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กระแสพระราชด�ารัสพระราชทาน

ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ

The Third Princess Chulabhorn Science Congress

๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘

“...การพัฒนาแหล่งนำ้าน้ัน ในหลักใหญ่ ก็คือการควบคุมนำ้าให้ได้ 

ดังประสงค์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือเมื่อมีปริมาณนำ้ามาก 

เกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ ไม่ปล่อยให้เกิดความ 

เดือดร้อนเสียหายได้ และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีนำ้า 

กักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร 

อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ปัญหาอยู่ที่ว่า การพัฒนา 

แหล่งนำ้าน้ันอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง แต่ถ้าไม่มี 

การควบคุมนำ้าที่ดีพอแล้ว เมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ทั้งส่งผลกระทบเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง...”
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สารบัญ

วิวัฒน์แห่งชลประทาน 
 ก้าวแรก “กรมคลอง” 
 ก้าวที่สอง “กรมทดน�้า”
 ก่อร่างสร้าง “กรมชลประทาน”
 เริ่มโครงการขนาดใหญ่ “เขื่อนเจ้าพระยา” 
 มุ่งพัฒนาแหล่งน�้าด้วยโครงการขนาดใหญ่
 ยุคสมัยแห่งความยิ่งยง
 ชลกษัตรา บารมีแผ่ไพศาล
 ชลประทานก้าวไกล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 

ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน�้า 
 ธาราแห่งชีวิต
 “อ่างเก็บน�้าเขาเต่า”
 ปฐมบทแห่งโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 ชุ่มชื่นทุกทิศา ด้วยน�้าพระราชหฤทัย 
 โครงการพระราชด�าริเพื่อการพัฒนา
 โครงการชลประทานเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา
 จากภาพร่างฝีพระหัตถ์ สู่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย 
 ศักราชแห่งนวัตกรรม
 ฝ่าวิกฤติน�้า ปี ๕๓
 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนบ้าน
 กิจกรรมเด่น ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
 “เติมน�้า เติมชีวิต” ๘๔ โครงการ เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 ทิศทางสู่อนาคต

หลากทัศนะ ต่างมุมมอง จากใจผู้ใช้น�้า 
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ในวาระอนัเป็นมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จะ

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในวันท่ี ๕ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ น้ี น�าความปลื้มปีติมาสู่ปวงชนชาวไทย 

ทกุหมูเ่หล่า พระมหากรุณาธคิณุอเนกอนนัต์ของพระองค์ เปรยีบ

ประดุจสายน�้าฉ�่าเย็นที่หลั่งไหล ยังความผาสุกแก่ประชาราษฎร์

ทั่วทุกทิศา โดยมีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ถวายงานรับใช้ ใต้เบื้องพระยุคลบาท 

ด้านงานชลประทาน 

เป็นระยะเวลาถึง ๑๐๙ ปีแล้วที่กรมชลประทานในฐานะ

หน่วยงานราชการ ได้ร่วมเป็นหนึง่ในก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศ ด้วยการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อให้เพียง

พอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน อาทิ ภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค  

โครงการพัฒนาแหล่งน�้ามากมายที่กรมชลประทานด�าเนิน

งานมาจนถงึสิน้ปี ๒๕๕๓ มจี�านวนทัง้สิน้ถงึ ๑๖,๔๙๘ โครงการ 

สามารถกักเก็บน�้าได้ ๗๕,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นพื้นที่

ชลประทาน ๒๙ ล้านไร่ และพืน้ท่ีรบัประโยชน์ ๑๑ ล้านไร่ แสดง

ให้เห็นถงึภารกจิอนัยิง่ใหญ่ทีข้่าราชการกรมชลประทาน และเจ้า

หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันรับผิดชอบ 

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งคงมิอาจด�าเนินการจนส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ถ้าปราศจากซึ่ง

ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ความเสียสละของ

ทุกท่าน

 นอกเหนอืจากการพฒันาและจดัหาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร 

อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ที่ควบคู่ไปกับการบริหาร

จัดการและการบ�ารุงรักษา หน้าท่ีหลักท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง

ของกรมชลประทานก็คือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อนัเนือ่งมาจากน�า้ ซึง่นบัเป็นภาระหน้าทีท่ีห่นกัหนาอยูม่าก ต้อง

ใช้ก�าลังความรู้ ก�าลังความคิด และประสบการณ์ ผนวกกับการ

วางแผนเตรียมความพร้อมอย่างถี่ถ้วน และการบริหารจัดการ

ในลักษณะบรูณาการร่วมกบัหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือลด

ผลกระทบและก่อให้เกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะ

เหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่ว

ทุกภาคของประเทศ กรมชลประทานก็ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มก�าลัง กระทั่งผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยดี 

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี ของกรมชลประทาน ผมขอ

แสดงความความยินดี ชื่นชม และเป็นก�าลังใจให้แก่ทุกท่านใน

การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมริูเ้หน็ดเหน่ือยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

พร้อมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์งหลาย

ทัว่สากลโลก อกีทัง้ พระบรมเดชานภุาพแห่งองค์พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการ พนักงาน และ 

เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกท่าน ประสบแต่สิ่งอันประเสริฐ มี

ขวัญและก�าลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ และด�าเนินงานตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป

นายธีระ วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปี ๒๕๕๔ นี้ เป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่องใน

โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงเจริญพระชนมายุครบ 

๗ รอบ หรือ ๘๔ พรรษา โดยตลอดระยะเวลาแห่งการ 

ครองราชย์นานกว่า ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง โดยจะ

เห็นได้จากโครงการพระราชด�าริมากมายที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อสร้าง

ชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ใีห้แก่ประชาชน โดยเฉพาะโครงการด้าน

ชลประทาน ดงัพระราชด�ารสั “น�า้คอืชวีติ” ทีพ่ระองค์ได้พระราชทาน

ไว้

กรมชลประทานได้ถวายงานรบัใช้ใต้เบือ้งพระยคุลบาท ตาม

รอยพระราชปณิธานเพื่อน�าความผาสุกมาสู่พี่น้องชาวไทย ด้วย

ความมุ่งม่ัน และทุ่มเทของเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมชลประทานทุกคน ที่พร้อมจะอุทิศตนเพื่องานอันน�ามาซึ่ง

ประโยชน์สุขของประชาชนร่วมชาต ิโดยใช้ประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญที่ก่อและหล่อหลอมมายาวนานเป็นรากฐาน ปรากฏ

เป็นความส�าเร็จและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลา 

นับเนื่องกว่าศตวรรษจนก้าวสู่ปีที่ ๑๐๙ ในปีนี้

 ในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�าเร็จ

ของกรมชลประทาน ด้านการพัฒนาคุณภาพและการบริหาร

จัดการภาครัฐ ความมุ่งมั่นและความวิริยะอุตสาหะ ประกอบกับ

การร่วมแรงร่วมใจเป็นหน่ึงเดียว ท�าให้กรมชลประทานสามารถ

สร้างงานที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการชลประทานด้วย

ยทุธศาสตร์การมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชน โดยเริม่ต้นทีโ่ครงการ

ส่งน�้าและบ�ารงุรกัษากระเสยีว อ�าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรุี  

เป็นโครงการน�าร่อง จนเกิดความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้

กรมชลประทาน ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งในระดับประเทศ

และระดับสากลคือรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้

บริการ ประจ�าปี ๒๕๕๓ จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และรางวัลรองชนะเลิศสาขา Fostering 

Participation in Policy Making Decisions Through Innovative 

Mechanisms ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 

(United Nations Public Service Awards) ขององค์การ

สหประชาชาต ิความส�าเรจ็นีจ้ะเป็นพลงัการขบัเคลือ่นในการขยาย

ผลไปสูค่วามส�าเรจ็ของการบรหิารจดัการชลประทานโดยเกษตรกร

มีส่วนร่วมในโครงการอื่นๆ ต่อไป

 นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ทุ่มเทสรรพก�าลังใน

การฟันฝ่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น จากการแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้ง

ร้ายแรงท่ีสุดในรอบหลายสิบปี เมือ่ปลายปี ๒๕๕๓ ด้วยการระดม

ก�าลังคน ก�าลังความคิด วางแผน เตรียมรับสถานการณ์ และ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง 

เต็มก�าลังความสามารถ จนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ

พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี นับเป็นความส�าเร็จอันภาคภูมิใจ

ของกรมชลประทานเป็นอย่างยิ่ง   

ความส�าเรจ็ทัง้หลาย ทัง้ปวง ของกรมชลประทาน ก่อก�าเนดิ

จากการเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง ข้าราชการทุกระดับชั้น รวมถึง 

เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน มคีวามรกัในหน้าทีแ่ละองค์กร ปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความเสยีสละและอตุสาหะ พร้อมทีจ่ะทุม่เทความรู ้ประสบการณ์ 

และความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง สืบต่อไป เพ่ือให้

ภารกิจของกรมชลประทานส�าเร็จลุล่วงดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

นายชลิต ด�ารงศักดิ์

อธิบดีกรมชลประทาน

สารจากอธิบดีกรมชลประทาน
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ผู้บริหารกรมชลประทาน ปีที่ ๑๐๙

นายชลิต ด�ารงศักดิ์

อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ ๒๘
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นายวีระ วงศ์แสงนาค

รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา

นายสี่พร มณีโชติ

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายสัญชัย เกตุวรชัย

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารกรมชลประทาน ปีที่ ๑๐๙
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นายมนตรี ตันตระกูล

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านควบคุมการก่อสร้าง

นายประสิทธิ์ สีโท

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านส�ารวจและหรือออกแบบ

นายชูชาติ ฉุยกลม

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา 

ด้านวางแผนและโครงการ

นายสรายุทธ์ รัตนนคร

วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา

ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา

ผู้บริหารกรมชลประทาน ปีที่ ๑๐๙
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วิวัฒน์แห่งชลประทาน
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นบัตัง้แต่การก่อตัง้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ หรอืเมือ่ ๑๐๙ 

ปีก่อน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕ กรมชลประทานได้มวีวิฒันาการ

ด้านการชลประทานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ

เทคโนโลยีการก่อสร้าง และการบริหารจัดการน�้า  

จนเติบโตขึ้นมาเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง พรั่งพร้อมด้วย

บุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และศักยภาพในการ

พัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้าดังเช่นปัจจุบัน 

ส่วนหนึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ องค์ราชัน

ผู้เป็นปราชญ์แห่งน�้า ผู้ทรงพระคุณประเสริฐยิ่งของ

ปวงชนชาวไทย
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บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Canals, Lands and Irrigation 

Company) เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้

ด�าเนินการขุดคลอง โดยเริ่มขุดคลองในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ มีระยะเวลา

ด�าเนินการ ตามสัมปทาน ๒๕ ปี โครงการประกอบด้วยการก่อสร้าง

ระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา เขต

จังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ คือ “คลอง

รงัสติประยูรศักด์ิ” เชือ่มระหว่างแม่น�า้เจ้าพระยา ตรงไปยงัแม่น�า้นครนายก 

พร้อมกบัการสร้างประตรูะบายน�า้ ส�าหรบัควบคมุการเกบ็กกัน�า้เพือ่การ

เพาะปลกู และสร้างประตเูรอืสญัจรเพือ่การคมนาคมขนส่งทางน�า้ตลอด

ทั้งปี

หลงัจากทีบ่รษิทัดงักล่าวได้ด�าเนนิการ มาประมาณ ๑๐ ปี เจ้าพระยา

เทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่

ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ พบว่า ทุ่งรังสิต จ�าเป็น

ต้องได้รบัการช่วยเหลอืด้านการชลประทานเป็นการด่วน จงึน�าความขึน้

กราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศมาศึกษา

พิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน�้าในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัหาวศิวกรผูช้�านาญงานด้านการชลประทาน

ก้าวแรก “กรมคลอง”

การพฒันางานชลประทานในประเทศไทยมจุีดเร่ิมต้นในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการชลประทานต่อการพัฒนาประเทศไทย 

ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ จึงมีการขุดลอกคลองและขุดคลอง

ขึ้นใหม่ในบริเวณทุ่งราบภาคกลางจ�านวนมาก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๓ – ๒๔๔๗ ทั้งคลองที่ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ขดุ และคลองทีเ่อกชนขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตขดุ ถงึ ๑๗ 

คลอง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคมและกักเก็บน�้าไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกเป็นส�าคัญ
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ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ จึงได้มีการว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด  

(J. Homan Van Der Heide) วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาด�าเนิน

งานชลประทานในประเทศไทย และพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่  

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง  

“กรมคลอง” และทรงแต่งตั้ง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรม

คลองคนแรก 

 ภารกจิของกรมคลองในยคุเร่ิมต้น คอื การวางรากฐานและเสนอแนวคดิ

การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน�้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้ง

เพือ่ประโยชน์ในด้านการคมนาคม การเกษตร การอปุโภคบรโิภค และการ

ป้องกันภัยธรรมชาติ 

 นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ท�ารายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อน

ทดน�้าปิดกั้นแม่น�้าเจ้าพระยา หรือ “สกีมไชยนาท” ที่จังหวัดชัยนาท แต่ไม่

ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไป อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้กลาย

เป็นรากฐานส�าคญัของการสร้างเขือ่นทดน�า้ขนาดใหญ่ คอื “เขือ่นเจ้าพระยา” 

ในเวลาต่อมา

 ภายหลังจากที่ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรม

คลองได้ ๗ ปี เกิดมีความขัดแย้งขึ้นกับรัฐบาล นายเย โฮมัน วันเดอร์ 

ไฮเด จึงได้ขอลาออกจากราชการ 

 ผู้ที่มาสืบทอดต�าแหน่งเจ้ากรมคลองต่อจากนายเย โฮมัน วันเดอร์ 

ไฮเด คือ พระยาสวัสดิ์วรวิถี  ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นด�ารงต�าแหน่งนี้ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ และเป็นผู้จัดการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  โดย

แบ่งการบริหารกรมออกเป็น ๗ กอง แทนการบริหารงานแบบเดิมที่รวม

ศูนย์อ�านาจอยู่ที่เจ้ากรมเพียงคนเดียว 

 ในสมัยเจ้ากรมคลองผู้นี้ มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของกรมคลอง มา

มุ่งเน้นด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งขยายพ้ืนที่

และบ�ารุงพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยอาศัยการทดน�้าตามหลัก

วิชาการ เพื่อควบคุมน�้าฝนและน�้าท่าให้ ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

    

13

เมื่อได้ท�าการส�ารวจสภาพภูมิประเทศ รวบรวมและศึกษาข้อมูล 

เกี่ยวกับน�้า ปัญหาการชลประทานในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ตลอดจนรายงาน

ของนายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ที่ได้จัดท�าไว้ก่อนหน้านี้ เซอร์ ธอมมัส 

วอร์ด ได้วางแผนด�าเนินการโครงการทดน�้าส�าหรับพื้นที่ราบตลอดบริเวณ

แม่น�้าเจ้าพระยา โดยแบ่งงานก่อสร้างเป็น ๕ ตอน

ก้าวที่สอง “กรมทดนำ้า”
 ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประเทศไทยประสบกับสภาวะฝนแล้ง

เป็นเวลานานถึง ๓ ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๕๖ 

ท�าให้การเพาะปลูกข้าวในบริเวณทุ่งราบภาคกลางที่เป็น 

อู่ข้าวอู่น�้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง

คณะกรรมการขึน้เพือ่พจิารณาหามาตรการแก้ไขทพุภกิขภยั

ที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ลงความเห็น

ว่า ควรมกีารเร่งรดัพัฒนางานชลประทานขึน้ในประเทศไทย

โดยด่วน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ

ราชด�าริเห็นชอบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ติดต่อ

ขอความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากรัฐบาลอังกฤษ ซ่ึง

ได้ให้ยืมตัว เซอร์ ธอมมัส วอร์ด (Sir Thomas Ward) ผู้

เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ ให้เข้ามาช่วยเหลือศึกษาวางรูปงาน

โครงการชลประทานให้ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ

การทดน�้าท่านนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้

เป็นเจ้ากรมคลองคนที่ ๔ ในเวลาต่อมา
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ระหว่างที่ เซอร์ ธอมมัส วอร์ด ก�าลังปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยนั้น 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้

รวบรวมกิจการของกรมคลองเก่า แล้วจัดตั้งเป็น “กรมทดน�้า” เมื่อวันที่ 

๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ เพือ่ให้รบัผดิชอบงานชลประทานตามโครงการ

ทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป และทรงแต่งตัง้ นายอาร์ ซ ีอาร์ วลิ สนั ซึง่เป็นวศิวกร

ผู้ช่วยของ เซอร์ ธอมมัส วอร์ด เป็นเจ้ากรมทดน�้า ในปีเดียวกัน 

ภารกจิหลกัในยคุของ นายอาร์ ซ ีอาร์ วิล สนั คอื การด�าเนิน “โครงการ

ชลประทานป่าสักใต้” ซึ่งเป็นตอนที่ ๓ ของโครงการทดน�้าส�าหรับพื้นที่

ราบตลอดบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๖๗ 

คือเขื่อนทดน�้าขนาดใหญ่ ชื่อว่า “เขื่อนพระราม ๖” ในต�าบลท่าหลวง 

อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

ได้ประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งถือเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

แห่งแรกในประเทศไทย

เขื่อนพระรามหกก่อสร้างตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย ตาม

หลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน�้าสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้น

เป็นต้นมา งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้เริม่กระจายไปทัว่ทกุภมูภิาค

ของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื เป็นการจดัการหาน�า้เพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอปุโภคบรโิภค และ

เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายใน

ประเทศ
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ก่อร่างสร้าง “กรมชลประทาน”

ด้วยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ว่า ค�าว่า “ทดน�้า” ซึ่งใช้เรียกชื่อ

กรมอยู่ไม่ถูกต้องตรงกับงานแท้จริงที่ปฏิบัติ เพราะค�าว่า  

“ทดน�้า” หมายถึงเฉพาะแต่การปิดกั้นล�าน�้า ซึ่งเป็นงาน

แขนงหนึ่งของการส่งน�้าเท่านั้น ส่วนงานของกรมทดน�้าที่

ปฏิบตัอิยูจ่รงิน้ัน รวมถงึการขดุคลองทดน�า้ ส่งน�า้ตามคลอง

ที่ขุด ตลอดจนใช้เคร่ืองสูบน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูกอีก

ด้วย จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อกรม 

ทดน�้าเป็น “กรมชลประทาน” เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๔๗๐ นามกรมชลประทาน ซึง่ใช้อยูจ่วบจนปัจจบุนั 

จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้

จากนัน้เป็นต้นมา กรมชลประทาน และการพัฒนางานชลประทานยิง่

ทวีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติมากขึ้น เมื่อมีการกระจาย 

กิจการชลประทานออกสู่ภูมิภาค ทั้งการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้า การ 

ส่งน�า้และการสบูน�า้ช่วยเหลอืพืน้ทีเ่พาะปลกูอย่างทัว่ถึง ด้วยการก่อสร้าง

โครงการต่างๆ ขึ้นในเกือบทุกภาคของประเทศไทย เช่น โครงการ

ชลประทานประเภทฝายขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคเหนือ คือ โครงการ

ฝายแม่แฝก กั้นแม่น�้าปิงท่ีบ้านสหกรณ์ ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑  เสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 

๒๔๗๙ ซึ่งสามารถส่งน�้าให้แก่พื้นที่ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จนถึงปัจจุบัน

โครงการท่ีเริ่มการก่อสร้างในเวลาเดียวกับโครงการชลประทาน 

แม่แฝก คอื โครงการแม่วงั (ฝายหลวงสบอาง) จงัหวดัล�าปางและโครงการ

ชลประทานนครนายก อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างเป็นเขื่อน
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ทดน�้า โครงการชลประทานแม่น�้าสุพรรณ ตอนโครงการมะขามเฒ่า ซึ่ง

เป็นตอนที ่๑ ของโครงการแม่น�า้สพุรรณ ประกอบด้วยงานก่อสร้างประตู

ระบายน�า้พลเทพและประตเูรือสญัจรพลเทพ ปิดกัน้แม่น�า้สพุรรณ ทีอ่�าเภอ

วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นอกจากนี้ ยังมีก�าหนดการโยธาเทศบาล เรื่อง การจัดหาน�้าจืด การ

ประปา การระบายน�า้ และการชลประทาน เพือ่แบ่งงานทีเ่ก่ียวข้องกับการ

จดัการทรพัยากรน�้าออกเป็นหลายด้านตามวตัถปุระสงค์ของการใช้ประโยชน์ 

มกีารให้ความหมายและขอบเขตของการชลประทานชดัเจนขึน้ และต่อมา 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคมุกจิการชลประทาน

ในแถบภาคเหนือของประเทศฉบับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัติควบคุม

เหมืองฝายและพนัง พุทธศักราช ๒๔๗๗  

นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งน�้าเพิ่มขึ้นแล้ว กรมชลประทานยัง

พัฒนางานทางด้านบุคลากร และด้านช่างควบคู่กันไป โดยการรื้อฟื้นการ

ตั้งโรงเรียนช่างชลประทานขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งตั้งมาตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๔๔๖ จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงได้โอนโรงเรียนชลประทานไปเป็น

ส่วนหนึ่งของโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการในสาขา

วชิาการคลอง การรือ้ฟ้ืนโรงเรยีนช่างชลประทานขึน้นี ้ท�าให้กรมชลประทาน

มีบคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านช่างเพือ่งานก่อสร้างโครงการ

ต่างๆ เพิม่มากขึน้ จนสามารถด�าเนนิการก่อสร้างงานชลประทานทัง้หมด

ส�าเรจ็ได้ด้วยฝีมือช่างคนไทย ตัง้แต่การส�ารวจ การออกแบบ การก่อสร้าง 

และการน�าเอาวิชาการที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การศึกษาและวิเคราะห์สภาพ

น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติที่จะน�ามาใช้ในการชลประทาน เช่น ปริมาณน�้า

ที่สามารถน�ามาใช้ในการเพาะปลูกได้ และปริมาณน�้าหลากสูงสุดในรอบ

ปีต่างๆ อีกด้วย

จากนัน้มา กรมชลประทานได้ก้าวเข้าสูย่คุแห่งการพฒันาอย่างจรงิจงั  

และท�าให้งานชลประทานก้าวหน้าเข้มแข็งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ในสภาวะวิกฤติแห่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งเริ่มต้นขึ้น

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ และกินเวลาถึง ๖ ปีกว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมชลประทานได้พยายามอย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถในการพัฒนาแหล่งน�้าให้ขยายตัวไปอย่าง

กว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เท่าที่สถานการณ์

และงบประมาณจะเอื้ออ�านวย 

จุดเปลี่ยนของกรมชลประทานเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจาก

สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ๒ ปี เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมองค์การ

สหประชาชาติ ในภาวะที่ทั่วโลกก�าลังขาดแคลนอาหาร จึงมีความจ�าเป็น

ที่ต้องเร่งทวีผลผลิตทางการเกษตรให้มากข้ึนและเร็วขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เสนอแนะด้าน

การเกษตรแก่รัฐบาลไทย ๑๒๘ ข้อ ในจ�านวนนี้ เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับการชลประทาน ๒๒ ข้อ มีสาระส�าคัญในการพัฒนาการชลประทานใน

ประเทศไทย ซึง่กรมชลประทานต้องถอืปฏบิตัใินเวลานัน้ด้วย หนึง่ใน ๒๒ 

ข้อนัน้ คอื ให้เร่งสร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ท่ีผูเ้ชีย่วชาญฮอลนัดาและ

ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษได้วางไว้ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ และ พ.ศ. ๒๔๕๖

เพราะความจ�าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าว

ให้ได้มากขึ้นถึง ๒ ล้านตัน รัฐบาลภายใต้การน�าของจอมพล ป.  

