใช้ เช่น รถเข็น วอล์กเกอร์ เก้าอี้ส�าหรับผู้ป่วย ถังออกซิเจน เครื่องฟอกอากาศ  

ฯลฯ และในทุกวันศุกร์ทางหออภิบาลก็จะมีเจ้าหน้าท่ีไปเยี่ยมผู้ป่วยท่ีกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน  

(ในรัศมี 50 กิโลเมตร) และภายหลังที่ผู้ป่วยเสียชีวิตก็จะมีทีมติดตามประเมินผล เพื่อให้การ

ดูแลและช่วยเหลือญาติต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 6 เดือน

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร ทีท่รงมคีวามห่วงใยถงึสถานการณ์ของโรคมะเรง็ในประเทศไทย ทรงมีพระราชด�ารสั 

ให้บุคลากรของโรงพยาบาลให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เพื่อเป็นการป้องกันและ 

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนที่สนใจ

 ด้วยเหตนุี ้โรงพยาบาลยงัจดัให้มห้ีองนทิรรศการให้ความรูเ้กีย่วกบั “มะเรง็” ให้กบั

ผูป่้วยและญาต ิโดยมทีัง้การสอนตรวจมะเรง็เต้านม ความรูท้างด้านการดแูลตนเองของผู้ป่วย 

และการป้องกันการเกิดมะเร็ง บริการถามตอบข้อสงสัยต่างๆ ด้วย 

 ไม่ใกล้ไม่ไกลจากห้องนิทรรศการ ทางโรงพยาบาลยังมี “ศูนย์มิตรภาพบ�าบัด” 

โดยจัดเป็นห้องนั่งเล่น อ่านหนังสือ หรือพักผ่อน ส�าหรับผู้ป่วยและญาติในระหว่างท่ีรอรับ 

การบรกิารจากทางโรงพยาบาล ภายในห้องดังกล่าวยงัมวีกิผมสตร ีหมวกถักไหมพรม เอาไว้ให้ 

บริการฟรีส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีมีอาการผมหลุดร่วงจากการฉายรังสี รวมท้ังยังมีทรวงอก

เทียมที่ท�าจากผ้าเอาไว้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
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มูลนิธิกาญจนบารมี

ที่ตั้ง
คลอง	10-11	ถนนรังสิต-นครนายก
ต.บึงสนั่น	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	
และ	อาคาร	4	ชั้น	6	กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข	ถนนติวานนท์
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000
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 โครงการพระราชด�าริ 
 เพื่อให้ “โครงการกาญจนบารมี” ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร) จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจน

บารม ีด�าเนนิการจดัตัง้มลูนธิกิาญจนบารมข้ึีน ในปี 2540 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอื 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โดยเน้น 

การรกัษาผูป่้วยทัง้ทางร่างกายและจติใจ ให้ทนุการศกึษา และวจิยัเก่ียวกบัโรคมะเรง็ เป็นก

องทุนส�าหรับการสนับสนุนการด�าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาบุคลากรของ  

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ และร่วมมือกับ

องค์กรการกุศลอื่นๆ และเพื่อสาธารณประโยชน์
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 ในปี 2555 มูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�า “โครงการคัดกรอง 

มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mamogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 

เฉลิมพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในวโรกาสทีเ่จรญิ 

พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ” เนื่องจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า มะเร็งเต้านม 

เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรี สาเหตุจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ล่าช้า จน

เกิดการลุกลามและแพร่กระจายของมะเร็ง การป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือการตรวจโรคใน 3 วิธี คือ การ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์

เต้านม ทางมลูนธิไิด้จดับรกิารหน่วยตรวจเคลือ่นทีไ่ปให้บรกิารแก่สตรมีปัีจจัยเสีย่งต่อการป่วยด้วย

มะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการ

ตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mamogram) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่าเป็นมะเร็งเต้า

นมจะท�าการส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป

 นอกจากนี ้ยงัจดันทิรรศการและให้ค�าแนะน�า ปรกึษา และให้ความรูเ้ก่ียวกับมะเรง็เต้านมด้วย  

ซ่ึงการด�าเนินงาน “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mamogram) 

ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส” นั้น เริ่มออกหน่วยบริการตั้งแต่ปี 2557 มีการออกหน่วย

เคลื่อนที่ถึง 621 ครั้ง ใน 76 จังหวัด และตรวจคัดกรองเบื้องต้นสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 

มะเร็ง 186,300 คน ในจ�านวนนี้มีการเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม 13,403 ราย  

และสามารถพบผู้ป่วยมากถึง 1,475 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

..........................................................................................................................................................



โครงการจิตอาสา
“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”

ที่ตั้ง
ศูนย์อ�านวยการใหญ่	ส�านักพระราชวัง
สนามเสือป่า	กรุงเทพฯ

ระยะเวลาด�าเนินการ
เริ่มด�าเนินการ	มิถุนายน	2560

	 โครงการ	จิตอาสา
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 โครงการพระราชด�าริ 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงค�านึงถึง 

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส�าคัญ ทรงม ี

พระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�าให้ประเทศชาติ

มั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู ่ ท่ีดีขึ้น  

ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อ 

ยอดโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละแนว

พระราชด�าริต่างๆ ในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุข

ให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ 

หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มี

จิตอาสา บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหา 

ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�้าท่วมในเขต 

ชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่นๆ เพื่อสืบสาน 

พระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห่วงใย 

ปัญหาน�้าท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ

 ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

หน่วยทหารรักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพาร 

หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานราชการ  
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รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ด�าเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน�้า และท�าการขุดลอกคูคลองระบายน�้า รวมทั้งท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 

วัด และตลาดในชุมชน โดยด�าเนินการ สัปดาห์จิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นท่ีต่างๆ  

บริเวณรอบพระราชวังดุสิต และ จิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน  

เพื่อเป็นโครงการฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพ

ที่ดีขึ้น 

 โดยประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” จะได้รับส่ิงของ

พระราชทานเพื่อเป็นก�าลังใจให้ท�าความดีต่อไป ได้แก่ หมวกพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสา 

พระราชทาน และสมุดบันทึกความดี ประชาชนจิตอาสา พระราชทาน หลังจากด�าเนินการโครงการ 

จิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นช่วงแรกแล้ว จะขยายผลโครงการ

ดังกล่าว ในช่วงที่ 2 ไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน และจะขยายผลการด�าเนินการโครงการฯ ต่อไป 

ในช่วงที่ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 จติอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชอนุสรณ์ค�านึงถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราช

หฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชน 

ชาวไทยทกุหมูเ่หล่า น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ซึง่ทรงประจกัษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณ 
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มาโดยตลอด ถึงพลังน�้าใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อทรงสนอง 

ตอบต่อความรัก และน�้าใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน แสดงความอาลัย 

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงเดือนตุลาคม ปี 2560 และ 

เพ่ือเป็นการสานต่อพระราชด�ารโิครงการจติอาสา “เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ” ซึง่เป็นโครงการท�าความด ี

ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ด้ปฏบิตัภิารกจิมาโดยตลอด เป็นทีป่ระจกัษ์

แก่สายตาของท่านทัง้หลายอยูแ่ล้วนัน้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู จึงได้

พระราชทานพระราชานญุาตให้จดัตัง้ “จติอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึน้  

เพ่ือเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน�้าใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าท่ีจะน้อมถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

 ยอดรวมผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกประเภท ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

รัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 มีจ�านวนท้ังสิ้น 4,006,825 คน และยอดรวม 

โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 280,000 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562)

....................................................................................................................................................................
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