พิบูลสงคราม จึงได้อนุมัติข้อเสนอของกรมชลประทาน ในการเร่งสร้าง

โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อความสมบูรณ์ทางการเกษตรใน

ทุ่งราบภาคกลาง ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น�้าของประเทศ เพราะโครงการย่อยบาง

โครงการได้สร้างไว้บ้างแล้วในระยะ ๑ ระยะ ๒ ระยะ ๓ ประกอบกบัชาวนา

ในทุง่เจ้าพระยานีไ้ด้ท�านาอยูแ่ล้ว และมจี�านวนครอบครวั จ�านวนเกษตรกร 

อยู่มาก ครอบคลุมเนื้อที่ ๕,๗๑๘,๐๐๐ ไร่ รวม ๑๗ จังหวัด ๘๖ อ�าเภอ

เริ่มโครงการขนาดใหญ่  “เขื่อนเจ้าพระยา”
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การลงมือก่อสร้างโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ซึ่งต่อมาได้

ชื่อว่า “เขื่อนเจ้าพระยา” จึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จากการ 

ผลกัดนัของหม่อมหลวงชชูาต ิก�าภ ู“บดิาแห่งชลกร” อธบิดกีรมชลประทาน

คนท่ี ๑๒ และด้วยเงนิกู้จากธนาคารโลก ๓๖๐ ล้านบาท ซ่ึงกรมชลประทาน

ได้น�ามาใช้ในการจดัซือ้เครือ่งจกัร เครือ่งมอื และวสัดกุ่อสร้างทีไ่ม่สามารถ

ผลิตข้ึนเองได้ในประเทศไทย และใช้เป็นค่าก่อสร้างตัวเขื่อนเจ้าพระยา

บางส่วน

เพื่อเตรียมก�าลังคนให้พร้อมส�าหรับงานใหญ่ ในเดือนพฤษภาคม 

๒๔๙๐ หม่อมหลวงชชูาต ิก�าภ ูนายช่างใหญ่กรมชลประทาน ได้คดัเลอืก

ข้าราชการกรมชลประทาน ๓๐ คน ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สหรัฐอเมริกา 

ในความดูแลของ Bureau of Reclamation เป็นเวลา ๑ ปี ๔ เดือน 

ในการออกแบบเขือ่นเจ้าพระยา กรมชลประทานได้ขอยมืตวันายช่าง

ออกแบบอาวุโสจากกรมชลประทาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒ นาย มา

เป็นหวัหน้าควบคมุการออกแบบเขือ่นเจ้าพระยาคนหนึง่ และเป็นหวัหน้า

ควบคุมการออกแบบโครงการส่งน�้าอีกคนหนึ่ง แต่นายช่างผู้ออกแบบ

โดยตรง คือ นายช่างของกรมชลประทานไทยทั้งสิ้น ภายใต้การควบคุม

อย่างใกล้ชิดของ หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู อธิบดีกรมชลประทานในเวลา

นั้น  

พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเป็นปีแรกของยุคพัฒนาการชลประทานแผนใหม่ 

คอื การชลประทานทีเ่ป็นงานอเนกประสงค์ ทีจ่ะต้องก่อสร้างชนดิส�าเรจ็รปู

ทุกอย่างในลักษณะของการพัฒนา คือ ทั้งงานเก็บกักน�้าเพื่อป้องกัน

อุทกภัยในลุ่มน�้า งานผลิตกระแสไฟฟ้า งานทดน�้า ส่งน�้า โดยมีระบบส่ง

น�า้ท่ีดี มีการระบายน�า้ งานแปรสภาพทีด่นิ ตลอดจนการคมนาคมทางน�า้ 

เพ่ือล�าเลียงพืชผลเชื่อมโยงจากการล�าเลียงจากไร่นาสู่ตลาด โดยมี 

จุดเริ่มต้นจาก “เขื่อนเจ้าพระยา”  
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มุ่งพัฒนาแหล่งนำ้าด้วยโครงการขนาดใหญ่

นอกจากงานก่อสร้างเขื่อน โรงไฟฟ้าพลังน�้า ประตูน�้า ท�านบดินปิด

กั้นล�าน�้าเดิม และช่องลัดซึ่งเป็นทางน�้าใหม่ งานก่อสร้างคลองส่งน�้าและ

ประตรูะบายประจ�าคลอง ทีจ่�าเป็นแก่การส่งน�า้ให้กับราษฎรก่อนแล้ว การ

ก่อสร้างโครงการชลประทานเข่ือนเจ้าพระยา ยังประกอบด้วยระบบส่งน�า้

ทั้งสองฝั่งของแม่น�้าเจ้าพระยา คือ ระบบส่งน�้าฝั่งซ้าย ได้แก่ คลอง

ชัยนาท-ป่าสัก และคลองชัยนาท-อยุธยา และระบบส่งน�้าฝั่งขวา ซึ่งใช้

แม่น�้าน้อย ล�าน�้าธรรมชาติชักน�้าออกจากแม่น�้าเจ้าพระยาเหนือตัวเขื่อน 

ระบบส่งน�า้ทัง้หมดนี ้เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๓ สามารถ

ส่งน�้าให้กับพื้นที่เกษตรกรรมได้ทั้งหมดถึง ๕,๗๑๘,๐๐๐ ไร่

ความส�าเรจ็ของเขือ่นเจ้าพระยานีน้�ามาสูโ่ครงการขนาดใหญ่อกีหลาย

โครงการ เช่น โครงการยันฮี หรือเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดใน

เอเชียอาคเนย์ เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าของประเทศ

ด้วยไฟฟ้าพลังน�้า เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแม่กลอง เขื่อน

ล�าตะคอง อ่างเกบ็น�า้บางพระ ฯลฯ ท�าให้พืน้ทีช่ลประทานท่ีได้รบัประโยชน์

มีมากกว่า ๗ ล้านไร่

เขื่อนเจ้าพระยา ก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๐ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว

ชลประทาน ในการเป็นโครงการขนาดใหญ่และส�าคัญที่สุดโครงการแรกที่ส�าเร็จด้วยฝีมือช่าง

ชลประทานไทยทั้งหมด
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โครงการยันฮี หรือเขื่อนภูมิพล เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

หม่อมหลวงชูชาติ ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมชลประทานแล้ว ได้

พิจารณาให้สร้างเขื่อนกั้นแม่น�้าปิงที่เขาแก้ว อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

เพื่อเก็บกักน�้าที่เหลือใช้ ในฤดูฝนมาผลิตก�าลังไฟฟ้า หลังจากรัฐบาลให้

ความเหน็ชอบ งานก่อสร้างเขือ่นเกบ็กกัน�า้แห่งนี ้ตลอดจนการตดิตัง้เครือ่ง

ก�าเนดิไฟฟ้าพลงัน�้าและปักเสาเดนิสายไฟเพือ่จ่ายไฟให้กบัเขตพระนครและ

ธนบุรี จึงได้เริ่มด�าเนินการใน พ.ศ. ๒๕๐๐ จนแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ ปี โดยที่หม่อมหลวงชูชาติเป็นผู้ก�ากับดูแล ตั้งแต่

ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างทั้งหมด

เขื่อนภูมิพลช่วยให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง 

และจังหวัดทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกกับตะวันตกของอ่าวไทย รวม ๓๖ 

จังหวัด มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การกักเก็บน�้าไว้ ใน 

อ่างเก็บน�า้เหนอืเขือ่นภมูพิล ยงัเป็นผลให้โครงการเจ้าพระยาใหญ่ได้รบัน�า้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งราบ บริเวณจังหวัดตาก 

จังหวัดก�าแพงเพชร และทุ่งราบภาคกลางอีกด้วย

ความส�าเร็จเหล่านี้และความส�าเร็จในเวลาต่อมาของกรมชลประทาน 

เกดิขึน้ได้จากการบกุเบกิของหม่อมหลวงชชูาต ิก�าภ ูทัง้สิน้ ต้ังแต่การสะสม

ก�าลงัช่างจนเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

ได้เอง การเจรจาเพื่อขอกู้เงินธนาคารโลกและประเทศต่างๆ การวางระบบ

งานทุกด้าน เช่น วิชาการส�ารวจท�าแผนที่ งานส�ารวจทางอุทกวิทยา งาน

ส�ารวจทางธรณวีทิยา อกีทัง้ยงัขยายวงเงนิงบประมาณกรมชลประทานเพิม่

ขึน้ทกุปี เพือ่ขยายงานให้กว้างขวางย่ิงข้ึน ตลอดจนจดัหาเคร่ืองจกัรเคร่ือง

มือและเครื่องทุ่นแรงใหม่ๆ มาสนับสนุนช่างและงานก่อสร้าง  สนับสนุน

และขยายโรงงานช่างกลของกรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏบิตังิานสนบัสนนุงานก่อสร้างของกรมชลประทานได้ทนัตามความต้องการ 

งานก่อสร้างจึงด�าเนินไปได้ด้วยดี ปราศจากอุปสรรค
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งานชลประทานในยุคของหม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู ยังครอบคลุมถึง

งานเกษตรชลประทาน เช่น การจัดตั้งสถานีทดลองการใช้น�้าของพืช 

สถานีทดลองข้าว สถานีทดลองพืชกสิกรรมในเขตโครงการชลประทาน 

ทัง้ในภาคกลางและตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่เป็น “ศนูย์รวมการทดลอง

เรื่องต่างๆ ทางการเกษตรชลประทาน” ที่ทุกกรมในกระทรวงเกษตรมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินงาน คือ เรื่อง ดิน น�้า พืช ที่มีความสัมพันธ์กัน 

ตลอดจนวิธีการให้น�้า และใช้น�้า

สถานีทดลองการใช้น�้าของพืชที่หัวงานโครงการชลประทานสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรีนี้เองที่หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู ได้กราบบังคมทูล 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

เสด็จทอดพระเนตรเมือ่เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ และนบัแต่นัน้เป็นต้น

มา ทัง้สองพระองค์ทรงทอดพระเนตรงานชลประทานด้วยความสนพระทยั 

ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็น

ล�าดับ  ซึ่งถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ชองกรมชลประทาน
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ยุคสมัยแห่งความยิ่งยง

นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อประเทศไทยมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้น การพัฒนาแหล่งน�้า

ด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ก็ถูกก�าหนดเป็นนโยบาย

ส�าคัญของรัฐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทุกฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๐๙) จนถึง

ปัจจุบัน  โดยปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบไปตาม

สถานการณ์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ มีนโยบายเพิ่ม

ผลผลิตการเกษตร โดยการขยายการชลประทาน นอกจากเขือ่นเจ้าพระยา

และเข่ือนภูมิพลแล้ว โครงการส�าคัญในแผนฉบับนี้ ซึ่งเน้นการก่อสร้าง

เขือ่นเกบ็กักน�้าขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชนอ์เนกประสงค์ ยงัมีเขือ่น

สิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อน 

แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) 

นโยบายส�าคญั คอื การเพิม่รายได้และยกระดบัมาตรฐานการครองชพีของ

ประชาชนให้สงูขึน้ โดยระดมทรพัยากรของประเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด เพื่อขยายก�าลังการผลิตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ จงึยงัคงแนวทางการพัฒนาแหล่งน�า้ต่อเน่ืองจากแผนฯ ฉบบัแรก 

และเน้นหนักการจัดระบบส่งน�้าให้ถึงมือประชาชนเพื่อเร่งรัดเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร
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โครงการชลประทานส�าคญัตามแผนฯ ฉบบันี ้คอื โครงการชลประทาน

น�า้อนู จงัหวดัสกลนคร  โครงการชลประทานปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

โครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และโครงการโดมน้อย 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

เมื่อถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๑๔-๒๕๑๙) นโยบาย คือ เร่งรัดการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้า

การเกษตรเป็นสินค้าส่งออกให้มากยิ่งขึ้น โดยมาตรการส�าคัญ คือ เน้น

ใช้พื้นที่ชลประทานของโครงการที่สร้างเสร็จแล้วให้ได้ประโยชน์เต็มที่

เสียก่อน โดยจัดให้มีแผนพัฒนาการเกษตรชลประทานเป็นลุ่มน�้า เร่ง

ก่อสร้างโครงการชลประทานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบ 

ส่งน�้าและคลองระบายน�้า ส่วนการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ใหม่ให ้

ลดความส�าคัญลง โดยพิจารณาแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความ

ต้องการที่แท้จริงในอนาคต และปรับปรุงการเกษตรชลประทาน 

โครงการขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ตามแผนฯ ฉบับนี้ ได้แก่ โครงการ 

ชลประทานแม่กวง จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการพรบุาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 

โครงการมูโนะ จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาน�้าใต้ดิน จังหวัด

สุโขทัย เป็นต้น

ในช่วงเวลานี้ ส�าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมชลประทานมี

การก่อสร้างโครงการส�าคัญหลายแห่ง เช่น เขื่อนล�าพระเพลิง จังหวัด

นครราชสีมา เขื่อนล�าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โครงการโดมน้อย 

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
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ชลกษตัรา บารมีแผ่ไพศาล
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎร

เป็นการส่วนพระองค์ตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดภาคกลาง เป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมาเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มพสกนกิรในภาค

เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  พระราชทานพระราชด�าริให้

กรมชลประทานด�าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน�้าหลากหลายขนาดและรูป

แบบเพือ่แก้ไขปัญหาเรือ่งน�า้ ซึง่เป็นปัจจัยส�าคญัทีส่ดุในการด�ารงชวีติของ

ราษฎร  โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงเกิดขึ้น

อย่างมากมาย และกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  นับแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๑๘ เป็นต้นมา

 

บนัทกึประวติัศาสตร์หน้าส�าคญัของกรมชลประทาน เริม่

ขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มงานพัฒนา

แหล่งน�า้ด้วยการพระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๐๖ และนับจากนั้นเป็นต้นมา กรมชลประทาน ก็

มีบทบาทอย่างส�าคัญในการรับสนองเบื้องพระยุคลบาท

พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อประเทศชาติและประชาชน
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โครงการชลประทานส�าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๙  

เช่น เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เข่ือนนเรศวร จังหวัด

พษิณโุลก โครงการพฒันาลุม่น�า้ล�านางรอง จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่เป็นโครงการ

เพือ่ความมัน่คงในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  เขือ่นทบัเสลา จงัหวดั

อุทัยธานี โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ประตูระบายน�้าบางนราตอนบน จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ยังเป็นปีที่กรมชลประทานเริ่มงานก่อสร้างโครงการ

ชลประทานขนาดเลก็ให้กระจายไปทัว่ประเทศ  ด้วยการพจิารณาก่อสร้าง

โครงการชลประทานประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาความ 

เดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละท้องที ่สภาพภมิูประเทศและสภาพของแหล่ง

น�้า เช่น การด�าเนินการในรูปแบบของอ่างเก็บน�้า ฝายทดน�้า การ 

ระบายน�้าออกจากพื้นที่น�้าท่วม การสร้างพนังกั้นน�้าริมล�าน�้าเพื่อป้องกัน

อุทกภัย การสร้างประตูระบายน�้าและคันกั้นน�้า เป็นต้น 
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ชลประทานก้าวไกล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแหล่งน�้ายังเพิ่มเติมขึน้จากสมยัอดีต ที่ไม่

เพียงแต่จัดหา พัฒนาแหล่งน�้า และการก่อสร้างต่าง ๆ  แต่ยังขยายผลไป

สูก่ารป้องกนัและบรรเทาปัญหาน�า้เสยี ภยัแล้ง และแก้ปัญหาความยากจน 

ปัญหาความมั่นคง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการไฟฟ้า

พลงัน�า้ โครงการทีส่นบัสนนุปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

กรมชลประทาน ก้าวสู่ยุคของการก่อสร้างโครงการ

ขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วยโครงการชลประทาน

ส�าคัญมากมาย ท้ังโครงการท่ีกรมชลประทานด�าเนินการ

ตามแผนงานโครงการ และรับสนองพระราชด�าริ โดย

โครงการพฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ในยคุนี ้จะเป็นโครงการ

ทีม่กีารบรูณาการทัง้ระบบให้เกดิประโยชน์สงูสดุในวงกว้าง 

เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิมหาศาล เกดิการอนรุกัษ์และพฒันา

อย่างยั่งยืน หรือเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กที่จะ

ช่วยบรรเทาทุกข์ของราษฎรได้อย่างรวดเรว็ โดยให้ราษฎร

มีส่วนร่วม เช่น บริจาคที่ดิน
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โครงการส�าคัญที่มีการเริ่มต้น และด�าเนินการได้ส�าเร็จในช่วงปี พ.ศ. 

๒๕๓๐ - ๒๕๔๑ เช่น เขื่อนล�าปลายมาศ เขื่อนมูลบน เขื่อนล�าแชะ ใน

จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  เขื่อนคลอง

สียัดและเขื่อนทดน�้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการปรับปรุง 

ปากแม่น�้าโกลก จังหวัดนราธิวาส เขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง โครงการ

แม่สรวย เป็นต้น

ส�าหรบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินยคุปัจจบุนัทีส่�าคญั และ

ก่อเกิดคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ อาทิ โครงการแก้มลิง โครงการ

หาความสัมพันธ์ระดับน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา หรือโทรมาตรลุ่มเจ้าพระยา 

โครงการพฒันาลุ่มน�า้ปากพนัง โครงการพฒันาลุ่มน�า้ป่าสัก โครงการเข่ือน

ขุนด่านปราการชล โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองลัดโพธิ์ และ

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าแควน้อย 

จงึกล่าวได้ว่า โครงการชลประทานในยุคปัจจุบนั มิได้มีเป้าหมายเพียง

เพือ่แก้ไขปัญหา หรอืบรรเทาความเดอืดร้อนเกีย่วกบัน�า้เท่านัน้ หากแต่ยงั

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงในชีวิต

ให้กับประชาชน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของชาติโดยรวม
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กระแสพระราชด�ารัสเพียงประโยคสั้นๆ ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่เจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทาน 

บางตอนที่ได้เฝ้าฯ ถวายงานโดยใกล้ชิดนั้น ดูจะสอดคล้องกับ

เรือ่งราวทีไ่ด้ทรงเล่าถงึการทรงส�าราญพระอรยิาบถทีโ่ปรดปราน

ในสมัยเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่า หน้าร้อนปีใดที่ได้มีโอกาส

เสด็จฯ ไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากจะทรงพระส�าราญในการเล่นน�้าทะเล

แล้ว ยังโปรดที่จะขุดทรายบริเวณชายหาดหน้าพระต�าหนัก 

ที่ประทับ จนกลายเป็นบ่อหรือสระน�้าเล็กๆ ซึ่งทรง

เปรียบบ่อหรือสระน�้าที่ขุดนั้นเป็น “อ่างเก็บน�้าขนาด

เลก็” ทรงเฝ้าคอยเวลาเมือ่น�า้ทะเลมรีะดบัข้ึนสงู แล้ว

น�า้ทะเลกไ็หลเข้าไปขงัอยูจ่นเตม็อ่างเกบ็น�้าเลก็ๆ นัน้ 

คร้ันเวลาที่ระดับน�้าทะเลลดต�่าลง อ่างเก็บน�้าของ

พระองค์ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยน�้า

ต่อจากตวัอ่างเก็บน�า้ ทรงขดุคสู่งน�า้ขนาดเลก็เพือ่

ส่งน�้าให้กระจายไปตามพื้นทรายที่ร่วนซุย ซึ่งทรงขุด

ได้ไม่ยากนกั และทรงพระส�าราญย่ิงในการทอดพระเนตรพฤติกรรม

ของน�า้ทีไ่หลออกจากอ่างเกบ็น�า้ไปตามคูส่งน�า้แต่ละสายท่ีได้ทรง

ขุดขึ้นด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

“ฉันสนใจชลประทานมาตั้งแต่เล็ก”
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“...หลกัส�าคญัว่าต้องมีน�า้บริโภค น�า้ใช้ 

น�้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ 

ที่นั่น ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้าคนอยู่ 

ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า

ไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้....”

ความตอนหนึ่งจากพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

คือประจักษ์พยานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงตระหนกัถงึความส�าคญัและคณุค่าของทรพัยากร

น�้า อีกทั้งช้ีให้เห็นว่าน�้ามีความส�าคัญดังชีวิต เพราะ

เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของ

มนุษย์และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศที่ต้องพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นหลักอย่าง

ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรง 

มุ ่งมั่น ใส่พระทัยกับการพัฒนาแหล่งน�้าตลอด 

รัชสมัย นับตั้งแต่เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเข่ือนทดน�้า

เจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นครั้งแรก

พัฒนาการความส�าเร็จด้านการชลประทานของไทยในวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการ “น�้า” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากการที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการชลประทานมาตั้งแต่ยังทรง 

พระเยาว์ ดังที่ได้พระราชทานกระแสพระราชด�ารัสแก่คณะกรรมการสโมสร 

ไลออนส์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า 

ธาราแห่งชีวิต
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“...กอ็าจมบีางคนเข้าใจว่าท�าไมถึงสนใจ และบางคนไม่เข้าใจว่าท�าไมฉนัเอง

สนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จ�าได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ  ที่โรงเรียนมีครูคน

หนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้

เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ท�าให้ไหล

ตามน�้าไป ไปท�าความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน�้าไป ก็เป็น

หลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่าถ้าเราไม่

รักษาป่าไม้ข้างบน จะท�าให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่ง

การทีจ่ะมตีะกอนลงมาในเขือ่น มตีะกอนลงมาในแม่น�า้ ท�าให้

น�้าท่วมนี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ”

เมื่อเจริญพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังทรงศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านการชลประทานด้วยพระองค์

เอง และด้วยประสบการณ์ทีท่รงสัง่สมมาจากการทรงงานเรือ่ง

น�้ามาโดยตลอด ท�าให้ทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

“น�้า” ทั้งปวง ตั้งแต่การพัฒนาและจัดหาแหล่งน�้า การเก็บ 

กักน�้า การระบายน�้า การควบคุมน�้า การท�าน�้าเสียให้เป็นน�้าดี 

จนถงึการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม ก่อเกดิและต่อยอดเป็นโครงการ

พฒันาแหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารนิบัพนัโครงการ ซึง่

ล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทย และ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
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ระหว่างการเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม 

ณ พระราชวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน ในฤดูร้อน พ.ศ. 

๒๕๐๕ ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า ต�าบล

หนองแก อ�าเภอหัวหิน หลายคราว ทรงพระราชด�าริว่า 

ที่หมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านริมทะเลแห่งนี้ ราษฎร

ส่วนใหญ่ยังยากจน ขาดแคลนน�้าจืดส�าหรับใช้อุปโภค

บริโภค และไม่มีน�้าเพื่อการกสิกรรม อีกทั้งในช่วงน�้า

ทะเลขึน้สามารถไหลเข้าท่วมพ้ืนท่ีเกษตรทุ่งตะกาด ท�าให้

ผลผลติเสยีหาย จงึมพีระราชประสงค์ทีจ่ะทรงช่วยเหลอื 

โดยจัดให้มีแหล่งน�้าขึ้นด้วยการก่อสร้างเขื่อนดินเพื่อ

ปิดกั้นน�้าทะเลไม่ให้ไหลเข้ามาตามคลองที่บริเวณหน้า

โรงเจข้างเขาเต่า และเพื่อกักเก็บน�้าฝนมิให้ไหลลงสู่

ทะเล

“อ่างเก็บนำ้าเขาเต่า” 
ปฐมบทแห่งโครงการพัฒนาแหล่งนำ้า
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ในการเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม 

ณ พระต�าหนักในต่างจังหวัดนั้น ในระยะแรก พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบัแรม ณ วงัไกลกงัวล 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร

ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจ�า 

ทุกปี
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ปลาย พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน ๖๐,๐๐๐ บาท แก่

กรมชลประทาน ส�าหรับใช้เป็นทุนด�าเนินงานเบื้องต้นสมทบกับเงินงบประมาณ

ซึง่กรมชลประทานได้พจิารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเกบ็น�้าแห่งนีเ้พือ่สนอง

พระราชด�าร ิโดยเริม่ก่อสร้างเมือ่ต้นปี ๒๕๐๖ และก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปีเดยีวกนั 

ลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความสูง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ความจุ ๖๐๐,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร 

หมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาปัญหาเรื่องน�้าและดิน โดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน�้าจืดของชาวบ้านเป็นล�าดับแรก ท�าให้เกิดเป็นอ่างเก็บน�้าส�าหรับให้

ราษฎรได้มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค เลี้ยงปลา และท�าการกสิกรรมจวบจน

ปัจจุบัน

อ่างเกบ็น�า้เขาเต่า จึงเป็นโครงการพฒันาแหล่งน�า้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

โครงการแรก และถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของกรมชลประทานในการรับ

สนองเบื้องพระยุคลบาทด้านการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อประเทศชาติและประชาชน

 



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

    

35

“…เรื่องน�้านี่เป็นเร่ืองใหญ่ เวลาเท่าไรๆ ก็ไม่มีมากเกินไปส�าหรับหาแหล่งน�้า โปรด 

ทอดพระเนตรแผนที่มาก จะทรงทอดพระเนตรที่ทุรกันดารนี่จากแผนที่ บางทีบางแห่งก็คิด

ว่าข้าราชการก็ยังไปไม่ถึง เพราะอยู่ไกลมาก แต่เนื่องจากพระองค์ท่านอ่านแผนที่อย่างกับ

อ่านหนังสือ ท่านก็จะเห็นที่ที่กันดารนั้น แล้วก็ไปเยี่ยม ผลก็คือว่าน�้านี่เป็นสิ่งที่ต้องการ

ที่สุด...”

—

—

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระราชด�ารัส

ถึงแนวทางการจัดการน�้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัย

 ชุ่มชื่นทุกทิศา ด้วยนำ้าพระราชหฤทัย
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จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม 

พสกนกิรของพระองค์ในทกุภูมภิาค ทัง้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาค

กลาง และภาคใต้ เป็นเวลานานหลายเดือนในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ท้องถิ่นที่ทุรกันดารหรือตามหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ จึงทรงทราบถึงสาเหตุ

แห่งความล�าบากยากจนของราษฎรส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเกษตรกรว่ามาจากการ

ขาดแคลนน�้า หรือปัญหาน�้าท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ผลผลิตทาง 

การเกษตรที่ได้จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท�าให้ราษฎรส่วนใหญ่ในท้องถ่ิน 

ห่างไกลมีฐานะยากจน และขาดแคลนอาหารส�าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ

เมือ่ทรงทราบว่าน�า้เป็นปัจจยัทีส่�าคญัยิง่ และเป็นความต้องการอย่างมากของ

ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหา

เรื่องน�้าตลอดมา เพื่อประโยชน์ของราษฎรในด้านการเกษตรกรรม และอุปโภค

บริโภค การรักษาต้นน�า้ล�าธาร การระบายน�า้จากพืน้ทีลุ่่ม และการบรรเทาอทุกภยั 

มีพระราชด�าริว่าการแก้ไขปัญหาน�้าดังกล่าวจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะ

ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ 

ดังกระแสพระราชด�ารัสที่ว่า 

“... การเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด 

การช่วยเหลือให้เขาได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับตามความจ�าเป็นอย่างเหมาะสม จะ

เป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง แต่ละ

กรณี จ�าเป็นที่เราจะพิจารณาถึงความต้องการและความจ�าเป็นก่อน และต้อง

ท�าความเข้าใจกับผู้ที่เราจะช่วยให้เราเข้าใจด้วยว่า เขาอยู่ในฐานะอย่างไร สมควร

ที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร เพียงใด อีกประการหนึ่งในการช่วยเหลือนั้น 

ควรยึดหลักส�าคัญว่าเราจะช่วยเขา เพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป ...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเชื่อมั่นว่า เมื่อใดท่ีสามารถแก้ไขหรือ

บรรเทาความเดือดร้อนในเรือ่งน�้าให้กับราษฎรแล้ว เมือ่นัน้ราษฎรย่อมจะมีฐานะ

ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้กว่าเดมิ มกีารกระจายรายได้และการแลกเปลีย่นพชืผลระหว่าง

ครอบครัวต่อครอบครัว และหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ซึ่งผลประโยชน์มหาศาลที่จะเกิด

ตามมากค็อืความร่วมมอืและสมัฤทธผิลในการพฒันาชนบทด้านต่างๆ ทกุครอบครวั

มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น เพราะมีอาหารบริโภคเพียงพอ มีทุนทรัพย์พอที่จะส่ง

บุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่ออนาคตที่มั่นคงในภายหน้า และที่อยู่อาศัยก็จะได้รับ

การปรับปรุงซ่อมแซมให้ถูกสุขลักษณะขึ้น
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ในระยะแรกที่เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรตามที่ต่างๆ ในภาคเหนือ ทรง

พบว่าราษฎรชาวไทยภูเขาจ�านวนมากบุกรุกท�าลายป่าตามต้นน�้าล�าธาร เพื่อน�า

พื้นท่ีมาท�าไร่เลื่อนลอยหรือปลูกฝิ่น ก่อให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งตามมา จึง

พระราชทานพระราชด�าริว่า จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าอย่าง 

เร่งด่วนเป็นอันดับแรก โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา หรือ “โครงการหลวง” จึง

ถือก�าเนิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒

จดุมุง่หมายส�าคัญของโครงการหลวง คอื เพือ่ท่ีจะให้ชาวไทยภเูขาได้ตัง้ถิน่ฐาน

ท�ามาหากินอย่างถาวรเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมให้ปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น ท้อ 

แอปเปิ้ล แพร์ กาแฟ เป็นต้น เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและท�าไร่เลื่อนลอย โดย

การจดัหาแหล่งน�า้สนบัสนนุให้กบัพืน้ทีเ่พาะปลกูดงักล่าวซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ ๓๐๐ 

ไร่ ให้สามารถท�าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งส�าหรับอุปโภคและบริโภค 

นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย เพราะชาวไทยภูเขา

ซึง่อยูต่ามแนวชายแดนจะไม่รูส้กึว่าถูกทางการทอดท้ิง และเกดิความรูสึ้กว่าตนเอง

เป็นคนไทย ท�าให้ไม่แปรเปลี่ยนไปเข้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะเป็นอันตราย

กับความมั่นคงของชาติ

การพัฒนาแหล่งน�้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในภาค

เหนอื เริม่ขึน้เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิแปรพระราชฐานไปประทบั

แรม ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓

เหนือ...ต้นนำ้าลำาธารา
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กรมชลประทานจึงได้รับสนองพระราชด�าริ เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง “ฝาย

ทดน�า้บ้านหนองหอย” ปิดกัน้ห้วยแม่รวก บรเิวณบ้านหนองหอย ต�าบลโป่งแยง 

อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี

เดียวกนั ซึง่ถอืเป็นโครงการพฒันาแหล่งน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารโิครงการ

แรกในภาคเหนือ 

การพัฒนาแหล่งน�้าในภาคเหนือในระยะแรกส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้าง

โครงการประเภทฝาย เนื่องจากสภาพต้นน�้าล�าธารในภาคเหนือในขณะนั้นยัง

ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีน�้าไหลตลอดทั้งปี ต่อมาเมื่อแม่น�้าล�าธารต่างๆ กลับมี

น�้าน้อยลงหรือมีน�้าไหลไม่ตลอดปี จึงพระราชทานพระราชด�าริให้ก่อสร้าง 

อ่างเกบ็น�า้ เพือ่เกบ็กกัน�า้ทีม่จี�านวนมากในฤดฝูน เพือ่ใช้ประโยชน์ในยามราษฎร

ขาดแคลนน�า้แทน โดยอ่างเกบ็น�า้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

ก่อสร้างกระจายไปในจังหวัดต่างๆ ส�าหรับอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บ

น�้าแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน�้าแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือ

ก่อสร้างเสร็จ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรจ�านวนมาก 

อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยได้ระดับหนึ่ง
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เนือ่งจากทรงเลง็เหน็ว่าพืน้ทีภ่าคเหนอืเป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วได้พระราชทานพระราชด�ารงิานพฒันาแหล่งน�า้ควบคูก่บัการอนรุกัษ์

เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ให้เกิดความสมดุลในลกัษณะทีเ่รยีกว่า “ธรรมชาตริกัษาธรรมชาต”ิ จงึพระราชทาน

พระราชด�าริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้” ขึ้นที่ต�าบลป่าเมี่ยง 

อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เป็นต้นแบบการพฒันา

พื้นที่ต้นน�้าล�าธารของลุ่มน�้าต่างๆ ในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์

พ้ืนท่ีป่าต้นน�้าให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป และอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความ

สมดุล

นอกจากนี้ ยังทรงให้ท�าการศึกษาระบบการป้องกันป่าไม้ไม่ให้เกิดไฟไหม้ 

โดยวิธี “ป่าเปียก” คือท�าให้ป่าเขียวตลอดปีไม่ผลัดใบ และพระราชทาน 

พระราชด�าริการพัฒนาผสมผสานอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธาร โดยก่อสร้างฝายบริเวณ

ต้นน�า้ล�าธาร ปิดกัน้ร่องน�า้เป็นระยะๆ กระจายทัว่ไปในพืน้ทีป่่า เพือ่ชะลอความเร็ว

ของน�า้ทีจ่ะไหลลงสูพ่ืน้ราบ และเก็บกักน�า้ไว้เพ่ือรกัษาความชุม่ชืน้ของพืน้ดนิใน 

ฤดูแล้ง และท�าคูน�้าระบบก้างปลา เพื่อกระจายน�้าออกไปเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน

และป่าไม้ตามแนวสองฝ่ังล�าธาร ให้มีสภาพเขยีวชอุม่ตลอดปี และเป็นแนวป้องกนั

ไฟ

ณ ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประเภทอ่างเก็บน�้าและฝาย ท้ังขนาดใหญ่ กลาง 

และเล็ก รวมหลายร้อยโครงการ กระจายไปทั่วทุกจังหวัดของภาคเหนือ
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ชโลมหล้า ถิ่นอีสาน

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเริ่มขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เมือ่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรในจงัหวดัสกลนคร

และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ 

พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีถึงความเดือดร้อนต่างๆ ที ่

พสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศที่

แห้งแล้งกันดารกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย เก็บน�้า

ไม่อยู่ จึงไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก เป็นเหตุให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่อย่าง

ยากไร้และขาดแคลนอาหาร อกีทัง้ในอดตี หลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

เคยถูกภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคาม ซึ่งได้สร้างความหวาดกลัวให้กับ

ราษฎรผู้ประกอบสัมมาชีพ จนบางครั้งถึงกับต้องอพยพละถิ่นฐานของตน
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เนื่องจากทรงตระหนักดีว่าน�้าเป็นความต้องการสูงสุดของพสกนิกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงพระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานด�าเนินการ

ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�า้บ้านส้างค้อ อ�าเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร ขึน้เป็น

แห่งแรกในภาคนี้ และพระราชทานพระราชด�าริให้มุ่งเน้นจัดหาแหล่งน�้าส�าหรับ

ราษฎรในพืน้ทีล่่อแหลมในด้านความมัน่คงในพืน้ทีอ่สีานเหนือ เช่น อ�าเภอนาแก 

จงัหวดันครพนม อ�าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร อ�าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์  

จงัหวดัร้อยเอด็ อ�าเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น รอยต่อเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และ

จังหวัดเลย เป็นต้น ให้มีน�้ากินน�้าใช้ และน�้าเพื่อการเพาะปลูกตลอดปี โดยมี

รับสั่งว่า

“เมื่อมีน�้าเสียอย่าง ราษฎรก็จะไม่ละทิ้งที่อยู่ ให้พยายามดึงราษฎรเข้ามา

เป็นฝ่ายเรา จะได้ไม่เป็นแนวร่วมหรอืฝ่ายโน้น ครัง้แรกเราต้องให้ความคุม้ครอง

และช่วยเหลอืเขาในหนทางต่างๆ ก่อน ซึง่เป็นนโยบายผลกัดนัผูก่้อการร้าย ...”

ส�าหรับพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม น�้าท่วมขังในฤดูฝน แต่ฤดูแล้งกลับไม่มีน�้า ไม่อาจ

ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ เช่น ลุ่มน�้าก�่า จังหวัดสกลนคร-นครพนม ได้

พระราชทานแนวพระราชด�าริแก่กรมชลประทาน ดังปรากฏในรูปลายพระหัตถ์ที่

ได้ทรงเขียน หรือที่ทรงเรียกว่า “ตัวยึกยือ” เพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

พฒันาลุม่น�า้ก�า่ ให้เป็นต้นแบบของการพฒันาลุม่น�า้อืน่ทีม่ลัีกษณะคล้ายกนั เช่น 

ลุ่มน�้าสงคราม ลุ่มน�้าเซบาย ลุ่มน�้าเซบก เป็นต้น 

ในพื้นที่อีสานใต้ งานพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่วนใหญ่

จะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จะทรงเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นส�าคัญ และมีโครงการ

พฒันาทีจ่งัหวัดบรุรีมัย์เป็นแกนกลาง พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าคลองมะนาวขึ้น เพ่ือจัดหาน�้าให้กับราษฎร ให้มีที่อยู่อาศัย

และท�ากินเป็นหลักแหล่งถาวรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่บริเวณนั้น 

หลงัจากเหตกุารณ์ปัญหาด้านความมัน่คงคล่ีคลายแล้ว จึงได้เน้นการพฒันา

พื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาค โดยพระราชทานพระราชด�าริให้พัฒนาแหล่งน�้าในรูป 

อ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก และงานปรับปรุงขุดลอกแหล่งน�้าธรรมชาติ เช่น ขุดลอก

หนอง คลอง บึง หรือขุดสระเก็บน�้าในไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ กระจายตาม

พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเหล่านี้ท�าให้ราษฎรอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ

ไม่ต้องอพยพละถิ่นฐานดังเช่นที่เคยปฏิบัติกันมาอีกต่อไป
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ส�าหรบัเหตกุารณ์น�า้ท่วมกรงุเทพมหานครครัง้ประวตักิารณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงส�ารวจสถานการณ์น�้าท่วม

บริเวณพระโขนงและลาดพร้าว ที่ถูกน�้าท่วมขังนานถึงสองเดือนในวันที่  

๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชทานพระราชด�าริให้ขุดลอกคลองธรรมชาติ

บางสายและขุดลอกท่อระบายน�้าใต้ถนน เพื่อให้น�้าไหลได้สะดวก กับซ่อมแซม 

ท่อประปาตามถนน ทั้งยังพระราชทานพระราชด�าริให้สร้างประตูน�้าในคลอง 

แสนแสบ ตรงจุดที่จะเชื่อมต่อกับคลองบางกะปิให้เร็วที่สุดที่จะท�าได้ 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

พระด�าเนินลุยน�้าตามตรอกและถนนที่น�้าท่วม ทอดพระเนตรความคืบหน้าของ

โครงการบรรเทาน�้าท่วมตามพระราชด�าริและทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองไป

ตามถนนสายสรรพาวุธ-บางนา ในเวลาต่อมา ยังเสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทอดพระเนตรสภาพน�้าท่วมเขตบางขุนเทียนและเขตธนบุรี ทรงพระด�าเนินลุยน�้า

ท่วมกว่าหนึ่งกิโลเมตร และทรงใช้เวลา ๔ ช่ัวโมงในการตรวจตราประตูน�้าและ

สังเกตการสูบน�้าด้วยพระองค์เอง กับทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่ได้รับ

ความเดอืดร้อนอย่างใกล้ชดิ จากนัน้พระราชทานพระราชด�ารสัแนะน�าให้เจ้าหน้าที่

กรมชลประทานก่อสร้างอโุมงค์ใต้ทางรถไฟสายแม่กลองเพิม่ขึน้ และขดุคลองลดั

เพ่ือเร่งให้น�้าระบายได้เร็วขึ้น ซึ่งทุกคร้ังของการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงวางแนวทางและวิธีการแก้ไขด้วยพระองค์เอง พร้อม

ทั้งทรงเรียกประชุมคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วพระราชทานแนวพระราชด�าริใน

การแก้ไขและบรรเทาปัญหา

นำ้าท่วมบรรเทา ณ ลุ่มเจ้าพระยา

เนื่องจากภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม จึงมักมีปัญหาน�้าท่วมขังอยู่เสมอ ใน

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมรุนแรงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชด�าริให้ขุดลอกคลอง ๑๙ สาย ซึ่งมีความยาว

รวมกัน ๑๗๓.๕ กิโลเมตร และตั้งสถานีสูบน�้า ๔๓ แห่งเพื่อควบคุมการไหลของน�้า และป้องกัน 

มใิห้ท่วมชานเมืองด้านทศิตะวนัออก โดยการให้น�้าทีห่ลากมาจากทางเหนอืไหลลงสูค่ลองในจังหวดั

ปทมุธาน ีน�า้จากทศิตะวนัออกให้ไหลลงสูค่ลองในจังหวัดสมทุรปราการ และไหลลงสู่ทะเลโดยตรง

ต่อไป
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นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริแนวทาง

การแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงั บรรเทาอทุกภัย และขาดแคลนน�า้ในบรเิวณทีร่าบภาค

กลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ก่อสร้างระบบ 

คันกั้นน�้าเพื่อจัดการแบ่งน�้าในทุ่งตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการ

พฒันาลุม่น�า้ป่าสกัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัลพบรีุ จงัหวดัสระบุรี เป็นต้น

ส�าหรบัปัญหาน�า้เสยี อนัเป็นปัญหาใหญ่ของกรงุเทพมหานคร พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานจัดท�าโครงการก�าจัด

น�้าเสียด้วยผักตบชวาในบึงมักกะสัน และศึกษาแนวทางบ�าบัดน�้าเสียของนคร 

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการรวบรวมน�้าเสียผ่านอุโมงค์ผ่านท่อไป

บ�าบัดที่ริมมหาสมุทร อันเป็นที่มาของโครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ใน

เวลาต่อมา
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

ใต้สุขลำ้า ร่มเย็น

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิแปรพระราชฐาน

ไปประทับแรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เป็น

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จากนั้นเป็นต้นมา ในแต่ละปี จะเสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสและ

จงัหวดัใกล้เคียง เพือ่ทรงศึกษาสภาพชวิีต ความเป็นอยูข่องราษฎร สภาพ

แหล่งน�้า และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่ราษฎรต้องประสบ
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

เมื่อทรงพบว่าจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีพื้นที่พรุซึ่งมีน�้าท่วม

ขงัตลอดทัง้ปีอยูเ่ป็นจ�านวนหลายพืน้ที ่ท�าให้ไม่สามารถใช้เพาะปลกู หรอืเพาะ

พันธุ์สัตว์น�้าจืดได้ เพราะมีปริมาณกรดสูงไป จึงพระราชทานพระราชด�าริให้

กรมชลประทานก่อสร้าง “โครงการระบายน�้าพรุบาเจาะ” เพื่อระบายน�้าออก

จากพรุลงทะเล เพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขอบพรุที่แห้งแล้ว 

และแก้ไขปัญหาอุทกภัยของพื้นที่รอบๆ พรุในฤดูฝน ด้วยการขุดคลอง 

ระบายน�้า และสร้างประตูระบายน�้า  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘

หลังจากโครงการระบายน�้าพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ก็มีโครงการ 

ระบายน�า้เกดิขึน้ตามมาอกีหลายโครงการ เช่น โครงการมโูนะ จงัหวดันราธวิาส 

โครงการไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าบางนรา จังหวัด

นราธิวาส เป็นต้น ตามมาด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกและ

การอุปโภคบริโภคอีกปีละหลายๆ โครงการโดยต่อเนื่อง รวมทั้งพระราชด�าริ

เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าเปรี้ยว น�้าเค็ม และน�้าเสียไปพร้อมกัน
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

โครงการพระราชดำาริเพื่อการพัฒนา

“ โดยมากงานทีข้ึ่นมาเป็นเอกก็คืองานชลประทาน เพราะวา่ถา้วา่หากไมมี่ชลประทาน 

ประเทศก็จะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้วเพาะปลูกก็ไม่ได้ พอเพาะปลูก 

ไม่มีีก็ไม่มีการท�างานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ได้ประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง  

การชลประทานนี่ก็นึกถึงเกษตร แต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดา น้�าบริโภค

ก็ต้องมี...”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ตราบจนปัจจุบันรวมเวลากว่า ๖๕ ปี ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องการ “น้�า” เป็นปัจจัย

ส�าคัญเพื่อการเพาะปลูกและด�ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในท้องถิ่น

ทุรกันดารที่ขาดแคลน แม้กระทั่งแหล่งน้�ากิน น้�าใช้ ในช่วงฤดูแล้ง

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จงึพระราชทานพระราชด�ารใิหก้รมชลประทาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการชลประทานตา่งๆ ด้วยพระราชปณิธาน

ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้�าทั้งปวงให้กับ 

พสกนิกรของพระองค์ 

๑๑ โครงการที่คัดสรรมาน�าเสนอ ณ ที่นี้ คือตัวอย่างของโครงการชลประทาน

ขนาดใหญ่ที่เกิดจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ธ ผู้ทรงเป็น “ปราชญ์แห่งน้�า”
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

พระราชด�าริข้างต้นของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

ถอืเป็นแนวทางให้กบักรมชลประทานในการก่อสร้าง

สร้างเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อเก็บกักน�้าไว้ ใช้ ใน

การเพาะปลูก และบรรเทาอุทกภัยอีกส่วนหนึ่ง 

ระหว่างการก่อสร้าง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ดังจะ

เห็นได้จากการเสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า

ของการก่อสร้าง เพ่ือพระราชทานขวญัและก�าลงัใจกบั

ผู้ที่ปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึง ๓ ครั้ง อีกทั้งยังเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดเขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สร้างปิดกั้นล�าน�้าแม่งัดที่บริเวณอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มี

ศักยภาพเก็บกักน�้าได้ ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน�้าให้บริเวณท้ายอ่างเก็บน�้า พื้นที่เพาะ

ปลกูในเขตชลประทานแม่แฝก และพืน้ทีก่ารเกษตรในเขตโครงการแม่ปิงและตามล�าน�า้แม่ปิง รวม 

๑๘๘,๐๐๐ ไร่

นับตั้งแต่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเริ่มเก็บกักน�้าเป็นต้นมา ปริมาณน�้าในล�าน�้าแม่งัดที่เคยไหล

หลากมาสมทบกบัแม่น�า้ปิงและล�าน�า้แม่แตง จนท�าให้เกิดอทุกภัย สร้างความเสียหายให้กับตวัเมือง

เชียงใหม่และจังหวัดล�าพูนเป็นประจ�าทุกปีก็ได้บรรเทาลงอย่างมาก เนื่องจากปริมาณน�า้จ�านวน 

๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ท่ีเคยก่อให้เกิดอุทกภัยน้ันได้ถูกเก็บกักไว้ ในเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

ทุกหยาดหยดแล้ว

“ล�าน�้าแม่งัดเป็นล�าน�้าใหญ่ ถ้าจะท�าฝายก็ท�าได้ แต่สมควรศึกษาว่าจะท�า

อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลุ่มน�้าแม่งัด ด้วยลุ่มน�้าแม่งัดต่อเช่ือมกับ 

แม่น�้าแม่ปิง แม่น�้าปิงก็คือฝายแม่แฝก โครงการฝายแม่แฝกก็ต้องการน�้า  

แม่งัดเองก็ต้องการน�้าในหน้าแล้ง จะท�าฝายตามปกติธรรมดาก็เกิดประโยชน์

กับราษฎรได้ไม่เต็มที่ แต่มีน�้าเยอะ ท�าอย่างไรจะพัฒนาลุ่มน�้าแม่งัดให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุได้ กรมชลประทานควรศกึษาให้เกดิประโยชน์สงูสดุกต้็องสร้าง

เป็นระบบเข่ือนกกัเกบ็น�้าขนาดใหญ่ ถ้าท�าจะใช้น�้าจากล�าน�า้แม่งดัได้เยอะ เกดิ

ประโยชน์กับพื้นที่เขื่อนแม่งัดจริงๆ”  
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
โครงการเขือ่นแม่กวงอดุมธารา ถอืก�าเนดิ

ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

เยีย่มราษฎรในท้องทีอ่�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวัด

เชียงใหม่ ได้พระราชทานพระราชด�าริให้

กรมชลประทานรีบด�าเนินการพัฒนาล�าน�้า 

แม่กวง โดยการสร้างเขื่อนปิดกั้นล�าน�้า เพื่อ

จะได้เก็บน�้าที่มีเกินความต้องการในฤดูฝนไว้

ส�าหรับให้ราษฎรซึ่งมีที่ท�ากินน้อย สามารถ

ท�าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เป็นการเพิ่มพูน

รายได้ให้กับครอบครัว และที่ส�าคัญเพื่อช่วย

บรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กวงและล�าน�้าแม่ปิง ที่มักจะเกิดบ่อย

ครั้งและท�าความเสียหายให้กับชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเรือกสวน ไร่นาของ

ราษฎร
 

เขื่อนแม่กวงอุดมธาราก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กวง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สามารถกักเก็บน�้าได้ประมาณ ๒๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ�านวยประโยชน์

ส่งน�้าให้พื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดใหม่ จ�านวน ๑๐๐,๒๕๐ ไร่ และพ้ืนที่ในเขตโครงการ 

ชลประทานแม่กวงเดิมอีก ๗๔,๗๕๐ ไร่

เขือ่นแม่กวงอดุมธาราสามารถกกัเกบ็น�า้ทีไ่หลหลากอย่างรวดเรว็จากพ้ืนทีร่บัน�า้ฝนเหนือเขือ่น 

จ�านวน ๕๖๙ ตารางกิโลเมตร ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าว 

รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน�้าไว้ ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขตอ�าเภอดอยสะเก็ด 

อ�าเภอสันทราย และอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนอ�าเภอเมืองล�าพูน ปีละประมาณ 

๑,๖๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน�้าส�าหรับใช้ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ทะเลสาบน�้าจืดขนาดใหญ่เหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามของชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืดที่ส�าคัญ

อีกแห่งหนึ่งส�าหรับให้ราษฎรได้ท�าการประมงเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

“เขื่อนแม่กวงอุดมธารา” ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 

๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นถาวรานุสรณ์ศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเคียงคู่กับ “เขื่อน 

แม่งัดสมบูรณ์ชล” สืบไป
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
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โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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บริเวณลุ่มน�้าแควน้อยตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลก ในอ�าเภอวัดโบสถ์ 

อ�าเภอพรหมพิราม อ�าเภอเมือง และอ�าเภอวังทอง ประสบปัญหาความ 

แห้งแล้ง ขาดแคลนน�า้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดูแล้ง แต่ในฤดูฝนกลบัต้องเผชญิ

กับปัญหาน�้าท่วม สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกกว่า ๗๕,๐๐๐ ไร่  

อยู่เป็นประจ�า ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเป็นล�าดับ

ด้วยพระราชปณธิานทีจ่ะบรรเทาความทกุข์ยากเดอืดร้อนของพสกนิกรในพืน้ทีด่งักล่าว ระหว่าง

ทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดเขือ่นนเรศวร และทรงเยีย่มราษฎร ณ บ้านหาดใหญ่ ต�าบลพรหมพริาม 

อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริเก่ียวกับโครงการเข่ือนแควน้อยเป็นคร้ังแรก มีเน้ือหา

โดยสรุปว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอย่างเร่งด่วน เพื่อจัดหาน�้าให้

ราษฎรในบรเิวณลุม่น�า้แควน้อยตอนล่างของจงัหวดัพษิณโุลก ให้สามารถท�าการเพาะปลกูได้ตลอด

ทั้งปี อีกทั้งยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยแก่พื้นที่เพาะปลูกบริเวณท้ายอ่างเก็บน�้าต่างๆ อีกด้วย
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นับจากมีพระราชด�ารัสครั้งแรกเกี่ยวกับเขื่อนแควน้อยในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทยัใส่และทรงตดิตามโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่ง ในวนัที ่๔ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ได้พระราชทานพระราชด�ารัส ความตอนหนึ่งว่า 

“.....ส่วนทีพ่ษิณโุลกกม็นี�า้ไหลลงมาจากข้างๆ อีกสายหน่ึง แควน้อยซึง่จะ

ต้องท�า....อันนี้ก็ยังไม่ได้ท�า ซี่งจะต้องท�า เพื่อเก็บกักน�้าที่มาจากอ�าเภอ

ชาติตระการ  อาจจะมีคนค้านว่าท�าไมท�าเขื่อนพวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไร  

ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่เข่ือนนี้ ถ้าไม่มีสองเข่ือนนี้ ที่นี่น�้าจะท่วม 

ยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงแค่นี้ จะท่วมทั้งหมด.....”

54   



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

กรมชลประทานได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ บ้าน

เขาหินลาด ต�าบลคันโช้ง อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖  

และแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้เป็นหน่ึงในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นอ่างเก็บน�้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 

สามารถเก็บกักน�้าได้ ๗๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน�้าให้กับโครงการชลประทานริมแม่น�้า 

แควน้อยตอนล่างท้ังฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา เพือ่ช่วยเหลอืการเพาะปลกูในฤดฝูนและฤดแูล้งให้แก่พืน้ที่

ชลประทานแควน้อย ๑๕๕,๑๖๖ ไร่ โดยการปล่อยน�้าลงมาด้านท้ายของเข่ือนแล้วสร้างเข่ือน 

ทดน�้าพญาแมนในแม่น�้าแควน้อยที่บ้านพญาแมน ต�าบลบางยาง อ�าเภอวัดโบสถ์ เพื่อผันน�้าจาก

ท้ายเขื่อนแควน้อยผ่านประตูระบายน�้าเข้าสู่คลองชลประทานทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้าย น�้าที่เหลือจะ

ไหลผ่านเข่ือนไปตามแม่น�้าแควน้อยลงแม่น�้าน่านและแม่น�้าเจ้าพระยา ไปยังพื้นที่เพาะปลูกของ

โครงการเจ้าพระยาตอนบนประมาณ ๒๕๐,๐๐ ไร่ ส�าหรับใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง น�้าที่ปล่อยมา

ท้ายเขื่อนยังสามารถช่วยเหลือโครงการชลประทานสูบน�้าด้วยไฟฟ้า บริเวณหัวงานฝายและเขื่อน 

ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชลประทานตอนล่างสองฝั่งแม่น�้าแควน้อย รวมท้ังอ�านวยประโยชน์

ด้านการท่องเทีย่ว การประมง และส่งน�า้อปุโภคบรโิภคให้แก่ประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงในปรมิาณ 

๔๗.๓ ล้านลกูบาศก์ต่อปี ตลอดจนสามารถน�ามาผลติกระแสไฟฟ้าพลงัน�า้ทีเ่ขือ่นแควน้อยได้เฉลีย่

ปีละไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๘๐ กิกะวัตต์ ชั่วโมง   
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โครงการพัฒนาลุ่มน�า้ล�านางรอง เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทาน 

พจิารณาก่อสร้างขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วยพระราชปณิธานในอนัทีจ่ะบรรเทา

ความทกุข์ยากเดอืดร้อนของราษฎรในพืน้ทีอ่�าเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย์  

อนัเป็นพืน้ทีร่องรบัราษฎรทีอ่พยพจาก ๒ อ�าเภอใกล้เคยีง คอื อ�าเภอบ้านกรวด 

และอ�าเภอละหานทราย ในช่วงที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยึดครอง

เป็นฐานปฏิบัติการ เพื่อหนีภัยสงครามตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 

กรมชลประทาน ได้สนองพระราชด�าร ิด้วยการก�าหนดแผนด�าเนนิงานพฒันาลุม่น�้าล�านางรอง 

เริ่มจากก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าคลองมะนาว บ้านโนนดินแดง อ�าเภอโนนดินแดง ที่ม ี

ความจ ุ๒.๖ ล้านลกูบาศก์เมตร จากนัน้จงึด�าเนนิการก่อสร้างโครงการอ่างเกบ็น�า้ล�านางรอง เกบ็

กกัน�า้ได้ ๑๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการอ่างเกบ็น�า้ล�าปะเทยี เกบ็กกัน�า้ได้ ๒๔.๔ ล้านลกูบาศก์

เมตร และโครงการอ่างเก็บน�้าล�าจังหัน เก็บกักน�้าได้ ๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล�าดับ

หลงัจากทีก่รมชลประทานจดัสร้างอ่างเกบ็น�า้ต่างๆ ขึน้มา และทางทหารได้ให้ความคุม้ครอง

แก่ชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ชาวบ้านจึงคลายความวิตกกังวล มีขวัญและก�าลังใจดีขึ้น และสามารถ

ท�ามาหากินได้ตามอัตภาพ

นายประยูร ชาภักดี ชาวบ้านต�าบลโนนดินแดง อ�าเภอโนนดินแดง เล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับ

จากโครงการฯ ไว้ในหนังสือ “พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประทานก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น” ว่า 

“ได้ประโยชน์มาก มีประโยชน์มาก มีนำ้ามีคลองไปถึง สามารถปลูกพืชต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะทำา

นา จะปลูกพืชไร่ พวกมะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา อาหารการกินแตกต่างกว่าเก่า มี

ปลาในอ่างเก็บนำ้า หมู่บ้านค่อยๆ ขยายขึ้น มีคนตั้งหลักปักฐานมากขึ้น

ขอบคณุท่านทีเ่มตตา ให้มโีครงการในพืน้ทีต่รงนีข้ึน้มา ท่านทำาให้ชาวบ้านเป็นสขุ อยากจะ

เล่าให้พระองค์ฟังว่า ที่ทรงวางแผนไว้ไม่ผิดหวัง ได้ผลเกินคาดเสียอีก”

ทุกวันนี้นอกจากชาวบ้านย่านโนนดินแดงจะได้มีน�้าท�าการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่พืชผัก

แล้ว ยังมีโรงงานอาหารส�าเร็จรูปของโครงการหลวง เป็นแหล่งงานรองรับแรงงานในพื้นที่ให้เข้า

มาท�างานยามว่างจากงานไร่นาอีกส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังมีโรงสีพระราชทานตั้งอยู่ในอ�าเภอด้วย 

กล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�านางรองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั มคีณุปูการอย่างมหาศาลต่อชาวบ้านโนนดนิแดงและใกล้เคยีง ท�าให้พวกเขามชีวีติ

ที่สงบสุข สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อนอีกต่อไป

โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าลำานางรองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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โครงการพัฒนาลุ่มนำ้ากำ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีที่มาจากการที่ราษฎรที่อาศัยอยู่

บรเิวณสองฝ่ังล�าน�า้ก�า่ในจงัหวดัสกลนครและนครพนม ประสบปัญหาน�า้ท่วมพ้ืนท่ีเพาะปลกู

ในช่วงฤดูฝน ในยามที่น�้าในแม่น�้าโขงมีระดับสูง แต่ครั้นในช่วงฤดูแล้งเมื่อน�้าในแม่น�้าโขง 

มีระดับต�่า กลับต้องประสบปัญหาขาดแคลนน�้าเป็นประจ�าทุกปี เพราะน�้าในล�าน�้าก�่าจะไหล

ลงแม่น�า้โขงเกอืบท้ังหมด ราษฎรจงึได้รบัความเดอืดร้อน เนือ่งจากขาดแคลนน�้าส�าหรับอปุโภค

บริโภค และการเกษตร
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เมือ่ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน 

ภาพร่างเค้าโครงของโครงการ 

พัฒนาลุ ่มน�้ าก�่ า ซึ่ งเรียกว ่า  

“ตัวยึกยือ” ให้กับกรมชลประทาน 

เ ม่ือวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตวัยกึยอืน้ีประกอบ

ด้วยส่วนหัว อันหมายถึง หนองหาร ซึ่งเป็นหนองน�้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ต้นก�าเนิดของล�าน�้าก�่า 

ส่วนกระดกูสนัหลงั หมายถงึ ล�าน�า้ก�า่ ข้อท่ีเป็นปล้องๆ หมายถงึ อาคารบังคบัน�า้ ขอบล�าตวัเปรยีบ

เสมือนคลองระบายน�้าที่คู่ขนานไปกับล�าน�้าก�่า และส่วนหาง คือ แม่น�้าโขง

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้กรมชลประทานพจิารณาด�าเนนิการก่อสร้างโครงการพฒันาลุม่น�า้ก�า่ จงัหวดัสกลนคร

และนครพนม อย่างเร่งด่วน เพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ท่วม ด้วยการระบายน�า้ออกจากบรเิวณพืน้ทีน่�า้ท่วม

ริมสองฝั่งล�าน�้าก�่าในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน�้าไว้ในล�าน�้าก�่า เพื่อให้ราษฎรได้มีน�้าอุปโภคบริโภค 

และท�าการเกษตรในฤดูแล้งได้ รวมทั้งให้มีการควบคุมระดับน�้าในบริเวณหนองหาร ให้อยู่ในระดับ

ท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังท�าการปรบัปรงุล�าน�า้ก�า่ โดยการขดุลอกและขดุล�าน�า้บางช่วงทีค่ดเคีย้วให้ตรง

ตามความเหมาะสม ตลอดจนก่อสร้างอาคารบังคับน�้าเป็นระยะๆ นอกจากน้ี ยังให้พิจารณา 

ขดุคลองระบายน�า้ทัง้สองสาย โดยขดุเชือ่มต่อจากหนองหารเลยีบไปตามสองฝ่ังล�าน�า้ก�า่จนถงึเขต

อ�าเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมกับก่อสร้างอาคารบังคับน�้าตามคลอง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการระบายน�้าออกจากพ้ืนที่ที่ถูกน�้าท่วมในฤดูฝนให้ได้มากย่ิงขึ้น อีกทั้งให้ท�าการ

ขุดลอกหนองน�้าธรรมชาติต่างๆ และขุดเชื่อมต่อถึงกันตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ 

กักเก็บน�้าได้มากขึ้น 

กรมชลประทาน เริ่มด�าเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยแยกออก

เป็นสองช่วงคือ โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าตอนบน และโครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าตอนล่าง ประกอบ

ด้วย งานก่อสร้างประตูระบายน�้า จ�านวน ๗ แห่ง เพื่อเก็บกักน�้าและบรรเทาอุทกภัย งานก่อสร้าง

ระบบส่งน�้า จ�านวน ๑๖ แห่ง เพื่อส่งน�้าให้พื้นที่ชลประทาน และงานก่อสร้างพัฒนาหนองบึงขนาด

ใหญ่ จ�านวน ๑๕ แห่ง เพื่อเป็นแก้มลิงเก็บกักน�้า

เมื่อโครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าฯ เสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทานได้ ๑๖๕,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมส�าหรับราษฎร

ในบริเวณลุ่มน�้าในเขตอ�าเภอเมือง อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และกิ่งอ�าเภอวังยาง 

อ�าเภอนาแก อ�าเภอปลาปาก อ�าเภอเรณูนคร อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตลอดจนช่วย

บรรเทาผลกระทบจากน�า้ท่วมพืน้ทีเ่พาะปลกูบรเิวณสองฝ่ังล�าน�า้ก�า่ในฤดฝูน ในเขตจงัหวดัสกลนคร 

และจังหวัดนครพนม      
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โครงการพัฒนาลุ่มนำ้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ลุ่มน�้าป่าสัก มีความลาดชันสูง และแคบ

เรียวยาวลงมา น�้าจึงไหลหลากจากด้านบน 

ลงล่างอย่างรวดเรว็ในฤดูฝน ท�าให้เกดิอทุกภยั

ในพืน้ทีส่องฝ่ังลุม่น�า้ป่าสกัและลุม่น�า้เจ้าพระยา

ตอนล่าง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ 

เพาะปลกู ตลอดจนบ้านเรอืนและทรพัย์สนิของ

ราษฎร ซึง่ส่งผลกระทบถงึกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลเป็นประจ�า  เนื่องจากไม่มีเขื่อน 

เก็บกักน�้าเป็นแหล่งน�้าต้นทุนที่ส�าคัญ ราษฎร

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าแห่งนี้  จึงต้องประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�้าใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 

อยู่เสมอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์การขาดแคลนน�้าและอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ลุ่มน�้าแห่งน้ีด้วยความสนพระราชหฤทัยและห่วงใย เพราะทรงทราบว่า นอกจากจะมีผล 

กระทบถึงพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยาตอนล่างแล้ว ยังส่งผลกระทบรุนแรงกับกรุงเทพมหานครด้วย จึง

ได้พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนเก็บกักน�้า

แม่น�้าป่าสักอย่างจริงจังและเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวให้ลดน้อยลง และมพีระราชด�ารสัเรือ่งการสร้างเชือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ว่า

 “ปัญหาเรื่องภัยแล้งนี้ ดูจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ หมู่นี้ก็พูดกันอย่างขวัญเสีย

ว่าอกีหน่อยจะต้องปันส่วนนำา้หรือแม้แต่จะต้องตดันำา้ประปา อนันีส้ำาหรับกรุงเทพฯ 

ฉะนั้นต้องหาทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ได้วางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ถ้า

หากว่าได้ปฏิบัติตามแผนนั้นแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงการขาดแคลนนำ้า โครงการ

โดยเฉพาะนัน้กม็แีล้ว โครงการนัน้ได้ยนืยนัมาแล้วเมือ่เดอืนทีแ่ล้วเมือ่อยูน่ราธวิาส 

ได้วางโครงการที่แม้จะยังไม่แก้ปัญหาปีนี้หรือปีหน้า แต่ถ้าทำาอย่างดีใน

ประมาณ ๕ หรือ ๖ ปี ปัญหานำ้าขาดแคลนในกรุงเทพฯ จะหมดไปโดย

สิ้นเชิง     
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อาจจะนึกว่า ๕-๖ ปีน้ันมันนาน ความจริงไม่นาน แล้วระหว่างนี้เราก็ต้อง

พยายามแก้ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ  แต่ถ้ามีความหวังว่า ๕-๖ ปี ปัญหานี้หมดไป 

ก็คงมีกำาลังใจที่จะฟันฝ่าชีวิตต่อไป ที่ว่า ๕-๖ ปีนี้ความจริงได้เริ่มโครงการนี้มา

มากกว่า ๕-๖ ปีแล้ว โครงการที่คิดจะทำานี้บอกได้ว่าไม่กล้าพูดมาหลายปีแล้ว

เพราะเกรงว่าจะมกีารคัดค้านจาก ทัง้ผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้เหล่านกัต่อต้านการทำาโครงการ 

แต่โครงการน้ีเป็นโครงการทีอ่ยูใ่นวสิยัทีจ่ะทำาได้ แม้จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย 

แต่ก็ถ้าดำาเนินไปเดี๋ยวนี้ อีก ๕-๖ ปีข้างหน้าเราสบาย และถ้าไม่ทำาอีก ๕-๖ ปีข้าง

หน้า ราคาค่าก่อสร้างค่าดำาเนนิการกจ็ะขึน้ไป ๒ เท่า ๓ เท่า ลงท้ายกจ็ะต้องประวงิ

ต่อไป เมือ่ประวงิต่อไปกจ็ะไม่ได้ทำา เรากจ็ะต้องอดนำา้แน่ จะกลายเป็นทะเลทราย 

แล้วเราจะอพยพไปไหนก็ไม่ได้

โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บนำ้า ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่แม่นำ้าป่าสัก อีกแห่งหนึ่ง

ทีแ่ม่นำา้นครนายก สองแห่งรวมกนัจะเกบ็นำา้เหมาะสมพอเพียงสำาหรบัการบรโิภค 

การใช้ในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงในที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้ ...”
กรมชลประทาน จึงได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ ต�าบลหนองบัว อ�าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และต�าบลค�าพราน อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๕ ปี เพื่อ

ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ  

๗๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
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นอกจากจะเป็นแหล่งเก็บกักน�้าขนาดใหญ่เพื่ออุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม รวมท้ัง

เพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรี จ�านวน ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ แล้ว 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังเป็นแหล่งน�้าเสริมส�าหรับพ้ืนที่โครงการชลประทานในลุ่มน�้าเจ้าพระยา 

ฝั่งตะวันออกตอนล่างประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ไร่ อีกด้วย

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน�้าป่าสักและ

ลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง ในจงัหวดัลพบรีุ สระบรีุ พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ีและกรงุเทพมหานคร 

รวมทั้งเป็นแหล่งน�้าเสริมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนหนึ่ง ช่วยบรรเทาปัญหาน�้าเน่าเสียในกรุงเทพมหานคร ฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาในบริเวณ 

ลุ่มน�้าป่าสัก เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญแห่งหนึ่งของ

ภาคกลางที่ประชาชนเข้าเที่ยวชมประมาณ ๑ ล้านคนต่อปี เนื่องจากทัศนียภาพที่งดงาม

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเวลากว่า ๑๒ ปีแล้วที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยืนหยัดปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ สมดังมงคลนามที่ได้รับพระราชทาน อันหมายถึง “เขื่อนแม่น�้าป่าสักที่

เก็บกักน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
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โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ด้วยลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน�้านครนายกที่ผสมผสานระหว่างหุบเขา

แคบและพ้ืนทีส่งูชนั ฝนตกครัง้ใดจงึเกดิน�า้ไหลบ่าจากเทอืกเขาอย่างเชีย่วกราก

และรนุแรงลงสู่พืน้ท่ีเบือ้งล่าง ท�าให้เกดิน�า้ท่วมฉบัพลนั สร้างความเสยีหายแก่

เรือกสวนไร่นา รวมถึงบ้านเรือนของราษฎรในแถบนั้นอยู่เป็นประจ�า

ไม่เพยีงแต่ปัญหาอทุกภยัเท่านัน้ จังหวัดนครนายกยงัเผชญิวิกฤตธิรรมชาติ

จากภัยแล้ง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถกักเก็บน�้าได้ หรือฝนทิ้งช่วง 

ประกอบกับจ�านวนฝายและเขื่อนทดน�้าที่ยังมีไม่เพียงพอ ตลอดจนปัญหาดิน

เปรี้ยวจัดในทุกอ�าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะอ�าเภอ

องครักษ์ ท�าให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล และเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้ใน 

แต่ละปีคิดเป็นมูลค่ามหาศาล
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ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน และใน

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า 

“…โครงการเขือ่นเกบ็กกันำา้คลองท่าด่าน จงัหวดันครนายก ซึง่สร้าง ณ บรเิวณ

จุดที่ตำ่าจากนำ้าตกเหวนรกลงมานั้น เป็นโครงการที่มีความสำาคัญมาก เพราะ

นอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีนำ้าใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจำานวนนับแสนๆ ไร่

แล้ว เขือ่นแห่งนีก้จ็ะสามารถเกบ็กกันำา้อุทกภยัของทกุปีไว้ได้หมด จะไม่ทำาให้เกดิ

ภาวะนำ้าท่วมพื้นที่เกษตรในบริเวณจังหวัดนครนายกอีกต่อไป และขณะเดียวกัน 

ในฤดูแล้ง นำ้าจากเขื่อนก็จะถูกระบายเพื่อชะล้างดินเปรี้ยวในหลายอำาเภอของ

นครนายกได้อีกด้วย...”
หลังจากศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กรมชลประทาน 

เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และแล้วเสร็จสมบูรณ์และเริ่ม

เก็บกักน�้าในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขือ่นแห่งน้ีว่า “เขือ่น

ขุนด่านปราการชล” เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
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ณ วันนี้ เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้มีบทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นเป็น

ประจ�าในบรเิวณลุม่น�า้นครนายก การเป็นแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ทีส่ามารถกกัเกบ็และจดัสรรน�า้อย่าง

เป็นระบบให้แก่พื้นที่เกษตรกรรม ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ โดยมีเกษตรกรกว่า ๙,๐๐๐ ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์ ตลอดจนแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยปริมาณน�้าที่ส่งมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล จะ

ช่วยรักษาระดับน�้าใต้ดินและให้ความชุ่มชื้นกับดิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้สารประกอบไพไรท์ในดิน

สัมผัสกับอากาศและเกิดเป็นกรดก�ามะถันจนกลายเป็นดินเปรี้ยวในที่สุด

น�้าจากอ่างเก็บน�้าเหนือเขื่อนยังเป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปา และท�าให้ราษฎรใน

จังหวัดนครนายก มีน�้าอุปโภคบริโภคถึง ๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และการปล่อยน�้าจากเขื่อนจะ

ช่วยผลกัดนัน�า้เคม็ทีจ่ะรกุเข้าสู่แหล่งน�า้ธรรมชาตใินช่วงฤดแูล้งได้ อกีทัง้ยงัจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์

ปลาและแหล่งประมงน�้าจืดขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ เขื่อนขุนด่านปราการชล ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดนครนายกที่

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อน รวมถึงท�ากิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ รอบบริเวณพื้นที่เขื่อน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การเดินป่าท่องไพร การ

ล่องเรือสู่น�้าตกเหวนรก การเล่นกีฬาทางน�้าที่ใกล้ชิดธรรมชาติ อาทิ เรือใบ วินด์เซิร์ฟ พายเรือ

คยัค เป็นต้น

ด้วยประโยชน์นานปัการดงักล่าว โครงการเขือ่นขนุด่านปราการชลอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

จึงบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ ในการ

พัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มั่นคง สมดังค�าขวัญที่ว่า “ลดน�้ายามท่วม เติม

น�้ายามแล้ง แปลงดินยามเปรี้ยว และพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต”
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โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยพระราชประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหา 

น�้าท่วมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีพระราชด�าริให้ปรับปรุง

คลองลัดโพธ์ิ เพ่ือลดระยะทางการไหลของน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณ 

คุ้งน�้าช่วงไหลผ่านเขตพื้นที่อ�าเภอบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ จาก

ความยาว ๑๘ กิโลเมตร เหลือ ๖๐๐ เมตร ซึ่งจะช่วยให้น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา

ไหลลัดลงทะเลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมใน

บริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หลังจากที่โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประชาชนที่อยู่บริเวณ

รมิสองฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา ตัง้แต่อ�าเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรอียธุยา กรงุเทพมหานคร จนถงึ

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในด้านน�้าของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาน�้าท่วมของโครงการนี้ ดังที่ นายวัชระ  

เตมิวรรธนภทัร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลทรงคนอง อ�าเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ 

กล่าวว่า 

“หลังจากมีโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ ในปี ๒๕๔๙ ก็ไม่มีปัญหานำ้าท่วมในพื้นที่อีกเลย 

ช่วงฤดูนำ้าหลาก สามารถระบายนำ้าได้เร็ว ในช่วงนำ้าทะเลหนุนสูง นำ้าก็ไม่ไหลท่วมพื้นที่อีก”

 แต่โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมากจากพระราชด�าริ มิได้เป็นเพียงเครื่องมือ 

ในการบริหารจัดการน�้าและป้องกันปัญหาน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตลอดสองฝั่งของแม่น�้า

เจ้าพระยาเท่านั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งว่า โครงการนี้จะท�าประโยชน์ได้อย่าง

มหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล จะใช้พลังงานน�้าที่ระบายผ่านคลอง ท�าประโยชน์อย่างอื่นด้วย 

ได้หรือไม่
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กรมชลประทาน จึงท�าการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้ต้นแบบกังหัน

ผลติกระแสไฟฟ้าจากน�้าทีอ่าศยัพลงังานจลน์จากความเรว็ของกระแสน�้าไหลขึน้ ๒ แบบ คอื แบบ

หมุนตามแนวแกน และแบบหมุนขวางการไหล ท�าการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องก�าเนิดกระแสไฟฟ้า 

แล้วติดตั้งบริเวณประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ เพื่อน�าพลังงานน�้าที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์มาใช้

ประโยชน์ตามแนวพระราชด�าริ

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า กังหันน�้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากความเร็วของกระแส

น�้าเครื่องแรกของโลก ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นตามพระราชด�าริเครื่องนี้ มีก�าลังการผลิตสูงสุดถึง ๕.๗๔ 

กโิลวตัต์ เพยีงพอส�าหรบัการใช้เครือ่งปรบัอากาศ ๒,๔๐๐ บีทยี ู๑ ชดุ ตูเ้ยน็ขนาด ๖.๗ ลกูบาศก์

ฟุต โทรทัศน์สี ๒๐ นิ้ว ๑ เครื่อง หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ ๖ ชุด และเครื่องท�าน�้าร้อน  

๑ ชุด

วันน้ี กรมชลประทานและทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงเดินหน้าศึกษาและ

สร้างกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ เพื่อที่จะเอาน�้ามาสร้างพลังงานตามประตู

ระบายน�้าตลอดจนคลองธรรมชาติต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงาน

ทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการน�าเข้าน�้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ อัน

เป็นตัวการส�าคัญของภาวะโลกร้อน อีกทั้งต้นทุนไม่แพง เมื่อเทียบกับพลังงานแสงอาทิตย์และ

พลังงานลม
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หากผลการพัฒนากังหันน�้าท่ีประตูระบายน�้าบรมธาตุส�าเร็จ ก็จะขยายไปยังประตูระบายน�้า

อีก ๓๖๑ แห่งทั่วประเทศ และถ้าติดตั้งได้ครบ ๓๖๑  แห่ง จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากประตู

ระบายน�า้ต่างๆ ได้ ๒๓,๐๑๐ กโิลวตัต์  ซึง่จะลดค่าไฟฟ้าได้  ๔๔๘,๖๙๖,๐๐๐  บาทต่อปี (ค�านวณ

ที่ค่าไฟหน่วยละ ๓.๒๕ บาท) นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังต้ังเป้าที่จะลดต้นทุนต่อก�าลัง 

การผลิต ๑ กิโลวัตต์ จากเดิม ๒ แสนบาทเหลือเพียง ๑ แสนบาท และจะลดต้นทุนให้เหลือ ๖ 

หมื่นบาทต่อกิโลวัตต์ ในโครงการชลประทานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะท�าให้คืนทุนได้ภายใน ๓-๔  ปี

เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๓  พสกนิกรท่ัวไทยต่างได้ชื่นชมพระบารมี  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการเสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคจากท่าน�้าโรงพยาบาล

ศิริราชไปทรงเปิดประตูระบายน�้าที่คลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล 

๒ ทีต่�าบลทรงคะนอง อ�าเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ ซึง่ถอืเป็นการเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ทางชลมารคครัง้แรกในรอบ ๔ ปี หลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เคยเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ทางชลมารค เพื่อทรงทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 

๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม

สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดส�าเร็จเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์”  ว่า 

“อุทกพลวัต” มีความหมาย คือ อุทก(น�้า) + พลวัต (เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไปด้วยแรง) เมื่อรวม

ทั้งสองค�าเข้าด้วยกัน จึงหมายถึง กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน�้าไหล
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ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนว 

พระราชด�ารใินการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมพืน้ทีใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ด้วยวิธีการที่ตรัสว่า “แก้มลิง” พระราชทานพระราชอรรถาธิบายว่า 

“...ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกแล้วเอาเข้าปากเคี้ยว แล้วเอา

เข้าไปเก็บไว้ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไป

ไว้ที่แก้มก่อนแล้วจึงนำามาเคี้ยวบริโภคและกลืนกินเข้าไปภายหลัง...”
โครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้น�าหลักการเดียวกันนี้มาใช้ ในการแก้ไข

ปัญหาน�้าท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการขุดลอกคลองชายฝั่งตะวันตกและฝั่ง 

ตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาให้เป็นคลองพักน�้าขนาดใหญ่ ซึ่งเปรียบได้กับ “แก้มลิง” แล้วสูบ

น�้าออกจากคลองที่ท�าหน้าที่ “แก้มลิง” ให้ระบายน�้าออกสู่ทะเลเมื่อปริมาณน�้าทะเลลดลง โดยใช้

หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก หรือน�้าขึ้นน�้าลงตามธรรมชาติ 

นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมแล้ว โครงการแก้มลิงยังมีประโยชน์ 

ในการบ�าบัดน�้าเน่าเสีย โดยน�้าท่ีระบายจากแก้มลิงจะช่วยเจือจางน�้าเน่าเสียในคลองต่างๆ ให้

เบาบางลงก่อนไหลลงสู่ทะเล

นอกจากโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา อันเป็นโครงการ

น�าร่องแล้ว ปัจจบุนัโครงการแก้มลงิยังได้ขยายการด�าเนนิงานไปยังพ้ืนทีอ่ืน่ๆ อาท ิโครงการบรรเทา

อุทกภัยตามพระราชด�าริ (แก้มลิงหนองใหญ่) จังหวัดชุมพร และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที ่

ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมอีกด้วย
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โครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกิดจากปัญหา

อุทกภัย น�้าเค็ม น�้ากร่อย ดินเค็ม และดินเปรี้ยว ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาช้านาน  

เนื่องจากสภาพพื้นที่สองฝั่งแม่น�้าบางนราส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มน�้าท่วมขัง ซึ่ง 

เรยีกว่าพร ุมสีภาพเป็นดนิเปรีย้ว และเมือ่เกดิน�า้ทะเลหนนุ น�า้ทะเลจะไหลย้อน

เข้าไปในแม่น�้าบางนรา เอ่อท่วมพื้นที่สองฝั่งแม่น�้า โดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มต�่า 

น�า้ทะเลจะท่วมขงัอยูเ่ป็นเวลานาน ท�าให้เกดิดนิเคม็ ราษฎรทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณ

ลุ่มน�้านี้จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวง เพราะไม่สามารถท�าการ 

เพาะปลูกได้

ระหว่างเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษา

และวางโครงการแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นกับพืน้ทีบ่ริเวณลุ่มน�้าบางนรา กรมชลประทานจึงไดขุ้ดคลอง

ระบายน�้าน�้าแบ่ง พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน�้าที่ปากคลอง แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อช่วย

บรรเทาภาวะน�้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งแม่น�้า

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติม ในการพัฒนาลุ่มน�้า

บางนรา มเีนือ้หาโดยสรปุว่า ตามทีก่รมชลประทานได้ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารบงัคบัน�า้ เช่น ประตู

ระบายน�้ามูโนะ ประตูระบายน�้าโต๊ะแดง ท่อระบายน�้าปูยู และประตูระบายน�้าน�้าแบ่งไว้แล้วนั้น เพื่อ

ให้สามารถพัฒนาแหล่งน�้าจืดไว้ ใช้ ในการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การป้องกันน�้าเค็ม การ

ระบายน�า้ และการควบคมุน�า้ในลุม่น�า้บางนราและพรโุต๊ะแดงได้สมบรูณ์ จ�าเป็นจะต้องก่อสร้างประตู

ระบายน�า้บางนราทัง้ตอนบนและตอนล่างโดยเร่งด่วน ทัง้นีเ้พือ่ให้ราษฎรในเขตพืน้ทีโ่ครงการพฒันา

ลุ่มน�้าบางนราฯ ได้มีน�้าจืดไว้ ใช้ ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ตลอดปี อันจะท�าให้ราษฎร

ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
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การก่อสร้างประตูระบายน�้าบางนราตอนบนและตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบจึงได้เริ่มขึ้น

พร้อมกันในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งในขั้นตอนการศึกษา

วางโครงการ การออกแบบและก่อสร้าง

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนรา ประกอบด้วย ประตูระบายน�้าบางนราตอนบน และท�านบดิน 

ปิดกั้นแม่น�้าเดิม มีช่องระบายน�้ากว้าง ๒๐ เมตร ๖ ช่อง สร้างปิดก้ันแม่น�้าบางนราที่ต�าบล 

กะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประตูระบายน�้าบางนราตอนล่าง และท�านบดินปิดกั้น

แม่น�้าเดิม มีช่องระบายน�้ากว้าง ๑๒ เมตร ๒ ช่อง สร้างปิดกั้นแม่น�้าบางนราที่ต�าบลพร่อน อ�าเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หลังการก่อสร้างประตูระบายน�้าบางนราทั้งตอนบนและตอนล่างเสร็จสมบูรณ์ ในยามที่เกิด 

น�้าทะเลหนุนก็จะปิดบานระบายทุกแห่ง มิให้น�้าทะเลไหลเข้าไปปะปนกับน�้าจืดในแม่น�้าบางนรา  

ที่ส�าคัญ แม่น�้าบางนรายังท�าหน้าที่ดุจเดียวกับอ่างเก็บน�้าในการกักเก็บน�้าจืดไว้ ใช้เพื่อการอุปโภค

บริโภค และการเพาะปลูกของเกษตรกรในฤดูแล้ง โดยมีพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ ๖๒,๓๘๐ 

ไร่ นอกจากนี้ การถ่ายเทและหมุนเวียนของน�้าในแม่น�้าบางนรา ยังช่วยบรรเทาปัญหาดินเค็มและ

ดินเปรี้ยว ส่วนในฤดูฝน เมื่อมีน�้าไหลหลากลงมา แม่น�้าบางนราและคลองน�้าแบ่ง จะท�าหน้าที่

ระบายน�้าออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว โดยการเปิดบานระบายพร้อมๆ กัน และเพื่อควบคุมระบบ

การส่งน�้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นศูนย์

ควบคมุระบบการเปิด-ปิดบานระบายน�า้อตัโนมตั ิและการรวบรวมข้อมลูสภาพระดบัน�า้ เพือ่ให้การ

จัดสรรน�้าเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรมที่สุด
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ส่วนการระบายน�า้ทีเ่กนิความต้องการออกจากเขตพืน้ทีโ่ครงการ อนัถอืเป็นวตัถปุระสงค์หลกั

ประการหนึ่งของโครงการ โดยเฉพาะในฤดูน�้าหลาก กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างคลอง

ระบายน�้าสายต่างๆ ขึ้นทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ อีกทั้งก่อสร้างระบบควบคุมน�้าเปรี้ยวที่เคย 

ไหลออกจากล�าน�้าสาขาต่างๆ ด้วยการก่อสร้างคันน�้าปิดกั้นพื้นที่พรุ ริมฝั่งแม่น�้าบางนราด้านทิศ

เหนือและตะวันตก พร้อมอาคารควบคุมน�้าเปรี้ยวในล�าคลองต่างๆ ๘ แห่ง เพื่อควบคุมให้สภาพ

น�้าในแม่น�้าบางนราเป็นน�้าจืดคุณภาพดี สามารถใช้อุปโภคบริโภค และเพาะปลูกได้

บัดนี้ ความฝันของราษฎรที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณสองฝั่งของแม่น�้าบางนรา บนพื้นที่กว่า 

๑๐๕,๐๐๐ ไร่ ที่จะมีน�้ากินน�้าใช้ และน�้าเพื่อการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ เป็นความจริงแล้ว ทั้งนี้ 

ด้วยน�้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หลั่งล้นสู่มวลพสกนิกร 

ดังที่ นายทอง ขานโม หนึ่งในประธานกลุ่มผู้ ใช้น�้าของโครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนราฯ กล่าว

ในนามของสมาชิกกลุ่มผู้ ใช้น�้าทั้งหมดว่า 

“พวกผมโชคดีกว่ารุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ที่เล่ากันว่าเพาะปลูกไม่ได้ผล หน้าฝน ฝนก็ตกมาก นำ้า

จากแม่นำ้าบางนราไหลบ่าท่วมพื้นท่ีเพาะปลูกเสียหาย แค่นี้ยังไม่พอ นำ้าทะเลเข้ามาตามแม่นำ้า

ลำาคลอง ใช้ทำาอะไรไม่ได้อีก ก็อยู่กันตามยถากรรม ส่วนใหญ่ก็ไปรับจ้างทำางานที่อื่นๆ กันหมด 

นี่เป็นบุญของพวกผมและรุ่นลูกๆ หลานๆ ที่ รายอช่วยเหลือพวกเรา ทุกคนที่นี่ไม่เคยรับเสด็จ

ท่าน แต่การที่ท่านเสด็จฯ มาที่ภาคใต้ทุกปี มาอยู่แต่ละครั้งเป็นเดือนๆ และทุกวันก็จะเสด็จฯ 

ไปเยี่ยมราษฎร...และผลก็ออกมาท่านเสด็จฯ ไปที่ไหน ที่นั่นก็คือสวรรค์ ชีวิตราษฎรเป็นสุข 

ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ไฟฟ้า ถนน เข้าถึงทุกแห่ง”
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

“...ควรก่อสร้างประตรูะบายนำา้พร้อมอาคารประกอบทีบ่รเิวณแม่นำา้ปากพนงั ห่างไปจากอำาเภอปากพนงั

ไปทางทิศใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร เพื่อป้องกันนำ้าทะเลมิให้ไหลเข้าแม่นำ้าปากพนัง และเก็บกักนำ้าจืดไว้ใน

แม่นำ้าและตามลำานำ้าต่างๆ สำาหรับการบรรเทานำ้าท่วม ควรขุดคลองระบายนำ้าแยกจากปากแม่นำ้าปากพนัง

เพิ่มเติมตามความเหมาะสม...”

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ถือก�าเนิดอย่างเป็น 

รูปธรรมครัง้แรก จากพระราชด�ารเิมือ่วนัที ่๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ระหว่างเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

จังหวัดนราธิวาส ความตอนหนึ่งว่า
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อีกสองวันต่อมา คือ วันที่ ๑๑ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้พระราชทานพระราชด�าริเกีย่วกบั

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอีกครั้ง 

ระหว่างเสด็จพระราชด�าเนนิทอดพระเนตรโครงการ

พัฒนาลุ่มน�้าบางนราอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ความตอนหนึ่งว่า

“...ควรก่อสร้างเขื่อนทดนำ้าในแม่นำ้าปากพนัง ณ จุดห่างจากอำาเภอปากพนัง

ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๕ กิโลเมตร เพื่อป้องกันนำ้าเค็มบุกรุกและเก็บกักนำ้าจืดไว้

ในลำานำ้า ให้ราษฎรได้ประโยชน์ทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้ง

ก่อสร้างระบบระบายนำ้าออกจากพื้นที่ท่วมลงทะเลให้เร็วที่สุด...”

จากนั้น ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับพสกนิกรที่อาศัยอยู่ใน

บรเิวณลุ่มน�า้ปากพนงั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานพระราชด�ารสัเกีย่วกบัโครงการ

พัฒนาลุ่มน�้าปากพนังฯ  อีกหลายครั้งในหลายโอกาส

ในที่สุด การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรก็เริ่มขึ้นอย่าจริงจัง เมื่อกรมชลประทาน

เริ่มด�าเนินการก่อสร้างประตูระบายน�้าปากพนัง ณ บ้านบางปี้ ต�าบลหูล่อง อ�าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรธีรรมราช เมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ จนแล้วเสรจ็เมือ่วันที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของประตูระบายน�้า 

แห่งนี้ว่า “ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ” อันมีความหมายว่า “ประตูที่ให้ประสบความส�าเร็จ

ในการแยกน�้า”

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังด�าเนินการติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อควบคุมและพยากรณ์

สถานการณ์น�้าในลุ่มน�้าปากพนัง ท�าให้สามารถบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าปากพนังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นย�าทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 

นบัจากปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นจดุเริม่ต้น โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุม่น�า้ปากพนงั ได้มวิีวัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง และอ�านวยประโยชน์นานัปการให้กับราษฎรในพื้นที่ อาทิ การป้องกันการรุกล�้าของ

น�า้เคม็เข้าไปท�าลายพืน้ทีก่ารเกษตร การกกัเกบ็น�า้จดืไว้ในล�าน�า้ปากพนงัและล�าน�า้สาขา ประมาณ 

๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูก การบรรเทาปัญหาอุทกภัย   

การขจดัปัญหาระหว่างเกษตรกรนากุง้และเกษตรกรนาข้าว เนือ่งจากมกีารแบ่งเขตการใช้พืน้ทีอ่ย่าง

ชัดเจน การลดปัญหาการเกดิน�า้เปรีย้วและดนิเปรีย้ว เป็นต้น ซึง่ช่วยเพิม่พนูผลผลติของเกษตรกร 

จึงไม่เป็นการเกินเลยที่จะกล่าวว่า โครงการนี้ได้ช่วยพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับลุ่มน�้าปากพนังให้กลับ

มาอุดมสมบูรณ์ เฉกเช่นอดีตกาล     
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นับจากปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา โครงการชลประทานอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริได้เพ่ิมจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นนับพันโครงการ กระจายทั่วทุก

ภูมิภาคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร

ของพระองค์ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้กับราษฎร  

ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ในระยะแรก โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เน้นให้ความ

ส�าคัญกับการจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค เพื่อตอบ

สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของราษฎรเป็นหลัก แต่ต่อมาได้ขยายขอบเขตไปสู่

ประโยชน์ด้านอื่นๆ จนสามารถจ�าแนกโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริที่กรมชลประทานด�าเนินการสนองพระราชด�าริได้ ๖ ประเภท 

โครงการชลประทานเพือ่ประโยชน์สขุของปวงประชา

“...งานของพระองค์ท่านมีตั้งแต่ ถ้านำ้าขาดแคลนก็จัดหานำ้า และเมื่อนำ้าท่วม นำ้า

มาก กจ็ดัการบรรเทาให้น้อยลง เมือ่มนีำา้เน่าเสยีกต้็องจดัการทำางานด้านนำา้ทัง้หมด 

ท่านจะทราบปัญหาอย่างละเอียด…”

นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๒๔ กล่าวถึง 

พระราชกรณียกิจด้านงานชลประทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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๑. งานพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค เป็นประเภทของงาน

พัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มีจ�านวนโครงการมากที่สุด เป็นงาน

จดัหาน�า้ช่วยเหลือพืน้ทีเ่พาะปลกูทีข่าดแคลนน�า้ และจดัหาน�า้ให้กบัราษฎรในเขต

โครงการเพ่ือใช้ในการอุปโภค บรโิภค ทีพ่ระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน

ด�าเนินการในหลายรูปแบบ เช่น อ่างเก็บน�้า ฝายทดน�้า งานขุดลอกหนองและบึง 

และงานสระเก็บน�้าประจ�าไร่นา

๒. งานพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า มักเป็นโครงการขนาดเล็กเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเพียงพอใช้เฉพาะภายในหมู่บ้าน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน�้า

ปางตอง ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรที่สูง (ปางตอง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงสีข้าว

ไฟฟ้าพลังน�้าบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน�้าอ่างขาง จังหวัด

เชยีงใหม่ เป็นต้น ในรปูแบบของเขือ่นเกบ็กกัน�า้หรอืฝายปิดกัน้ล�าน�า้ซึง่มนี�า้ไหล

ตลอดปีหรือเกือบตลอดปี น�้าที่ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วสามารถน�าไปใช้

เพาะปลูกพืช หรือใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่ออีกด้วย
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๓. งานพัฒนาแหล่งน�า้เพือ่การอนรุกัษ์พืน้ทีต้่นน�า้ล�าธาร เป็นงานพฒันาแหล่งน�า้

ในบริเวณพื้นที่ต้นน�้าล�าธารด้วยการชะลอความเร็วของกระแสน�้าที่ไหล หรือด้วย

วธิกีารเกบ็กกัน�า้ไว้ตามล�าธาร ล�าห้วยเป็นตอนๆ เพือ่ทีน่�า้จะได้มโีอกาสไหลซมึลง

ไปเก็บสะสมอยู่ในดินให้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงค่อยไหลระบายออกจากดินลงสู่

ล�าธารและล�าห้วยตลอดทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ท�าให้ล�าธารและล�าห้วยดังกล่าว

มีน�้าไหลตลอดปี เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน�้าสามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างทั่วถึง

๔. งานป้องกนัและบรรเทาน�า้ท่วม เป็นงานแก้ไข ป้องกนัหรอืบรรเทาน�า้ท่วมใน

ฤดนู�า้หลาก เพ่ือไม่ให้น�า้ในแม่น�า้ล�าคลองไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนท่ีเพาะปลูก หรือเขต

ชุมชน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละท้องที่ อาทิ งานก่อสร้างคันกั้นน�้า

หรอืพนงัเลยีบล�าน�า้ งานก่อสร้างทางผนัน�า้ งานปรับปรุงสภาพล�าน�า้ งานก่อสร้าง

เขื่อนกักเก็บน�้า งานก่อสร้างคันกั้นน�้าโอบล้อมพื้นที่ และงานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้า

ล�าธาร

82   



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

๕. งานระบายน�้าออกจากพื้นที่ลุ่ม เป็นงานระบายน�้าออกจากพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่

ซ่ึงมีน�้าท่วมขังอยู่เป็นประจ�าจนใช้เพาะปลูกไม่ได้ เพื่อให้สามารถใช้ท�าการ 

เพาะปลูกได้ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น งานขุดหรือปรับปรุงคลองระบายน�้า งาน

ก่อสร้างอาคารประตูหรือท่อระบายน�้าส�าหรับควบคุมการเก็บกักน�้าไว้ ในคลอง 

และป้องกันน�้าจากบริเวณด้านนอกขณะที่มีระดับสูงไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในเขต

พื้นที่ตามคลองระบายน�้าเหล่าน้ัน และงานก่อสร้างโรงสูบน�้าขนาดใหญ่ เพื่อสูบ

น�้าภายในพื้นที่ออกไปในช่วงที่น�้าภายนอกมีระดับสูงตามความเหมาะสม

๖. งานแก้ไขปัญหาน�า้เสยี เป็นงานพฒันาคุณภาพน�า้  

ตัง้แต่รปูแบบง่ายๆ เสยีค่าใช้จ่ายน้อย จนถงึโครงการ

ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ความรู้ ความช�านาญด้านวิชาการ 

ครอบคลมุทัง้งานแก้ไขปัญหาน�า้เคม็และน�า้กร่อย ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และงานแก้ไข

น�้าเน่าเสีย ผ่านโครงการบ�าบัดน�้าเสียด้วยผักตบชวา 

และโครงการบ�าบัดน�้าเสียโดยวิธีเติมอากาศ ด้วย 

“กังหันน�้าชัยพัฒนา” ซึ่งใช้กันทั่วประเทศ นอกจากนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทาน 

พระราชด�ารใิห้มกีารทดลองวจิยัเพือ่ประดษิฐ์เครือ่งกล

เตมิอากาศเพือ่ใช้บ�าบดัน�า้เสยีในพืน้ทีต่่างๆ ตามความ

เหมาะสม เช่น เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศหมุนใต้น�้า หรือ “ชัยพัฒนา

ซปุเปอร์ฟองแอร์” เครือ่งกลเติมอากาศระบบอดัและดดูอากาศลงใต้น�า้ หรอื “ชยั

พฒันาแอร์เจท” กงัหันน�า้สบูน�า้แบบทุน่ลอย และเครือ่งมอืจบัเกาะจลุนิทรย์ี หรอื 

“ชัยพัฒนาไบโอ” เป็นต้น
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ในการทรงงานด้านชลประทาน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพร่างฝีพระหัตถ์ 

ท่ีเป็นเค้าโครงของโครงการ ลายพระหัตถ์ที่แสดงถึง

ลักษณะโครงการโดยสังเขป หรือแผนที่ที่ทรงวาง

โครงการพัฒนาแหล่งน้�าเบื้องต้น ให้กรมชลประทาน 

เพือ่น�าไปศกึษาพจิารณาด�าเนนิการกอ่สรา้งโครงการ 

ซึ่งเป็นที่มาของโครงการชลประทานอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริหลายโครงการในภูมิภาคต่างๆ 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ โครงการแก้มลิง

ตัวยึกยือ ภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน โครงการ

พัฒนาลุ่มน้�าก่�า จังหวัดสกลนคร-นครพนม 

ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่นั่ง

นิคมสุคิริน

จากภาพร่างฝีพระหัตถ์ 
สู่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ห้วยแม่ต๋�า จังหวัดพะเยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่าง

โครงการทฤษฎีใหม่ ที่ควรพิจารณา 

ด�าเนินการ ในศูนย์พัฒนาและบริการ 

ด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการสร้างถนน

ต�าราฝนหลวง
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ชลประทาน...งานเพื่อแผ่นดินไทย
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ปีที่ ๑๐๙ ของกรมชลประทาน ซึ่งตรงกับปีมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลอง 

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ 

รอบ ๘๔ พรรษา นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กรมชลประทานได้แสดงผลงานให้เป็น 

ท่ีประจักษ์มากมาย ทัง้ในด้านการพฒันาแหล่งน�า้ การบรหิารจดัการน�า้ และการ

บรรเทาปัญหาอทุกภยั เพื่อประโยชนส์ขุของประเทศชาตแิละประชาชน และเพือ่

รับมือกับวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ในรอบปีที่ผ่านมา กรมชลประทานยังมุ่งให้ความส�าคัญกับนโยบายการมี

ส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ง จนเกดิความส�าเร็จเป็นรูปธรรม ได้รับ

รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ประจ�าปี ๒๕๕๓ ทั้งใน

ระดบัชาตแิละระดบัสากล และยงัเดนิหน้าด�าเนนิโครงการความร่วมมอืทัง้ระหว่าง

หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาองค์กรสู่ “องค์กร

แห่งการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและการบริหารจัดการชลประทาน 

นอกจากนี้ ยังประสบความส�าเร็จอย่างงดงามในการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบรหิารจดัการภาครฐั เพือ่ขับเคลือ่นองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
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ปัจจุบันนี้ เป็นที่ยอมรับว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ หรอืการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นความจ�าเป็น

ของการบรหิารภาครฐัแนวใหม่ ดงัจะเหน็ได้จากการก�าหนด

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๘ และฉบบัที ่๙ รวมทัง้มีกฎหมาย

และมาตรการต่างๆ ออกมารบัรองสทิธขิองประชาชน อย่างไร

ก็ตาม การน�าหลักการนี้ไปสู่การปฏิบัติ หรือการท�าให้ระบบ

ราชการเปิดรบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างแท้จรงิ เป็น

ความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกคน

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในขั้นตอนการบริหารราชการต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

ผลเป็นรูปธรรม คือ เพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และ

มีจิตส�านึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ 

บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกับความต้องการของประชาชนและ 

รบัผดิชอบต่อประชาชนมากท่ีสดุ และเพือ่ให้มกีารตรวจสอบการบรหิารงาน

ของหน่วยงานของรัฐทุกขั้นตอน

กรมชลประทาน ในฐานะองค์กรภาครฐั ซึง่การด�าเนนิงานของกรม อาจ

ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบโดยตรงกับประชาชน จึงได้ปรับ

บทบาทและทิศทางการด�าเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน ซึ่งกรมชลประทานได้ก�าหนด

ระยะการมีส่วนรวมของประชาชนไว้ ๔ ระยะ ดังนี้

ศักราชแห่งนวัตกรรม

เดินร่วมกัน ภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ระยะท่ี ๑ ก�ำหนดโครงกำร หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนผู้มี 

ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาก�าหนดโครงการชลประทาน 

การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

ระยะที่ ๒ ก่อนกำรก่อสร้ำง หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมด้านการส�ารวจภูมิประเทศ ส�ารวจปฐพีและธรณีวิทยา 

ออกแบบทางวิศวกรรม และจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

ระยะที่ ๓ ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการชลประทาน เข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนงานก่อสร้าง ตัง้แต่ระยะเตรยีมการก่อสร้างและระยะด�าเนนิการ

ก่อสร้าง จนกระทั่งโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ได้รับทราบ 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา 

ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการส่งมอบโครงการ

ระยะที่ ๔ หลังกำรก่อสร้ำง หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาโครงการชลประทาน ผ่านกระบวนการ

จัดตั้งองค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทาน การ

จัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน การจัด

ตัง้คณะกรรมการภาคประชาชนทีเ่รยีก

ว่าคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

(Joint Management Committee for 

Irrigation: JMC) ตามกระบวนการ

บรหิารจดัการชลประทานโดยเกษตรกร

มส่ีวนร่วม ๑๑ กจิกรรม ประกอบด้วย 

การสร้างความเข้าใจในการมส่ีวนร่วม 

การจดัท�าข้อตกลงการมส่ีวนร่วม การ

จัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น�้าชลประทาน (กลุ่ม

พืน้ฐาน) การเสรมิสร้างความเข้มแขง็

องค์กรผู ้ ใช้น�้าชลประทาน การ
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ยกระดับองค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทาน การ

จัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

การจัดตั้งกองทุนชลประทาน การจ้าง

เหมางานบ�ารุงรักษาแก่กลุ ่มผู ้ ใช้น�้า

ชลประทาน การมีส่วนร่วมในการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษา การประเมินความเข้ม

แข็ง องค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทาน และการ

จัดท�าข้อมูลพื้นฐานโครงการ 

กรมชลประทานตั้งเป้าหมายของ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมว่า จะท�าให้

เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่มคีวามรูส้กึร่วมในการเป็นเจ้าของ

โครงการชลประทานอย่างยั่งยืน การ

จดัสรรน�า้และบ�ารงุรกัษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ขึน้ การก่อสร้าง

อาคารชลประทาน ทั้งที่ก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงอาคารเก่า สอดคล้อง

กบัความต้องการของเกษตรกร การจดัสรรน�้าและบ�ารงุรกัษา เป็นไปตาม

ความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและประหยัด ระบบ

ชลประทานได้รบัการบ�ารงุรกัษาอย่างด ีสามารถเสรมิรายได้ให้แก่เกษตรกร

ในเขตพืน้ท่ีชลประทานให้มัน่คงข้ึน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร

ด้วยกันเอง และระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ

กรมชลประทานก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานการบริหารจัดการ

ชลประทานโดยเกษตรกรมส่ีวนร่วม โดยการจดัตัง้กลุม่ผู้ ใช้น�า้ชลประทาน

ในเขตพืน้ทีช่ลประทานให้เป็นเครอืข่ายการท�างานร่วมกนั เพือ่ให้เกษตรกร

มส่ีวนในการร่วมคดิและเสนอความเหน็ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมด�าเนนิการ ร่วม

รับประโยชน์และร่วมติดตามผลในการบริหารจัดการน�้าชลประทาน อัน

เป็นหนทางให้เกษตรกรชุมชนเกิดการเรียนรู้ ร่วมกันด�าเนินกจิกรรมที่มุ่ง

แก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน เป็นส�าคัญ

การสรา้งการมีส่วนรว่มของกรมชลประทานไมไ่ด้มแีนวทางเพยีงการ

จัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น�้าเท่านั้น หากแต่ยังมีการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนต่อการ

พัฒนางานชลประทาน ด้วยการสร้างยุวชลกรและอาสาสมัครชลประทาน 

ให้เป็นเครือข่ายแนวร่วมที่ส�าคัญเพิ่มขึ้น
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ยุวชลกรจะเรียนรู้ถึงคุณค่าของน�้า ความส�าคัญของการ

ชลประทาน เพื่อสามารถรับรู้และท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีแบบใหม่ได้ในอนาคต

ขณะที่อาสาสมัครชลประทาน คือผู้ที่ท�าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างกรมชลประทานกับองค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทาน ในการ

วางแผน การควบคุม และติดตามการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาใน

ฤดูกาลเพาะปลูก เช่น ข้อมูลเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ติดตาม

การเปิดปิดอาคารควบคุมน�้าให้เป็นไปตามแผนการส่งน�้า ข้อมูล

เพื่อการประเมินผล ตลอดจนประสานงานให้กลุ่มผู้ ใช้น�้าร่วมกัน

ขุดลอกคูส่งน�้า รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เพือ่เป็นการสร้างความแขง็แกร่งให้กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ซึ่งกรมชลประทานถือเป็นหัวใจส�าคัญของการท�างาน ส�ำนักส่งเสริม 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เมื่อ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรมชลประทานเป็นองค์กรภาครัฐ 

แห่งแรกทีม่หีน่วยงานนี ้ซึง่จะมบีทบาทส�าคญัในการเสนอแนวนโยบายและ 

จดัท�าแผนงานส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิความ

ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งขององค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทาน และความเป็นสถาบันของ

องค์กรผู้ ใชน้�า้ชลประทาน รวม

ทัง้พฒันาขดีความสามารถของ 

เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ใน

การสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน
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การด�าเนนิงานของกรมชลประทานท้ังในด้านการส่งน�า้

และบ�ารุงรักษาในเขตพื้นที่ชลประทานแต่เดิมนั้น นับเป็น

สิทธิ์ขาดของเจ้าหน้าที่ชลประทานแต่ผู้เดียว จึงก่อให้เกิด

ปัญหาในการบริหารจัดการน�้าตามมา กล่าวคือ การส่งน�้า

ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรรวม

ตัวชุมนุมร้องเรียนเมื่อได้รับปริมาณน�้าไม่เพียงพอ มีการ 

แย่งน�า้ระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรม ความ

ขดัแย้งระหว่างเกษตรกรด้วยกนัเอง และระหว่างเกษตรกร

กับภาครัฐ  รวมไปถึงปัญหาการขาดจิตส�านึกในความเป็น

เจ้าของ มีการท�าลายอาคารชลประทาน และขาดการใช้

น�า้อย่างรู้คณุค่า อกีทัง้ขาดการประชาสมัพนัธ์ด้านสถานการณ์ 

น�้าในปัจจุบันให้เกษตรกรรับทราบ 

ปัญหาเหล่านีไ้ด้เกิดขึน้ในพ้ืนทีช่ลประทานต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงที่ 

อ่างเกบ็น�้ากระเสยีว อ�าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่มคีวามจ ุ๒๔๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน�้าให้พื้นที่ชลประทาน ๑๓๐,๐๐๐ ไร่  เกษตรกร 

๖,๗๔๐ คน การประปาด่านช้าง การประปา

หนองหญ้าไซ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์

ยี่ จ�ากัด และบริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด

จากปัญหาดงักล่าวกรมชลประทานได้

ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ชลประทาน แบบมีส่วนร่วมจากเกษตรกร

ขึ้น ณ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

ความสำาเร็จอันเกรียงไกร
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กระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมใน 

๓ ระดับ ได้แก่

๑. จดัต้ังคณะกรรมการจดัการชลประทาน หรอื JMC: Joint Management 

Commit tee for I r r igat ion จ�านวน ๑ คณะกรรมการ  

๕๑ คน เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหาเรื่องน�้าในระดับโครงการ โดย JMC ประกอบด้วยตัวแทนจาก  

๔ ภาคส่วน คือ ผู้แทนองค์กรผู้ ใช้น�้า ๒๙ คน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 

๑๑ คน ผู้แทนชลประทาน ๔ คน และผู้แทนหน่วยงานราชการและเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง ๗ คน (ประกอบด้วยเกษตรอ�าเภอจากทุกอ�าเภอในเขตพื้นที่

ชลประทาน การประปาด่านช้าง บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด และ

บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด) โดย JMC มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องการจัดสรร

แบ่งปันน�้า ก�าหนดวันส่งน�้า และตั้งกติกาการใช้น�้าร่วมกัน

๒. จัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น�้าชลประทาน ได้แก่ กลุ่มผู้ ใช้น�้าชลประทาน 

พืน้ฐานทีด่แูลการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาในระดบัคสู่งน�า้ จ�านวน ๒๗๘ กลุม่

พืน้ฐาน และกลุ่มบรหิารการใช้น�า้ชลประทานทีด่แูลระดบัคลองส่งน�า้จ�านวน 

๙ กลุ่มบริหารฯ

๓. จัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน จ�านวน ๒๙ คน โดยเป็นสมาชิก 

ผู้ ใช้น�้าที่ได้รับการเลือกตั้งให้ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กรผู้ ใช้น�้า

กับโครงการชลประทานในการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

การประสานความร่วมมือใน ๓ ระดับ ณ อ่างเก็บน�้ากระเสียวแห่งนี้ 

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการท�างานในเขตพื้นท่ีชลประทาน 

ที่แท้จริง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ระดับคูส่งน�้า 

คลองส่งน�้า จนถึงระดับโครงการ ส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้ง และการ

แย่งชิงน�้าของผู้รับบริการหมดสิ้นไป ผู้รับบริการทุกภาคส่วนเกิดความพึง

พอใจ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมได้

รับน�้าในปริมาณที่ตรงกับความต้องการ โดยเป็นผลมาจากเกษตรกรและ

ภาคส่วนอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดสรรน�้า ก�าหนดวัน 

ส่งน�้า และก�าหนดกติกาการใช้น�้าร่วมกัน ความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร

กับภาครัฐลดลง มีการใช้น�้าอย่างประหยัด ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
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และอาคารชลประทานได้รับการดูแล

เป็นอย่างด ีเจ้าหน้าทีช่ลประทานสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษากระเสียว 

จึงได้กลายเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ โดยคณะ

กรรมการภาคประชาชน และองค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทาน ซึ่งจะได้ขยาย

ผลออกไปในพื้นที่ชลประทานต่างๆ ทั่วประเทศ

ความส�าเร็จจากการบริหารจดัการชลประทานอยา่งบูรณาการ ท�าให้

กรมชลประทาน ได้รับ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น

ประจ�าปี ๒๕๕๓ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ในกระบวนการ

บริหารจัดการชลประทานโดยคณะกรรมการภาคประชาชน องค์กรผู้ ใช้

น�้าชลประทานและอาสาสมัครชลประทาน ของโครงการส่งน�้าและบ�ารุง

รักษากระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” จากส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยเป็นรางวัลที่ ก.พ.ร. จัดให้

มีขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดมอบ

ให้แก่ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และท้องถิ่น ที่มีความโดด

เด่นในด้านการพฒันา หรอืปรบัปรงุคณุภาพการให้บรกิารประชาชน เพือ่

เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใน

องค์กรนั้น ๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้

บริการประชาชน ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งที่การปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มากกว่าการด�าเนินการ

เพียงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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และเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากย่ิงข้ึน เมื่อกระบวนการบริหารจัดการ

ชลประทานโดยคณะกรรมการภาคประชาชน องค์กรผู้ ใชน้�า้ชลประทานและ

อาสาสมัครชลประทานของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษากระเสียว ได้รับ

รำงวัลรองชนะเลศิ สำขำกำรสร้ำงนวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของ

ประชำชนในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย (Fostering Participation in Policy 

making Decisions through Innovative Mechanisms) จากการแข่งขัน

รางวลัการให้บรกิารประชาชน ขององค์การสหประชาชาต ิ(United Nations 

Public Service Awards) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

รางวลัอนัทรงเกยีรติทีน่่าภาคภูมใิจน้ี เป็นรางวลัทีอ่งค์การสหประชาชาติ

มอบแก่หน่วยงานจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีประสิทธิภาพและมีผลงาน 

เป็นเลศิในการให้บรกิารประชาชน เพือ่เป็นการกระตุน้การท�างาน การเสรมิ 

สร้างภาพลักษณ์ และการสรรค์สร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชน 

ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ประชาชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างอันดีแก่หน่วยงานต่างๆ ในการน�าไป

ปรับใช้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษากระเสยีว อ�าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรุี 

ถอืเป็นโครงการต้นแบบทีม่คีวามสมบูรณ์แบบในเรือ่งการบรหิารจดัการน�า้ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ร่วมกนัอย่างชดัเจน เป็น

ระบบ สามารถปฏิบัติได้จริง และความส�าเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้จาก

ความร่วมมอืประสานใจของทกุฝ่าย ทัง้ส่วนของภาครฐั คือ กรมชลประทาน 

และกลุ่มองค์กรผู้ ใช้น�้าของภาคประชาชน
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การบริหารจัดการน้ำาแบบมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำายม

ลุ่มน�้ายมครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศ รวม ๑๐ จังหวัด คือ พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย 

ล�าปาง ตาก พิษณุโลก พิจิตร ก�าแพงเพชร และนครสวรรค์ มีพื้นที่รับน�้าฝนประมาณ ๒๓,๖๑๖ 

ตารางกิโลเมตร เนื่องจากสภาพคอขวดของล�าน�้า ท�าให้การระบายน�้าในฤดูฝนท�าได้ไม่ดี 

เท่าที่ควร และมักประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง  อีกทั้งแม่น�้ายมเป็นแม่น�้าสายเดียวในจ�านวน

แม่น�้าสายหลักของลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา อันประกอบด้วย ปิง วัง ยม น่าน ที่ไม่มีเขื่อนเก็บกักน�้า

ในช่วงฤดูแล้ง ผนวกกับการที่ล�าน�้าสาขามีปริมาณน�้าน้อย จึงมักเกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า 

ในพื้นที่ลุ่มน�้าเป็นประจ�าทุกป ี
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ที่ผ่านมา การบริหารจัดการน�้าเพื่อแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่ลุ ่มน�้ายมมีลักษณะเป็นการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า โดยอาศัยลุ่มน�้าที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยเหลือ 

เจอืจานในเรือ่งน�า้ กล่าวคอื มลีุม่น�า้ปิงและลุม่น�า้น่านเป็น

ตัวหลักในการเสริมน�้าช่วยในฤดูแล้ง และช่วยรองรับ

ปริมาณน�า้ท่ีระบายลงมาจากลุม่น�า้ยมในช่วงฤดฝูนทีม่นี�า้

หลาก อย่างไรกต็าม การพึง่พาศกัยภาพของลุม่น�า้อืน่ย่อม

มีข้อจ�ากัด ทั้งเข่ือนภูมิพลของล�าน�้าปิง และเขื่อนสิริกิติ์

ของล�าน�า้น่าน เมือ่ยามทีร่บัน�า้มากกจ็�าต้องระบายน�า้ลงสู่

พื้นที่ใต้เขื่อน หรือพื้นที่ด้านล่าง เพื่อบริหารปริมาณเก็บ

กักน�้าให้อยู่ในลักษณะพอดี เพราะถ้ามีปริมาณน�้ามากจน

ล้นเขือ่น กอ็าจเกดิปัญหาความเสียหายกับตัวเขือ่นได้ ด้วย

เหตุนี้พื้นที่ลุ่มน�้ายมตอนล่างจึงต้องได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะบริเวณ

จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแอ่งรับน�้าขนาดใหญ่จาก

ด้านเหนือ ส่งผลให้ในคราวที่มีปริมาณน�้าไหลหลากจ�านวนมาก ทั้งสอง

จงัหวดันีต้้องตกอยูใ่นสภาพน�า้ท่วมขงัเป็นบรเิวณกว้างยาวนานหลายเดอืน

กรมชลประทานตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาในพื้นที่ลุ่มน�้ายม 

ที่ยังขาดการพัฒนาแหล่งน�้าอย่างเป็นระบบ เมื่อเทียบกับลุ่มน�้าอื่นใน 

ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ขณะนี้โครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพ 

ในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องเผชิญปัญหาการต่อต้านจากประชาคม 

ชมุชนท้องถิน่ และองค์กรภาคเอกชน สบืเนือ่งจากผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

หรือระบบนิเวศวิทยา

ยุทธศาสตร์ของการด�าเนินงานชลประทาน โดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ได้ถกูน�ามาใช้กบัแนวทางการพฒันาลุม่

น�้ายมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการพิจารณา

ก�าหนดโครงการการศกึษาเบือ้งต้น การศกึษาความเหมาะ

สม รวมถึงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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กรมชลประทานได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษใน

ลุม่น�้ายมแบบบรูณาการ โดยได้มกีารทบทวนแผนการพฒันา

ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งศึกษาแนวทางเลือกการพัฒนาแหล่งน�้า

ที่เหมาะสมกับลุ่มน�้ายมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิศวกรรมและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในพื้นที่ ร่วมกันก�าหนดแนวทางการพัฒนาลุ่มน�้ายมให ้

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีม่ากทีส่ดุ โดยมเีป้าหมายเดยีวกนัคอื

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วม ภัยแล้ง และปัญหาสภาพน�้าอย่าง

ยั่งยืน

ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาลุ่มน�้ายมอย่างเป็นระบบมี 

หลากหลายแนวทาง อาทิ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ

ชลประทานที่มีอยู่เดิม การบริหารจัดการน�้าในช่วงน�้าหลาก โดยการผันน�้า

จากแม่น�้ายมเข้าแก้มลงิทุง่ทะเลหลวง พฒันาพืน้ทีร่องรบัน�้าท่วมและพืน้ที่

แก้มลงิในลุม่น�า้ยม ซึง่มหีนองบงึธรรมชาตท่ีิมศีกัยภาพเป็นแก้มลงิได้ ๑๑๘ 

แห่ง โดยมีพื้นที่แก้มลิงบางระก�าเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ สามารถรับน�้าได้

ถึง ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แผนพัฒนาแหล่งเก็บน�้าขนาดกลางในล�าน�้า

สาขาของแม่น�้ายมรวม ๕๗ โครงการ  รวมทั้งแนวทางการก่อสร้างเขื่อน

ขนาดใหญ่ในแม่น�า้ยมเพิม่เตมิ จ�านวน ๒ แห่ง ขนาดความจปุระมาณ ๑๖๖ 

ล้านลูกบาศก์เมตร และ ๕๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยไม่ท�าให้หมู่บ้าน ๓ 

หมูบ้่านในต�าบลสะเอยีบ จังหวดัแพร่ ถูกน�า้ท่วม  ซึง่ประชาชนในพืน้ทีส่่วน

ใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก และขนาดกลาง  

ที่ส่งผลกระทบไม่มากนัก

โครงการพัฒนาลุ่มน�้ายม ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมใน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด�าเนินงานพัฒนา 

แหล่งน�า้ของกรมชลประทาน ซึง่เป็นกระบวนการทีถ่กูน�าไปใช้กบัโครงการ

พฒันาแหล่งน�า้ทกุโครงการทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต  เป็นเครือ่งชีช้ดัถงึ

การปรับเปลี่ยนบทบาท และทิศทางการด�าเนินงานของกรมชลประทานใน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด�าเนิน

งานชลประทาน ไม่ว่าการพฒันาแหล่งน�า้จะเป็นไปในลกัษณะใด ขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง หรอืขนาดใหญ่ ข้ึนอยูก่บัการตดัสนิใจของประชาชนเป็นส�าคญั
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ในฐานะองค์กรท่ีไม่เคยหยดุนิง่ในการยกระดบัมาตรฐาน

การด�าเนินงาน กรมชลประทานได้น�าเกณฑ์การพัฒนา

คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA: Public Sector 

Management Quality Award) มาใช้พัฒนา 

การด�าเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา 

ขั้นตอนการด�าเนินงานตามเกณฑ์  PMQA เริ่มจากการมอบนโยบาย

ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกรม ชี้แจงท�าความเข้าใจกับบุคลากรทุก

ระดบัของกรมเกีย่วกับหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกั

เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร

ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินงานของกรม ตามพระราช 

กฤษฎีกาดังกล่าว

ขัน้ตอนต่อมาคอืการสร้างจติส�านกึให้ผูป้ฏบิตังิาน โดยยดึหลกัคุณธรรม

และค่านิยมขององค์กร คือ “WATER for all” ซึ่งประกอบด้วย 

Work hard – ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

Attitude – มีความคิดสร้างสรรค์

Teamwork – เรียนรู้และการท�างานร่วมกัน

Ethics – มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

Relationship – มีความผูกพันและสามัคคี

ข้ันตอนทีส่าม คอื การสือ่สารให้บคุลากรในองค์กรทราบและน�าไปปฏบิติั 

โดยการอบรมชีแ้จงและแต่งตัง้คณะท�างานในระดบัต่างๆ เพือ่เป็นเครอืข่าย 

ในการขบัเคล่ือนในทศิทางเดยีวกนั ตลอดจนมกีารตดิตามประเมนิผลการ

ด�าเนนิงานเพือ่ค้นหาจดุอ่อนเพือ่น�าไปใช้ปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

การที่จะก้าวสู่ความส�าเร็จตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) นี้ ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม เนื่องจากเมื่อผ่าน

ขัน้ตอนการถ่ายทอดนโยบายลงไปสูบ่คุลากรทกุระดบัแล้ว กรมชลประทาน

ได้น�าหลัก น�ำดี ซึ่งหมายถึง ความร่วมมือของผู้บริหารทุกคนทุกระดับใน

การขบัเคลือ่นองค์กรไปในทศิทางเดยีวกัน แผนชดั คอื เป้าหมายทีช่ดัเจน 

และการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน มาใช้

สู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน PMQA
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เนื่องจากกรมชลประทานเป็นองค์กรขนาดใหญ่

ทีม่ทีัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า พนกังานราชการ รวม

แล้วกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ดังน้ัน การขับเคล่ือนการ

พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั โดยใช้ PMQA 

เป็นกรอบในการบริหารจัดการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

ดังที่ นายชลิต ด�ารงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เล่า

ว่า

“ที่เราขับเคลื่อนได้นอกจากนโยบายแล้ว จะไม่

สามารถไปต่อได้เลยถ้าไม่มส่ีวนอืน่ประกอบด้วย นัน่

ก็คือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสนใจและเข้าไปร่วม

ด้วย เรื่องที่สองก็คือ เรามีคณะท�างานด้านต่างๆ ที่

เข้าไปดู คอยก�ากับดูแล และสาม ในการด�าเนินการ เรามีการประชุมผู้

บริหาร ซึ่งในการประชุมนั้น ได้ให้ผู้อ�านวยการคณะต่างๆ มาบอกเล่าถึง

ปัญหา ซึ่งก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเราจะขับเคลื่อนไป

อย่างไร ในภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนี้ หรือถ้าดีอยู่แล้ว จะท�าอย่างไรให้ดีขึ้น 

ทัง้หมดทัง้หลายเรากม็แีกนทีค่อยประสานเรือ่งเหล่านี ้ซึง่กค็อื กลุม่พฒันา

ระบบบริหารของกรมที่เป็นแกนประสานที่ส�าคัญ

สิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาก็คือ กระบวนการท�างานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมี

ความหลากหลาย เพราะเราเป็นองค์กรใหญ่ บุคลากรเยอะ การท�างานยัง

มีทิศทางที่แตกต่างกันอยู่ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๓ เราจึงมุ่งเน้นเรื่องการ

พัฒนาระบบการท�างานให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร ซึง่ก�าลัง

ท�าและเป็นสิง่ทีท้่าทายอยูค่่อนข้างมาก เพราะกระบวนงานในกรมชลประทาน

มีหลากหลายมาก

กรมชลประทานได้จัดตั้งส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และสายด่วน 1460 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร 

รวมถึงได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชลประทาน และการอบรม

ยุวชลกรขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักการชลประทาน

อีกช่องทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาคน โดยมี

การจัดท�าแผนพัฒนาบุคคล (IDP) ของบุคลากรในหน่วยงาน 

เพื่อรับทราบถึงความต้องการในการพัฒนาและจุดอ่อนของ

บุคลากรในการด�าเนินงาน ตลอดจนมีระบบการจัดการความรู้ 

และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน
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ในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา

งาน โดยการกระจายอ�านาจการปฏิบัติงานให้กับ 

เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ลงสู่ระดับพื้นที่ เพื่อลด 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการ

ด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งหน่วย

งาน โดยมีการพัฒนาคู่มือรวมทั้งจัดท�าข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน และก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ตลอดจนมีระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนิน

งานตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารเป็น

ประจ�าทกุเดือน และการสร้างความสขุ ด้วยการสร้าง

ขวัญก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การให้รางวัลจูงใจตามผลการปฏิบัติ

งาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคี ดังน้ัน ปัจจัยความ

ส�าเร็จของกรมชลประทานจึงประกอบด้วย “น�าดี แผนชัด มีส่วนร่วม 

พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความสุข” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

ส�าหรับประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้ PMQA เป็น

เกณฑ์ในการยกระดับมาตรฐานการท�างานให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐาน

สากลนั้น อย่างแรก คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสุขภาพขององค์กร 

เพือ่ใหท้ราบจุดแขง็ จดุอ่อน และโอกาสในการปรบัปรุง เพือ่น�ามาก�าหนด

วธิกีารปรบัปรงุคณุภาพขององค์กร ประการต่อมา คอื ท�าให้กรมชลประทาน

สามารถส่งมอบคุณภาพทั้งผลผลิตและบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการ และ

ประการสุดท้าย คือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในด้านการบริหาร

จัดการ และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการด�าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 

กรมชลประทานจึงได้รับการประเมินผลว่าได้คะแนนเป็นอันดับ

สอง ในการด�าเนินการตามตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ 

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้เป็นอย่างดี
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กรมชลประทานตระหนักถึงความส�าคัญของความรู้ 

ที่เป็นสินทรัพย์ท่ีมีความส�าคัญท่ีสุดขององค์กร  จึงมีการ

จดัการความรู้เพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรให้ก้าวสูอ่งค์กรของการ

เรียนรู้อย่างสม�่าเสมอมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้ 

วิสัยทัศน์ “มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย

และศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีท่ี 

เหมาะสม เพ่ือความเป็นเลิศด้านการบริหารจดัการน�า้อย่าง

ยั่งยืน”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กรมชลประทานได้น�ากระบวนการ

จัดการความรู ้(Knowledge Management) ซึง่เป็นการรวบรวมองค์ความ

รู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลท่ีได้จากการเรียน หรือจากประสบการณ์ และการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง มาใช้ปฏิบัติ รวมทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ๑๐ 

ประการสูค่วามส�าเรจ็ อนัได้แก่ ๑. สร้างวฒันธรรมใหม่ ๒. สร้างวสิยัทศัน์

ร่วม ๓. สร้างและใช้ความรู้ ในการท�างานและสร้างบรรยากาศแห่งการ 

เรียนรู้ ๔. เรียนลัด ๕. สร้างการปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก  

๖. จัดพื้นที่หรือเวที ๗. พัฒนาคน ๘. ระบบให้คุณ ให้รางวัล ๙. หาเพื่อน

ร่วมทาง ๑๐. จัดท�า “ขุมความรู้”

พร้อมกันนี้ กรมชลประทานได้แต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานให้ท�า

หน้าที่เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ หรือ Chief Knowledge Officer 

(CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ 

KM Team) และคณะจัดการความรู้ เพื่อให้การด�าเนินการจัดการความรู้

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้

พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
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ทีมจัดการความรู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการก�าหนดแนวทาง วิธีการ

ด�าเนินการตามแผนจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

กรมชลประทาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งในส่วนของการ

สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนการออกไป Site Visit ที่จังหวัดต่างๆ 

เพือ่ร่วมแลกเปลีย่นความรู ้และให้ข้อแนะน�าเกีย่วกบัการด�าเนินการจัดการ

ความรู ้โดยมุง่ให้เกดิการด�าเนนิการทีส่อดคล้องกับแนวทางระดบักรม เกดิ

ความเป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละส�านัก

กองด้วย

นอกจากนี ้KM Team ยงัได้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานภายนอก 

โดยได้รับเชิญในฐานะหน่วยงานตัวอย่างด้านการจัดการความรู้ ให้ไปเล่า

ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ให้แก่กองทัพอากาศ และร่วม 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิการด้านการจดัการความรูก้บั KM Team จาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน  

KM Day 2010

KM Team ประกอบด้วยคณะท�างานด้านการจัดการความรู้ ๖ คณะ 

ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป 

๑. คณะท�ำงำนพฒันำองค์ควำมรู้ มีภารกจิส�าคญัในการก�าหนดกระบวน

งานพัฒนาองค์ความรู้ชลประทาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 

ต่อยอด สร้างสรรค์ความรู ้ และนวัตกรรม ตลอดจนพิจารณา 

คัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อแสวงหาและกลั่นกรอง 

องค์ความรู ้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานในส่วนต่างๆ ของกรมชลประทาน

๒. คณะท�ำงำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรควำมรู้ มีบทบาท

ส�าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ โดยส่ือสาร

ผ่านช่องทางต่างๆ ผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา เช่น การจัดท�าแผ่นพับ 

การจัดการ

KM Team กลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้
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ความรู้ฉบับที่ ๑ ซึ่งมีสาระที่มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการ 

ความรู ้วธิกีารด�าเนนิการจดัการความรู ้กจิกรรมการจดัการความรูท้ีส่�านกั

กองต่างๆ สามารถน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่

ไปยังทุกหน่วยงานในกรมชลประทาน การจัดท�าโปสเตอร์เผยแพร่สาร 

CKO เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในการจัดการความรู้ การจัดท�าแผ่นสูจิบัตร

งาน ๑๐๘ ปี กรมชลประทาน เพื่อประชาสัมพันธ์งาน KM Day 2010 ใน

งานดังกล่าว การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์

บนเว็บไซต์ www.rid.go.th และในคอลัมน ์“เรียนรู ้สู้งาน” ในวารสารข่าว

ชลประทานทุกฉบบั ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ข่าวสารบนกระดานข่าว บอร์ด

ข่าว และเป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธ์การจดักจิกรรม KM Day 2010 

เป็นต้น

๓. คณะท�ำงำนพัฒนำศูนย์ควำมรู้กลำง มีบทบาทในการพัฒนาหน้า

เว็บไซต์ http://kmcenter.rid.go.th ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญในการ 

ขบัเคลือ่นการจดัการความรู ้ประกอบด้วยส่วนของการสือ่สารแนวทาง วธิี

การจดัการความรูข้องกรมชลประทาน ประชาสมัพนัธ์ความก้าวหน้าในการ

ด�าเนนิการตามแผนการจัดการความรู ้รวมถงึการเปิดพืน้ทีเ่สมอืนส�าหรบั

สร้างชุมชนนกัปฏบิตัแิลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมรวมคลงัความรูจ้ากทกุส�านกั

และกองของกรมชลประทาน เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของหน่วยงานให้

สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก พร้อมกับเปิดช่องทางสู่ผู้สนใจภายนอกได้

เข้าถึงความรู้ของกรมชลประทาน 

ในรอบปีที่ผ่านมา ทุกส�านัก กอง ได้พัฒนาคลังความรู้ของหน่วยงาน

ขึน้ ตามแนวทางการจดัท�าเวบ็ไซต์คลงัความรู ้ทีม่กีารก�าหนดเกณฑ์ประกวด

หน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์คลังความรู้

ของทุกส�านัก กอง ให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔. คณะท�ำงำนเสริมสร้ำงแรงจูงใจด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ มีหน้าท่ี 

จัดกิจกรรมการประกวดตามโครงการ KM Award เป็นประจ�าทุกปี รวม

ทั้งวางแผนในการก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานจัดการ 

ความรู้ดีเด่น (RID Innovation Award) ให้อิงกับแนวคิดการสร้างและ

แสวงหาความรู้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 

เป็นส�าคัญ
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โครงการ KM Award มุ่งเน้นผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ

พฒันากระบวนการจดัการความรู ้โดยสร้างพืน้ทีก่ารแข่งขนัอย่างสร้างสรรค์ 

จุดประกายความสนุกในการคิดค้นรูปแบบวิธีการ เพื่อพัฒนาความรู้ 

นวัตกรรมต่างๆ ในงานชลประทาน ก่อให้เกิดช้ินงานจากสมรภูมิไอเดีย 

ที่น่าสนใจ สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๕. คณะท�ำงำนส่งเสรมิกำรถ่ำยทอดแลกเปลีย่นเรยีนรู้ มบีทบาทส�าคญั

ในการผลักดันให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมชน 

นักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เริ่มจากการฝึกอบรม 

ให้ความรู้ ในการสร้าง CoP การเรยีนรูร่้วมกนัของ CoP ตลอดจนการสร้าง

ความผูกพัน ยึดโยงกันของสมาชิก CoP ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ

สถานการณ์จ�าลอง ปลูกฝังวิธีคิดแนวทางของ CoP ที่เป็นธรรมชาติ ร่วม

กันสร้างความรู้จากประสบการณ์ของคนท�างานตัวจริง

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความ

เชี่ยวชาญในการน�าเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge 

เผยแพร่สู่บุคคลอื่นที่สนใจเรียนรู้ เกิดการถ่ายโอน ต่อยอดความรู้ภายใน

กรมชลประทาน รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

๖. ทีมงำนเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Team Work) ท�าหน้าที่

ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในระดับ

ส�านัก กอง ตั้งแต่การจัดท�าแผนการจัดการความรู้ของส�านัก กองให้

สอดคล้องตามแนวทางของกรม และการผลกัดันให้เกดิการด�าเนนิกจิกรรม

ตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

การประสานความร่วมมืออย่างแข็งขันของ KM Team ทั้ง ๖ คณะ ใน

ปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการเคลื่อนทัพการจัดการความรู้ที่มีพลัง

เดินหน้าไปอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร

จัดการน�า้อย่างยัง่ยนื ตามวสิยัทศัน์ด้านการจดัการความรูข้องกรมชลประทาน
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KM Day 2010 คอืกจิกรรมส�าคญัด้านการจดัการความรู ้ทีก่รมชลประทาน

จดัข้ึนระหว่างวนัที ่๑๓-๑๖ มถินุายน ๒๕๕๓ ภายใต้แนวคิด RID Innovation 

& Competency 2010 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ นิทรรศกำร RID Innovation & Competency 2010 แสดง

องค์ความรู ้นวตักรรมของหน่วยงาน ผลงานศึกษาวจิยัด้านการชลประทาน 

และแนวโน้มการพัฒนาองค์ความรู้ของกรมชลประทานอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งเป็นผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค

ส่วนท่ี ๒ กจิกรรมเสวนำทำงวชิำกำร เป็นการเปิดเวทีให้มกีารน�าเสนอ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการประมวล กล่ันกรอง มาสู่การ 

แลกเปลีย่นการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา การแลกเปลีย่นวสิยัทศัน์ การบรหิาร

จดัการความรูข้อง CKO พร้อมกบัเปิดช่องทางรบัการถ่ายทอดแลกเปลีย่น

ความรู ้ประสบการณ์กับลกูค้า หรอืผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ

กรมชลประทาน ให้ได้รบัรูม้มุมองทีม่คีณุค่า และสามารถพฒันาประสทิธภิาพ

การให้บรกิารของกรมชลประทาน เพือ่สร้างความพงึพอใจให้แก่ผูเ้กีย่วข้อง

ส่วนที่ ๓ กิจกรรม KM Award 2010 พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติ

บตัรให้แก่บคุคลและหน่วยงานท่ีได้รบัการพิจารณาคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลั

ด้านการจัดการความรู้ประเภทต่างๆ เช่น รางวัลหน่วยงานจัดการความรู้

ดีเด่น (KM Award 2010), ผู้บริหารจัดการความรู้ดีเด่น (CKO Award 

2010), บุคคลหรือทีมงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (RID Innovation 

2010) เป็นต้น

 ตราบเท่าที่กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา 

แหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความ

มั่นคงก้าวหน้าของประเทศชาติ กระบวนการจัดการความรู้ก็จะต้องมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับองค์กร โดยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยพลัง

การขับเคลื่อนของบุคลากรทุกคนที่พร้อมใจกันก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย

เดียวกัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการน�้าอย่าง

ยั่งยืน

KM Day 2010 

แหล่งรวมนวัตกรรมการจัดการความรู้
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สายด่วน “1460 ชลประทาน บริการประชาชน” เป็นช่องทางส�าคัญ

ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างกรมชลประทานและประชาชน ซึ่งเปิด

โอกาสให้ประชาชนในทกุพืน้ทีส่ามารถรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์

น�้า การบริหารจัดการน�้า การพัฒนาแหล่งน�้า รวมถึงเป็นช่องทางในการ

แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ 

เกี่ยวกับงานด้านชลประทาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ในการใช้บริการ สายด่วน 1460 ผู้ ใช้บริการสามารถกดเลขหมาย 

1460 จากโทรศพัท์ตัง้โต๊ะหรอืโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้ทนัท ีซึง่จะมรีะบบตอบ

รับอัตโนมัติ กด 1 ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ กด 2 ข้อมูลสถานการณ์น�้า  

หากเป็นเร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน หรือร้องทุกข์เข้ามา เจ้าหน้าที่ของ

กรมชลประทาน โดยส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จะบันทึก

ข้อมลูเข้าระบบการจดัการข้อร้องเรยีน และด�าเนินการตอบข้อมลูเบือ้งต้น

ในทนัท ีจากนัน้จะท�าการตรวจสอบข้อมูล  และประสานให้ด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ต่อไป 

พร้อมทั้งติดตาม โดยตอบหนังสือแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบผล

1460 ชลประทาน บริการประชาชน

ด้วยนโยบายมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน โดยส�านัก

ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน ได้เปิดช่องทาง

รับฟังข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลายถึง ๑๐ ช่องทาง 

ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุระดบัสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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การด�าเนนิงานเป็นระยะๆ จนกว่าปัญหา

จะได้รบัการบรรเทาหรอืแก้ไขเสรจ็สิน้  

ซึ่งการให้บริการในเวลาราชการจะมี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้บรกิาร  หากเป็นนอก

เวลาราชการ ระบบจะท�าการบันทึก

เทปข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่จะน�าเทปที่

บันทกึมาด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป

นอกเหนือจากศูนย์บริการรับ 

ข้อร้องเรยีนทางโทรศพัท์แล้ว ประชาชน

ยงัสามารถแสดงความคดิเหน็ และร้องเรยีนผ่านช่องทางอืน่ๆ ได้แก่ ตดิต่อ

ด้วยตนเอง โดยการเขียนค�าร้องในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน, ส่งเรื่อง

ร้องเรียนผ่านตู้รับความคิดเห็นที่กรมชลประทานจัดไว้, เวทีประชาคม, 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่, จดหมาย, ข่าวสารจากสื่อมวลชน, ตู้ ปณ. ๑๔๖๐ 

ของกรมชลประทาน หรอืตู ้ปณ. ๑๑๑๑ ของส�านกันายกรฐัมนตร,ี โทรสาร 

๐ ๒๖๖๙-๑๔๖๐ รวมทั้งสื่อดิจิตอล คือ เว็บบอร์ด ผ่านกระดาน “ถาม

มา ตอบไป” บนเว็บไซต์ www.rid.go.th และ “ร้องเรียน ร้องทุกข์” ผ่าน 

E-mail: rid1460@yahoo.com

ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากประชาชนจะถูกน�าเข้า

สู่กระบวนการจัดการข้อร้องเรยีน โดยเจ้าหน้าทีก่รมชลประทานจะประสาน

งานกับเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และน�า 

ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับมาวิเคราะห์และปรับปรุง

กระบวนการท�างานในระดับต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้กับผู้รับบริการต่อไป
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 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้

เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรความ 

คืบหน้าโครงการไร่ชั่งหัวมัน เมื่อวันที่ ๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงมีพระราช

ปฏสินัถารกบันายเฉลมิเกยีรต ิคงวเิชยีรวฒัน์ 

ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษา

เพชรบุรี ความว่า “น�้าในอ่างหนองเสือมี

น้อย ควรพิจารณาเอาน�้าจากอ่างเก็บน�้า

ห้วยผาก หรือ อ่างเก็บน�้าห้วยสงสัยมา

เติม แต่รู้ อ่างเก็บน�้าหนองเสือมีระดับสูง

กว่าอ่างเก็บน�้าห้วยผาก และสูงกว่าเขื่อนแก่งกระจาน”
 

กรมชลประทาน โดยกลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ส�านัก

ชลประทานที่ ๑๔ จึงได้ท�าการออกแบบระบบส่งน�้าโดยอาศัยการส่งน�้าขึ้น

ทีส่งูและปล่อยลงตามแรงโน้มถ่วง โดยส่งน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยผากไปเก็บ

กกัไว้ยงัถงัพกัน�้า แล้วจงึปล่อยน�้าตามท่อไปยงัอ่าง

เก็บน�้าหนองเสือระยะทางทั้งสิ้น ๖ กิโลเมตร แต่

ด้วยพื้นท่ีของอ่างเก็บน�้าห้วยผากเป็นบริเวณที่ติด

กับภูเขาสูงชัน การออกแบบระบบสูบน�้าและการ

ก่อสร้างท่อส่งน�้าขึ้นภูเขาสูงชันโดยตรง นับเป็น

อุปสรรคที่ส�าคัญ นอกจากน้ีการใช้พลังงานไฟฟ้า

โดยตรงเพยีงอย่างเดยีว จะมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิ

การโดยรวมในระยะยาวอยู่ในเกณฑ์สูง อีกทั้งการ

ควบคุมและดูแลระบบกย็งัต้องแตกต่างไปจากระบบ

ทั่วไปที่อยู่บนพื้นราบ

 

เพิ่มศักยภาพการจัดหาน้ำา 
ด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
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กรมชลประทานจึงมีแนวคิดน�าพลังงานทดแทน ซึ่งก็คือพลังงาน 

แสงอาทิตย์มาใช้ และเสริมด้วยพลังงานลมในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย

ให้การท�างานมีความสัมพันธ์กับระบบสูบน�้าด้วยไฟฟ้า และยังคงสามารถ

ส่งน�้าได้อย่างต่อเนือ่งในอตัราทีก่�าหนด พร้อมกบัมแีนวคดิในการควบคมุ

และแสดงผลทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อใช้ควบคุม

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งอัตราการสูบน�้า เพื่อให้

ระบบผันน�้ามีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ ในการ

วางแผนการบรหิารจดัการน�้าในอนาคต อกีทัง้ยงัลดภาระการเดนิทางเพือ่

ควบคุมและดูแล

กรมชลประทานจึงได้ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศูนย์วิจัยประยุกต์พลังงานลม น�้า 

และแสงอาทติย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตดิตัง้ฟาร์มกงัหนัลมผลติไฟฟ้า 

(Wind Farm) ชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง ขนาดก�าลังไฟฟ้าสูงสุด ๕  

กิโลวัตต์ จ�านวน ๒๐ ชุด ณ โครงการส่วนพระองค์ ไร่ชั่งหัวมัน อ�าเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ให้ท�างานศึกษาระบบสูบน�้าและระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อจัดหาน�้า 

เพิม่เตมิให้อ่างเกบ็น�า้หนองเสอืขึน้ และส่งเสรมิพลงังานทดแทนเพือ่รกัษา 

สิง่แวดล้อมของประเทศโดยรวม โดยโครงการดงักล่าวข้างต้น กรมชลประทาน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) จึงได้

จดัท�าโครงการความร่วมมอืทางวชิาการ

กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุรี เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ

ระบบจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน�้า

บ้านหนองเสือ อ�าเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรี โดยข้อมูลที่ได้จะน�ามาใช้

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ

พัฒนาระบบสบูน�า้เพ่ือการชลประทาน

ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในอนาคตต่อไป 
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิกรมชลประทาน 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้ชื่อ “โครงกำรศึกษำ

วเิครำะห์ศกัยภำพระบบจดัหำน�ำ้เพิม่เตมิให้อ่ำงเกบ็น�ำ้หนองเสอื โดยระบบ

สูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำ และระบบสูบน�้ำด้วยพลังงำนทดแทน (ระบบผันน�้ำ 

อ่ำงเก็บน�้ำห้วยผำก – อ่ำงเก็บน�้ำหนองเสือ) ต�ำบลเขำกระปุก อ�ำเภอ

ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�า้เพือ่การอปุโภค-บรโิภค และ หรอืเพือ่การเกษตร พร้อมทัง้จดัท�าระบบ

สบูน�า้ด้วยไฟฟ้า และจากพลงังานทดแทน (พลงังานแสงอาทติย์และพลังงาน

ลม) ซึง่รวมถงึการออกแบบ ผลติ และตดิตัง้ชดุกงัหนัทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

พื้นท่ี โดยผสมผสานกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อน�าไปใช้เป็นแหล่ง

พลังงานให้กับเคร่ืองสูบน�้าพลังงานทดแทน เพื่อประโยชน์ในการสะสม

น�้าเข้าสู่อ่างเก็บน�้าบ้านหนองเสือ และลดการเดินเครื่องสูบน�้าหลักเพ่ือ

ประหยัดพลงังาน อกีทัง้เพือ่ศกึษาศกัยภาพระบบสบูน�า้ด้วยไฟฟ้า พลงังาน

แสงอาทิตย์ และพลังงานลม พร้อมจัดท�าระบบบริหารจัดการน�้าผ่าน 

เครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับตรวจวัด และควบคุม 

ทางไกลอัตโนมัติ ตลอดจนน�าผลการศึกษามาพัฒนาเพื่อส่งเสริมการ

ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน เพื่อการชลประทานหรือกิจกรรมลักษณะ

เดียวกันในอนาคต

โครงการความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ กล่าวคือ ได้น�้าต้นทุนส�าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร ในพื้นท่ีโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ รวมทั้งพื้นที่

ชลประทานบรเิวณใกล้เคยีงในอนาคต สามารถ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้ ณ อ่างเกบ็น�า้หนองเสอื 

โดยจะเป็นโครงการต้นแบบในการจดัท�าระบบ

สูบน�้าแบบผสมผสาน ทั้งจากพลังงานไฟฟ้า 

และจากพลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์และ

ประหยัดพลังงาน สามาถใช้เทคโนโลยีการ

ควบคมุทางไกลอตัโนมัต ิในระบบบรหิารจัดการ

น�า้ อกีทัง้ท�าให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพระบบ

สูบน�้าทั้งสองระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนา และ

ขยายผลในโครงการลกัษณะใกล้เคยีงในอนาคต

ต่อไป
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เน่ืองจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) นาตาขวญั 

บ้านแลง และตะพง ซึง่อยูน่อกพืน้ทีช่ลประทานของจังหวดั

ระยอง ประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้งมาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน จากการที่พื้นที่ไม่มีแหล่งน�้าต้นทุน

หรือแหล่งน�้าดิบเป็นของตนเอง แม้ทางพื้นที่จะพยายาม

แก้ไขปัญหาด้วยการขุดสระเก็บน�้าแต่ก็ยังไม่เพียงพอ อีก

ทัง้การจดัการทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพจ�าเป็นต้อง

มีแหล่งน�้าส�ารอง คลองส่ง และระบบกระจายน�้า ซึ่งต้อง

อาศัยความร่วมมอืจากหลายพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ มใิช่การ

จัดการทรัพยากรน�้าที่จ�ากัดวงเฉพาะพื้นที่ขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลใด องค์การบริหารส่วนต�าบลหนึง่ ดงัเช่น

แต่ก่อน

กลุ่มองค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งสาม จึงได้หารือเพื่อประสานการ

ท�างานในการจัดการทรพัยากรน�า้ร่วมกัน เกิดเป็นโครงการ “ชุดโครงกำร

จดักำรทรัพยำกรน�ำ้ ท้ำยพืน้ทีช่ลประทำน-คลองนำตำขวัญ-ท่ำกระสำว-

อ่ำงห้วยมะเฟือง” เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับโครงการชลประทาน

ระยองในฐานะแหล่งน�้าต้นทุน พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาตาขวัญ 

ในฐานะพื้นที่ส่งน�้า คลองท่ากระสาว ท�า

หน้าที่แหล่งน�้าส�ารองในพื้นที่ และพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแลง และ

ตะพง ในฐานะระบบกระจายน�้า

ประสานความร่วมมือ จัดการทรัพยากรน้ำา
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โครงการฯ มีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน�้า

ให้กับพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาตาขวัญ บ้านแลง และตะพง โดย

การก่อสร้างฝายน�้าล้น ขนาดกว้างประมาณ  ๗ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร 

บรเิวณหนองน�า้ท่ากระสาว ต�าบลบ้านแลง และขดุลอกคลองนาตาขวญัให้

ได้ความกว้างปากคลองประมาณ ๘ เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ ๒ เมตร 

ความลึกอย่างน้อย ๓ เมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๐ เมตร พร้อม

ก่อสร้างฝายน�้าล้น ความกว้างของสันฝายไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อม

ประตูระบายน�้ากว้างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร จ�านวน ๒ ช่อง ๒ แห่ง เพื่อ

จดัสรรน�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค และเกษตรกรรม ให้กบัพืน้ทีอ่งค์การ

บริหารส ่วนต�าบลบ้านแลง และองค์การบริหารส ่วนต�าบล 

นาตาขวัญ

เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถท�าหน้าที่เป็นโครงการ

ต้นแบบการจัดสรรทรัพยากรน�้าในลักษณะกลุ่มต�าบล ที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยให้โครงการชลประทานสามารถจัดสรร

ปรมิาณน�า้ได้เหมาะสมกับพ้ืนที ่ท�าให้พ้ืนทีส่ามารถวางแผนการใช้ทรพัยากร

น�้าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้า

ในช่วงฤดูแล้งให้กับพื้นที่เป้าหมายประมาณ ๒๒๐ ครัวเรือน รวมทั้ง

ประชาชนในพื้นที่มีน�้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อการเกษตร
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บริหารจัดการน้ำาเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนของทุกปีกรมชลประทานจะก�าหนด

มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัในพืน้ทีต่่างๆ แบ่ง

ตามสถานการณ์ได้ ๓ ระยะ คือ แผนงานก่อนน�้ามาเพื่อ

เป็นการเตรียมการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ทั้งแผนงานที่ใช้ 

ส่ิงก่อสร้าง เช่น อ่างเกบ็น�า้ อาคารชลประทาน คลองส่งน�า้ 

คลองระบายน�้า ระบบโทรมาตร เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ  

เป็นต้น และแผนทีไ่ม่ใช้สิง่ก่อสร้าง เช่น การตดิตามสภาวะ

ทางอุตุ-อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด การบริหารจัดการน�้า 

ในอ่างเก็บน�้าและในพื้นที่การเกษตร การบริหารน�้าหลาก

ทีค่วบคมุไม่ได้ เป็นต้น แผนงานระหว่างน�า้มาหรอืขณะเกดิ

ภัย เพื่อเสริมศักยภาพให้เพียงพอกับสถานการณ์น�้าหลาก

ที่เกิดขึ้น และแผนหลังอุทกภัยหรือแผนฟื้นฟูหลังน�้าลด

ส�าหรับในปี ๒๕๕๓ นี้ กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เฝ้า

ตดิตามสถานการณ์อทุกภยัทีอ่าจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา จากปรมิาณน�า้ฝน

ที่ตกหนัก เพื่อจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

เตรียมการป้องกัน และออกประกาศเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุ 

โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ของกรมชลประทาน เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ พร้อมทั้งวางแผนการจัดจราจรน�้าในลุ่มน�้า

ต่างๆ เพือ่ให้พืน้ทีท่ีร่บัผลกระทบได้รบัความเดอืดร้อนน้อยทีส่ดุ สถานการณ์

น�้าท่วมที่มีผลกระทบรุนแรงในรอบปีที่ผ่านมามีดังนี้

ลุ่มน�้าชี-มูล จากภาวะฝนตกหนักหนาแน่นและต่อเนื่องเป็นบริเวณ

กว้าง ในช่วงวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ท�าให้เกิดอุทกภัยในลุ่มน�้าชี 

ประกอบด้วยพืน้ทีข่องจงัหวดัชยัภูม ิขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ

ยโสธร ในลุ่มน�้ามูล ประกอบด้วยพื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 

ฝ่าวิกฤติน้ำา ปี ๕๓



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

    

115

สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา

ที่ประสบสถานการณ์น�้าท่วมครั้งรุนแรงที่สุด

กรมชลประทานได้บริหารจัดการน�้าหลากในลุ่มน�้าชี โดยอาศัย 

อ่างเก็บน�้าจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อ่างเก็บน�้าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ซึ่งอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในลุ่มน�้ามูลได้

อาศัยอ่างเก็บน�้าล�าตะคอง อ่างเก็บน�้าล�าพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา 

และอ่างเก็บน�้าขนาดกลางอีกหลายแห่ง เป็นเคร่ืองมือในการชะลอ และ

ลดความเร็วน�้าหลากไม่ให้หลากลงมาอย่างรวดเร็ว โดยให้ไหลผ่านทาง

ช่องทางระบายน�้าล้นเท่านั้น เพื่อลดปริมาณน�้าท่วมด้านพื้นที่ท้ายเขื่อน 

จากปริมาณน�้าที่ไหลลงสู่ ล�าน�้าชี-มูลจ�านวนมาก ประกอบกับสภาพ

ภมูปิระเทศและข้อจ�ากดัของล�าน�า้ทัง้สอง บางช่วงแคบ บางช่วงกว้าง บาง

ช่วงตื้นเขิน และบางช่วงมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน�้า ท�าให้มีน�้าไหลล้นตลิ่ง

เข้าสูพ่ืน้ทีร่าบลุม่ทีต่ดิกบัล�าน�า้จ�านวนมาก ส่งผลให้ยอดน�า้สงูสดุในแต่ละ

ล�าน�า้ลดลงโดยธรรมชาต ิและเปน็ตัวแปรส�าคัญท�าใหร้ะดับน�า้สูงสุดไม่ส่ง

ผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน�้ามากนัก เพียงแต่จะเพิ่มระยะเวลาที่น�้าไหลผ่าน

อีกเล็กน้อย กรมชลประทานได้จัดจราจรน�้าโดยอาศัยเครื่องมือในการ

บริหารจัดการ เช่น อ่างเก็บน�้า อาคารชลประทานและระบบชลประทาน

ตลอดสองฝั่งล�าน�้ามูล-ชี ท�าให้ปริมาณน�้าหลากสูงสุดท้ังสองสายมาถึง

อ�าเภอเมือง อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานีในเวลาที่ต่างกัน และ

ไม่ก่อให้เกิดน�้าท่วมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ลุ่มน�้าชีและลุ่มน�้ามูลเป็นลุ่มน�้าขนาดใหญ่ ปริมาณ

น�้าท่ามีมาก บริเวณสองฝั่งล�าน�้ามีพื้นที่ลุ่มต�่าและเกิดปัญหาน�้าท่วมเป็น

ประจ�าทุกปีอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ กรมชลประทานได้วางแผนแก้ปัญหาระยะ

ยาว ด้วยการติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือเตือนภัยน�้าท่วมในลุ่มน�้าทั้งสอง

แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยลุ่มน�้าชีจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 

๒๕๕๕ และลุ่มน�้ามูลจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๖
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ลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง จากภาวะฝนตกหนักครอบคลุมพื้นท่ีภาค

เหนือตอนล่างและภาคกลาง ในช่วงวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่งผล

ให้ปรมิาณน�า้สงูสดุทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ วดัได้ ๒,๘๑๕ ลกูบาศก์

เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีปริมาณน�้าสูงสุดไหลผ่าน

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทประมาณ ๓,๗๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีปริมาณน�้าสูงสุดไหลผ่านเขื่อนพระราม

หก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๑,๒๙๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

เมือ่วนัที ่๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๓ และปรมิาณน�า้สงูสดุทีอ่�าเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๓,๕๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อ วินาที เมื่อวันที่ 

๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่งผลให้ระดับน�้าท่ีสะพานพุทธยอดฟ้าฯ 

กรุงเทพมหานคร วัดได้ +๒.๑๕เมตร ระดับน�้าทะเลปานกลาง เมื่อวันที่ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

กรมชลประทานได้อาศัยอ่างเก็บน�้าภูมิพล อ่างเก็บน�้าสิริกิติ์ และอ่าง

เก็บน�้าแควน้อยบ�ารุงแดน กักเก็บน�้าในพื้นที่ตอนบนเหนืออ่างเก็บน�้า ไว้

ทั้งหมด มีระบายน�้าเพียงเล็กน้อยเท่าที่จ�าเป็น เพื่อการใช้น�้าท้ายอ่างเก็บ

น�้า และใช้อ่างเก็บน�้าป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เป็นเครื่องมือในการ

ชะลอและลดความเร็วน�้าหลากไม่ให้หลากลงมาอย่างรวดเร็ว โดยการ 

กักเก็บน�้าเพิ่มขึ้นจากความจุเก็บกักอีก ๒๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วง

ระยะเวลาสั้นๆ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ และในช่วงวันที่ ๖-๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓ ใช้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท (เป็นเขื่อนทดน�้า) และระบบส่ง

น�้าชลประทานฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อบริหาร

จัดการน�้าหลาก ควบคุมปริมาณน�้าหลากลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รวมทั้ง

คลองอ้อมเมือง เช่น แม่น�้าลพบุรี คลองบางแก้ว คลองโผงเผง และคลอง

บางบาล เพือ่ลดปรมิาณน�า้หลากทีไ่หลผ่านชมุชนต่างๆ รมิแม่น�า้เจ้าพระยา 

พร้อมเร่งระบายน�้าออกสู่ทะเลลงอ่าวไทยทั้งทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวัน

ออก รวมทัง้การบรหิารจดัการประตรูะบายน�า้คลองลดั

โพธิ์ให้ระบายน�้าออกสู่ทะเลในช่วงน�้าทะเลลงอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพได้ประมาณวันละ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

ท�าให้ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ นี ้กรงุเทพมหานครรอดพ้นจาก

ภาวะน�า้ท่วมคงมเีฉพาะน�า้ล้นตลิง่บางบริเวณในจงัหวะ

ที่น�้าทะเลขึ้นสูงในช่วงวันที่ ๒๔-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

เท่านั้น

 

116   



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

อย่างไรกด็ ีจากภาวะน�้าท่วมทางฝ่ังตะวนัตกตอน

บนและฝั่งตะวันออกตอนบนของลุ่มน�้าเจ้าพระยา 

ตอนล่าง ท�าให้กรมชลประทานสามารถจัดจราจรน�้า

ในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ตาม

ศักยภาพของระบบชลประทานที่รองรับได้ และ 

เครื่องมือกลไกที่มีอยู่อย่างจ�ากัด แต่ก็สามารถลด

ความรุนแรงของสถานการณ์ และลดความเสียหาย 

ได้มาก

ส�าหรบัปัญหาน�า้ท่วมในลุ่มน�า้เจ้าพระยาซึง่มีแนว

โน้มทีจ่ะเกดิขึน้ทกุปี กรมชลประทานได้วางแผนแก้ไข

ปัญหาในระยะยาวด้วยการหาแนวทางเพิม่ความสามารถ

ในการระบายน�้าของคลองชัยนาท-ป่าสัก เชื่อมต่อคลองระพีพัฒน์-คลอง

พระองค์เจ้าไชยานุชิตให้เพิ่มจากเดิมประมาณ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที เป็น ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และศึกษาแนวทางเพิ่มความ

สามารถระบายน�้าของแม่น�้าลพบุรี และคลองบางแก้ว รวมทั้งศึกษาความ

เป็นไปได้ในการใช้แก้มลิงธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาส�าหรับชะลอ

ยอดน�า้สงูสดุ และวางแผนทีจ่ะก่อสร้างคลองระบายน�า้รมิถนนวงแหวนรอบ

ที่ ๓ เพื่อให้สามารถระบายน�้าได้ฝั่งละ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ภาคใต้ เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างในช่วงวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื่องจากพายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

เคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ ท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับพลัน น�้าป่าไหลหลาก เข้าท่วม

บ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร แต่จะท่วมในระยะเวลาอันสั้น พื้นที่

ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด คือ อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 

คลองอูต่ะเภาปีน้ีปริมาณน�า้ท่ามากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 

และปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ระดบัน�า้สามารถลดลงได้อย่าง

รวดเร็ว (ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้เวลาประมาณ ๕ วัน ใน

ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้เวลาประมาณ ๒ วัน) ท้ังนี้ด้วย 

พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทานด�าเนนิ

การก่อสร้างคลองระบายน�้า ภายใต้โครงการบรรเทา

อุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ท�าให้มี

การระบายน�า้จากคลองอูต่ะเภาออกสูท่ะเลสาบสงขลา

ได้เร็วขึ้น     
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การจัดจราจรทางน�้าที่กรมชลประทานด�าเนินการ 

ประกอบด้วย ในวันที่ ๑พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตรวจ

สอบและวัดปริมาณน�้าท่าที่ไหล เข้าสู่อ�าเภอหาดใหญ่ 

๓ ทิศทาง คือ ทางทิศใต้จากอ�าเภอสะเดา ทิศตะวัน

ออกจากคลองหวะ คลองหงส์ ทิศตะวันตกจากคลอง

ต�า่ คลองวาด ตลอดจนควบคมุปิด-เปิด ประตรูะบาย

น�า้คลองอูต่ะเภา และประตรูะบายน�า้หน้าควน ให้น�า้ลง

สู่ทะเลสาบมากที่สุด ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

เมื่อปริมาณน�้าเกินศักยภาพที่คลองสามารถรับได้ 

ประตรูะบายน�า้คลองอูต่ะเภา และประตรูะบายน�า้หน้า

ควน ต้องยกบานพ้นน�า้เพือ่ให้น�า้ไหลออกให้มากทีส่ดุ 

ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เร่งระบายน�้าลงคลอง ร.๑ และเปิดประตู

ระบายน�้าท่าช้าง-บางกล�่า เพื่อเร่งระบายน�้าออกสู่ทะเลสาบสงขลา โดย

ไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบ นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน�้า โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน�้าในคลองเตย (เทศบาลนคร

หาดใหญ่) จ�านวน ๒ เครื่อง และคลองระบายน�้า ร.๔ ที่เชื่อมต่อกับ ร.๓ 

จ�านวน ๖ เครื่อง พร้อมใช้เครื่องสูบน�้าสูบน�้าในที่ลุ่มเข้าสู่คลองระบายน�้า

สายหลัก จ�านวน ๓๖ เครื่อง ส่งผลให้น�้าที่ท่วมขังเทศบาลนครหาดใหญ่

กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

 เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมหาดใหญ่ในอนาคต กรมชลประทานได้

สานต่อโครงการบรรเทาอทุกภยัหาดใหญ่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ รองรบัปรมิาณน�า้หลาก และเสรมิศกัยภาพ

การระบายน�้าสู่ทะเลสาบ จากเกณฑ์เดิมรองรับปริมาณน�้าฝนรอบ ๒๕ ปี 

มาสู่แผนรับน�้าฝนรอบ ๑๐๐ ปี
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ทั้งนี้ โครงการฯ ระยะที่ ๒ 

ประกอบด้วยแผนงานระยะสั้น ซึ่ง

เป็นระยะเร่งด่วน คือการปรับปรุง

ศักยภาพคลองระบายน�้า ร.๑ การ

ก่อสร้างสถานสีบูน�า้บรเิวณต้นคลอง

ระบายน�้า ร.๑. เพ่ือเร่งระบายน�้า

ออกสู่ทะเลสาบสงขลาให้รวดเร็ว

ยิง่ขึน้ และการปรบัปรงุประตรูะบาย

น�า้หน้าควนและประตรูะบายน�า้บาง

หยี แผนระยะกลาง คือ การเพิ่ม

ศักยภาพคลองระบายน�้า ร.๓ การ

ก่อสร้างสถานีสบูน�า้บรเิวณตนีคลอง

ระบายน�้า ร.๓ เพื่อเร่งระบายน�้า

ออกสู่ทะเลสาบสงขลาให้รวดเร็วย่ิงขึ้น และการปรับปรุงประตูระบายน�้า

คลอง ร.๓ และแผนระยะยาว คือ การก่อสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่ลุ่มน�้า 

อู่ตะเภา ๗ โครงการ

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังจัดส่งเครื่องสูบน�้าช่วยเหลือพื้นที่

ประสบอุทกภัย จ�านวน ๙๓๔ เครื่อง ในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด เครื่องผลัก

ดนัน�า้ จ�านวน ๑๑๔ เครือ่ง รถบรรทกุ จ�านวน ๙๙ คนั และรถยนต์บรรทกุ

น�้า จ�านวน ๕ คัน
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จัดกระบวนทัพรับมือน้ำา
นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน  

กล่าวถงึ ปัญหาการเกดิอทุกภัยในปัจจบุนัว่าเป็นผลมาจาก

สภาวะโลกร้อนทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้ ท�าให้เกดิปรากฏการณ์

ของฝนที่ผิดปกติทั่วโลก บริเวณที่ไม่เคยมีฝนตกหนัก เช่น 

ออสเตรเลียและทวีปอเมริกา ก็เกิดฝนตกหนัก ซึ่งการที่ฝน

ตกหนักนี้ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณน�้าทะเลที่สูงขึ้นจากการ

ทีน่�า้แขง็ข้ัวโลกละลาย อตัราการระเหยของน�า้ทะเลจึงมาก

ขึ้น ท�าให้เกิดร่องมรสุม หรือลมที่สามารถพาเมฆฝนกลับ

ขึ้นสู่ฝั่ง

“ส�าหรับประเทศไทย ในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาเกิดปัญหาฝนตกใน

ลักษณะที่ผิดปกติ หมายความว่าฝนตกกระจุกตัว และตกค่อนข้างรุนแรง

และตกถี่มาก ท�าให้มีปริมาณฝนต่อวันสูงถึง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๒๐๐-

๓๐๐ มิลลิเมตร ในบางพื้นที่ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปริมาณฝนที่หนา

แน่นเพราะการกระจุกตัวนี้เกินความจุของแม่น�้า ล�าคลองที่จะรับได้ เพราะ

ฉะนั้นจึงเกิดภาวะน�้าล้นตลิ่งเกิดน�้าท้วมฉับพลัน ซ่ึงเป็นสาเหตุที่แท้จริง

ของการเกิดอุทกภัย”

รองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบายถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อุทกภัยของกรมชลประทานว่าประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ  

สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แผนขุดลอกและก�าจัดวัชพืชในคลองชลประทาน และ

อ่างเกบ็น�า้ต่างๆ ทัว่ประเทศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการรบัน�า้และระบายน�า้ 

งานซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาอาคารชลประทานต่างๆ การตรวจสอบความพร้อม

ใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คนักัน้น�า้ ประตรูะบายน�า้ ประตนู�า้ 

และสถานสีบูน�า้ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื 

วัสดุและอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน�้า เครื่องผลักดันน�้า รถขุด เรือขุด  

รถบรรทุกน�้า กระสอบทราย เป็นต้น
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 ส่วนที่สอง คือ เครื่องมือที่ใช้เป็นองค์

ประกอบในการตดิตามสภาวะฝน และสภาวะของ

น�า้ทีเ่กดิขึน้ เช่น ระบบโทรมาตรเพือ่การพยากรณ์

น�า้และเตือนภยัน�า้ท่วม สามารถตดิตามสถานการณ์

น�้าแบบเวลาจริง และพยากรณ์สถานการณ์น�้า

เพ่ือใช้เกบ็ข้อมลูเตอืนภยัน�า้ท่วม การจดัตัง้ศูนย์

ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้า เพื่อติดตาม

สถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด และจัดท�ารายงาน

รวมถงึแจ้งข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทราบ

“เม่ือเกดิฝนตก น�า้ไหลจากทีร่าบเชงิเขาลง

มา เราจะต้องรู้ทันทีว่าจะมีผลกระทบในจุดที่ต�่าลงไปจุดใด เพื่อแจ้งเตือน

ภัยให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อเตรียมพร้อมที่จะอพยพ

หรือหลบภัย โดยเราได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวง

มหาดไทย รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ส่วนจงัหวดั และเทศบาล 

เรามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณฝนและน�้าท่ีมี 

การเปลีย่นแปลงในทกุพืน้ทีใ่ห้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ เพือ่เตรยีม

รับภัยจากน�้า”

นอกจากนี ้กรมชลประทานยงัใช้มาตรการพร่องน�า้ในอ่างเก็บน�า้ก่อน

ถึงช่วงฤดูฝนในการบริหารจัดการน�้า เพื่อให้อ่างเก็บน�้ามีพื้นท่ีมากพอ 

สามารถรองรับปริมาณน�้าให้ได้มากที่สุด

“ก่อนหน้าน�้าจะมา บางครั้งเราต้องใช้มาตรการพร่องน�้าเพื่อลดผล 

กระทบจากอุทกภัย เมื่อฝนตกจากเหนือลงมา อ่างเก็บน�้าจะช่วยชะลอน�้า

ไว้ได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ข้างล่าง เจ้าหน้าที่ประจ�าอ่างเก็บน�้า

ทุกแห่งจะต้องวิเคราะห์ว่าจะต้องพร่องน�้าให้อยู่ในระดับใดจึงจะเหมาะสม 

เพื่อให้ฝนและน�้าหลากระบายออกมาได้อย่างสัมพันธ์กัน ถ้าเก็บน�้าไว้มาก

เกนิไปกจ็ะไม่ช่วยชะลอน�า้ อนันีเ้ป็นเทคนคิการบรหิารจดัการน�า้ทีเ่จ้าหน้าที่

จะต้องเข้าใจเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย”
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นายวีระ ได้ฝากข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ของกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหาอทุกภยัว่า ในปัจจบุนัสภาวะ

ฝนและน�้าเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้น ข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เจ้าหน้าทีท่ีป่ระจ�าอยู่ในพ้ืนทีท่ีมี่ความเสีย่งสงู เกดิอทุกภัยเป็นประจ�า เช่น 

บริเวณต้นแม่น�า้ช ีเช่น จงัหวดัชยัภมู ิและขอนแก่น ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ หรือในจังหวัดที่ต้ังอยู่ตามล�าน�้าต่างๆ จะต้องต่ืนตัว และติดตาม

สถานการณ์น�้าอย่างใกล้ชิด 

“ข้าราชการต้องปรับตัว เปล่ียนวธิกีารท�างาน วธิคิีด ต้องสามารถตอบ

สนองเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

ติดตามสถานการณ์น�้า เช่น ระบบโทรมาตร และ GIS (Geographic 

Information System) รวมทั้งใช้ข้อมูลจากสถาบันนานาชาติ ที่ปัจจุบัน

สามารถคาดการณ์สถานการณ์น�้าได้แม่นย�าขึน้ เพือ่จะได้รู้เท่าทนัเหตกุารณ์ 

สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ทันที เรามีศูนย์วิเคราะห์

สถานการณ์น�้าอยู่แล้ว ติดตามหมดทุกที่มีการตรวจวัด แต่บางจุดที่ฝน

ตกหนักยังไม่มีเครื่องมือเพราะว่ายังไม่ครอบคลุม เราก�าลังมีแผนพัฒนา

เพิม่เตมิในอนาคต ในส่วนของกรมชลประทานต้องไปดูว่าจุดเสีย่งอุทกภยั

ตรงไหนที่ยังขาดอยู่  เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมมาจัดให้

ครอบคลมุเวลาท่ีเกิดภยัจากน�า้ ปัจจุบันแม่น�า้สายหลกัทุกแห่งมเีคร่ืองมอื

แล้ว แต่แม่น�้าสายย่อยในอีก ๒๐๐ กว่าลุ่มน�้า เรายังมีไม่ครบ ปัจจุบันมี

เพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด กว่าจะท�าให้ได้ครบ ๒๐๐ กว่าลุ่มน�้า

ต้องใช้เวลา เพราะมีข้อจ�ากัดเรื่อง 

งบประมาณของแต่ละปีด้วย เรื่องของ

การตดิตัง้และติดตามยงัเป็นปัญหาอยู่

ในแต่ละพื้นที่เพราะว่าห่างไกลชุมชน 

บางแห่งก็ถูกลักขโมย ต้องช่วยกัน

ระมัดระวังดูแลรักษาเพราะเป็นเครื่อง

มืออัตโนมัติ”
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รองอธิบดีกรมชลประทาน ยัง 

กล่าวถึงมาตรการในการรับมือกับ

ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ซึ่งท�าให้เกิด

ฝนทิ้งช่วงและฝนตกน้อยด้วยว่า หาก

สถาบนันานาชาตขิองกรมอุตนุยิมวทิยา 

คาดการณ์ว่าในปีนั้นๆ ประเทศไทยจะ

ได้รบัผลกระทบจากเอลนนิโญ่ จะมฝีน

ตกน้อยกว่าปกติ กรมชลประทานจะ

ปรบัเปลีย่นวธิบีรหิารจัดการน�า้ โดยจะ

เก็บน�้าในอ่างเก็บน�้าต่างๆ ให้เพียงพอ

ส�าหรับใช้ในฤดูแล้ง 

“ปัญหากค็อืเรามอ่ีางเกบ็น�้าจ�านวน

จ�ากัด แต่ความต้องการการใช้น�้าของ

เกษตรกรมีมากกว่าปริมาณน�้าที่มีอยู่ จึงเกิดปัญหาน�้าที่มีให้ไม่พอ ก็เลย

เป็นปัญหาเรือ่งของภยัแล้ง เราจงึต้องขอร้องและประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน

ทราบว่า ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามให้สัมพันธ์กับน�้าที่มีอยู่ด้วย ปีนี้เรามีน�้า

ไม่มากเท่ากับปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาเราเก็บน�้าได้ไม่มากทั้งที่มีฝนตกมาก 

แต่ปีนี้ถือว่าโชคดีที่ฝนมาเร็วกว่าปกติ

 อีกปัญหาหนึ่ง คือ ปัจจุบัน เกษตรกรปลูกข้าวไม่พร้อมกัน คน

ที่มีก�าลังมีความสามารถ มีเงินก็ปลูกได้ไว ส่วนคนท่ีมีก�าลังเงินน้อยจะ

ปลูกช้ากว่า เวลาข้าวตั้งท้องก็จะไม่พร้อมกัน ส่งผลให้มีความต้องการน�้า

ในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงมีความขัดแย้งตามมา ในส่วนของภาคกลาง 

กรมชลประทานเคยขอร้องให้เกษตรกรในพื้นที่ตกลงกันเรื่องเวลาในการ

ปลูกข้าวให้พร้อมกัน เพื่อที่จะได้บริหารจัดการน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น”

 นายวีระ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมชลประทานยังมีข้อจ�ากัดด้าน 

งบประมาณในการใช้แก้ไขปัญหาอทุกภัย รวมท้ังเทคโนโลยใีนการตดิตาม

สภาวการณ์น�้า ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาต่อไป ที่ส�าคัญคือ ปัจจุบันโลก

เปลี่ยนแปลงเร็ว คาดเดาไม่ได้ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับ

สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

    

123



 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

ปัจจุบันกรมชลประทานได้มีความ 

ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถของบุคลากรของกรมชลประทาน

กับหน่วยงานต่างๆ ในหลายประเทศและ

ในหลายกรอบความร่วมมือ ซึ่งมีความ

ละเอยีดอ่อนและความต้องการของคูภ่าคทีี่

แตกต่างกัน มีทั้งกรอบความร่วมมือผ่าน

กระทรวงการต่างประเทศ กรอบความร่วม

มือผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม

ทั้งหลายหน่วยงานของต่างประเทศได้ขอ

เข้ามาท�าข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการกบักรมชลประทาน

โดยตรง  กรมชลประทานได้ก�าหนดผูแ้ทนของกรม เข้าร่วม

กจิกรรมหรอืก�าหนดผูร้บัผดิชอบหลกั ซ่ึงมหีลายระดบั เช่น 

ระดับก�าหนดกรอบความร่วมมือ ระดับเจรจา 

รายละเอียดของความร่วมมือ หรือระดับการด�าเนินการ

โครงการความร่วมมือหรือการพัฒนาเป็นโครงการ 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
 

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศทางด้านวชิาการทีก่รมชลประทานเข้าไป

มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งเป็นสองประเภท คือ ความร่วมมือแบบทวิภาคี และ

ความร่วมมอืแบบพหภุาคี โดยความร่วมมอืแบบทวภิาคีนัน้ มทีัง้โครงการ

ที่กรมชลประทานเป็นผู้แทนโดยตรง จ�านวน ๕ โครงการ และโครงการ

ท่ีกรมชลประทานได้เข้าไปมีส่วนร่วมภายใต้การเป็นผู้แทนของกระทรวง

การต่างประเทศ จ�านวน ๑ โครงการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จ�านวน ๑๐ โครงการ ส่วนในด้านความร่วมมอืแบบพหภุาค ีกรมชลประทาน

ได้เข้าร่วมโครงการในฐานะสมาชิกโดยตรง จ�านวน ๒ โครงการ และเข้า

ร่วมในฐานะหน่วยงานรอง จ�านวน ๑๕ โครงการ

บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ
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โครงการความร่วมมือแบบทวิภาคี ประกอบด้วยโครงการความ 

ร่วมมือทางวิชาการ และโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร เพื่อการ

แสวงหาความร่วมมอืเพือ่การพฒันาและแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ 

ตลอดจนเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้าและการชลประทานอย่าง 

เหมาะสมระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ รวมถึงมุ่งพัฒนาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้าน

การเกษตร ภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ได้แก่ สเปน 

ฮังการี โรมาเนีย  อินโดนีเซีย เวียดนาม อิสราเอล มาเลเซีย อุซเบกิสถาน  

บาห์เรน ภูฏาน  ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และ

ออสเตรเลีย

โครงการความร่วมมือแบบพหุภาคี เป็นโครงการความร่วมมือกับ

หน่วยงานนานาชาต ิซึง่กรมชลประทานได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิโดยตรง และ

เป็นหน่วยงานรอง ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย

การชลประทานและการระบายน�า้ (International Commission on Irrigation 

and Drainage : ICID) เครือข่ายนานาชาติด้านน�้าและระบบนิเวศนาข้าว 

(Network for Water and Ecosystem in Paddy Field : INWEPF)  โครงการ

ความร่วมมอืทางวชิาการกรมชลประทาน-FAO โครงการความร่วมมอืทาง

วิชาการไทย-MRC (Mekong River Commission - คณะกรรมาธิการ

แม่น�้าโขง) คณะกรรมาธิการอุทกวิทยาและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 

(Commission for Hydrology: CHY) คณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน 

(WMO/UNESCAP Panel on Tropical Cyclones: PTC) คณะกรรมการ

ไต้ฝุน่ (Typhoon Committee Session) คณะกรรมการสภาระหว่างรฐับาล

ว่าด้วยโครงการอทุกวทิยานานาชาต ิ IHP Regional Steering Committee 

for Southeast Asia and Pacific, World Meteorological Congress คณะ

กรรมการองค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ (International Commission on 

Large Dam: ICOLD) โครงการความร่วมมือด�าเนินงานทางวิชาการ ภาย

ใต้การเป็นสมาชิกสมาคมท�าแผนที่ระหว่างประเทศ (International 

Cartographic Association: ICA) โครงการความร่วมมือด�าเนินงานทาง

บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ
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วิชาการภายใต้ การเป็นสมาชิกสมาคมโฟโตแกรมเมตรีและรีโมทเซนซิง

ระหว่างประเทศ (International Association For Photogrammetry Remote 

Sensing: ISPRAS) โครงการความร่วมมือด�าเนินงานทางวิชาการภายใต้

ความร่วมมือของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (The Ministry of Education, Culture, Sport, and 

Technology: MEXT) ประเทศญีปุ่่น และองค์การส�ารวจอวกาศแห่งประเทศ

ญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) โครงการความ

ร่วมมือด�าเนินงานทางวิชาการภายใต้ความร่วมมือของส�านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. และ 

Asian Association on Remote Sensing: AARS ประเทศญี่ปุ่น โครงการ

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Kyushu Tokai University 

ประเทศญีปุ่น่ในโครงการชลประทานน�า้ก�า่ตอนล่าง (ด้านธรณวีทิยา) จงัหวดั

นครพนม โครงการความร่วมมือด้านการเป็นอนุกรรมการร่วมในคณะ

อนกุรรมการวางมาตรฐานช่ือภมูศิาสตร์แห่งชาต ิโครงการ IMPAC-T การ

ประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อ 

เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and 

Confidence Building Measures in Asia: CICA)

จากการท่ีกรมชลประทาน ได้ด�าเนินงานโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการชลประทานกับประเทศต่างๆ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ ในด้านการพัฒนาและการบริหาร

จัดการการชลประทาน กล่าวคือ เป็นช่อง

ทางในการแสวงหาความร่วมมือ เพิ่มพูน

ประสบการณ์ เรียนรู้ และรับเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานด้าน

การชลประทาน และพัฒนาแหล่งน�้า รวมถึง

บุคลากรของกรมชลประทาน ได้รับการพฒันา

ศักยภาพและเพิม่พนูขดีความสามารถ นอกจาก

นี ้ยงัเป็นการเผยแพร่งานด้านการชลประทาน

ของประเทศไทยให้แก่ประเทศต่างๆ อีกด้วย
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กรมชลประทานไม่

เพียงแต่ด�าเนินการ

พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดี

แก่พีน้่องเกษตรกรและ

ประชาชนชาวไทย

เท่านั้น  ยังได้มีการ

ด�าเนินโครงการต่างๆ เพือ่ให้การช่วยเหลอืด้านการสนบัสนนุ

แหล่งน�้าและสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้

เคียงควบคู่ไปด้วย

โครงการศนูย์พฒันาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน 

– ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) 
เมื่อครั้งที่ ฯพณฯ นายไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้เดินทางมาเยือน

ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีโอกาสได้เยี่ยมชมกิจการของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร และ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดความ 

ประทบัใจ  และมคีวามต้องการทีจ่ะให้มกีจิกรรมลกัษณะเดยีวกับศนูย์การ

ศกึษาพฒันาทัง้สองแห่งที ่สปป. ลาวบ้าง จงึได้มสีาส์นกราบบงัคมทลูเพือ่

ขอพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือ ในลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่ง

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทรงมอบหมายให้ ส�านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านกังาน กปร.) ร่วมกบักรมชลประทาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิ

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว  

(หลัก ๒๒)

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนบ้าน
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โครงการศนูย์พฒันาและ

บริการด ้านการเกษตร 

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ตั้งอยู่ที่

บ้านนายาง เมืองนาทราย 

แขวงนครเวียงจันทน ์ 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 

๓๒๕  ไร่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย 

๕  หมู่บ้าน คือ บ้านนายาง  

บ้านนาซอน บ้านหัวขัว บ้านน�้าเกี้ยงเหนือ และบ้านน�้าเกี้ยงใต้ ประมาณ  

๙๐๐ ครัวเรือน กิจกรรมของศูนย์พัฒนาฯ นี้ ประกอบด้วย งานพัฒนา

แหล่งน�า้ งานพฒันาด้านวชิาการเกษตร งานพฒันาท่ีดิน งานพฒันาปศุสัตว์ 

งานพฒันาด้านการประมง และการส่งเสรมิอาชพีให้เกษตรกรชาวลาว โดย

ศูนย์พัฒนาฯ จะใช้เป็นสถานที่ทดลองและสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตร

ทุกสาขา ตลอดจนเป็นสถานที่อบรม ดูงาน ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

ในหมู่บ้านใกล้เคียง

ในด้านงานพัฒนาแหล่งน�้า ฝ่ายไทยและลาว ได้ร่วมกันก่อสร้าง 

อ่างเก็บน�้าห้วยซอน ซึ่งสามารถเก็บกักน�้าได้ ๑.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 

เพื่อส่งน�้าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาฯ ตลอดจนพ้ืนท่ี 

เพาะปลูกของราษฎร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ  

เป็นองค์ประธานในพธิวีางศลิาฤกษ์โครงการ 

อ่างเกบ็น�า้ห้วยซอน พร้อมระบบส่งน�า้ และ

พระราชทาน ส่งมอบอ่างเก็บน�้าห้วยซอน 

พร้อมระบบส่งน�้าให้กับ สปป.ลาว เมื่อ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  
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และต่อมา จากพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จฯ โครงการศูนย์พัฒนา

และบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้ (หลกั ๒๒) สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ความว่า “บรเิวณทีต่ัง้ฝายทดน�า้ตอนล่าง น่าจะมกีารเพิม่พืน้ทีก่กั

เกบ็น�า้ไว้เพือ่ชะลอไม่ให้น�า้ผ่านไปเสยีเปล่า” กรมชลประทานและ

สปป. ลาว จึงร่วมกันด�าเนินการก่อสร้างฝายห้วยซั้ว เพื่อให ้

เก็บกักน�้าได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดย

กรมชลประทานด�าเนินการส�ารวจออกแบบ โดยให้ สปป.ลาว มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบในการขุดลอกล�าห้วยซั้ว ภายใต้การด�าเนิน

งานของโครงการก่อสร้างฝายทดน�้าพื้นที่บ้านนายาง โดยใช้ 

งบประมาณปกติของกระทรวงการต่างประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 

เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภค บริโภคของราษฎร 

จึงก่อให้เกิดโครงการล่าสุด คือ อ่างเก็บน�้าห้วยซั้ว ซึ่งมีความจุ  

๓,๘๗๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ซึง่ส�ารวจและออกแบบก่อสร้างเสรจ็เรยีบร้อย

แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประสานขอความช่วยเหลอืด้านการก่อสร้างจาก

ประเทศที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คาดว่าจะสามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในหมู่บ้าน 

เป้าหมายทั้ง ๕ หมู่บ้าน  

นับตั้งแต่ด�าเนินการโครงการดังกล่าว คณะท�างานฝ่ายไทยและลาว  

ได้ร่วมประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะผลัดเปลี่ยน

หมนุเวยีนกนัเดนิทางไปปฏบิตังิานใน สปป.ลาว เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่

ร่วมประชุมหารือและแนะน�าการด�าเนินงานท�าให้การด�าเนินงานก้าวหน้า

ด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายได้ตื่นตัว และให้

ความสนใจในกจิกรรมของศนูย์ฯ เป็นจ�านวนมากขึน้ เพราะเมือ่น�า

ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองก็จะได้ผลเป็นอย่างดี ท�าให้มีรายได้

เพิม่มากข้ึน ตลอดจนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้  ผู้บรหิารระดบัสงูของ 

สปป.ลาว ก็ได้ให้ความสนใจการด�าเนินงานของโครงการฯ โดย

เข้าเยี่ยมชมและติดตามการด�าเนินงานของโครงการฯ อย่าง 

ต่อเนื่อง ท�าให้การด�าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และ

ปัจจุบันยังเป็นโครงการฯ ดีเด่นอันดับหนึ่งของโครงการร่วมมือ

ไทย-ลาว
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นอกจากการโครงการสนับสนุนแหล่งน�้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

กรมชลประทานยังมีโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็ก

ก�ำพร้ำ (หลัก ๖๗) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโพนโฮง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์

ออกไปทางทศิเหนอื ประมาณ ๖๗ กโิลเมตร ก่อตัง้เมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน  

พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับองค์กรการกุศล

ประเทศต่างๆ เพื่อรองรับเด็กก�าพร้าหลังสงคราม  เด็กขาดที่พึ่ง  และเด็ก

ท่ีมาจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศ โดยมีรัฐบาลลาวเป็นผู้รับผิดชอบ

เรื่องงบประมาณด�าเนินการทั้งหมด แต่ด้วยข้อจ�ากัดของงบประมาณ 

นักเรียนเหล่านี้จึงขาดแคลนทั้งที่พัก  อาหารการกิน  น�้าเพื่อการอุปโภค

และบริโภค  ซึ่งมีผลท�าให้นักเรียนเป็นโรคขาดสารอาหาร

ดังนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มี 

พระราชด�าริที่จะช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น โดยให้พิจารณาด�าเนินการในรูปแบบของการด�าเนินงานของโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เหมือนที่ได้ทรงด�าเนินการในประเทศไทย และ

ควรทีจ่ะสนบัสนนุให้มกีจิกรรมการเกษตรเพือ่โภชนาการและกจิกรรมอืน่ๆ 

เช่น การถนอมอาหาร การประมงและปศุสัตว์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเป็น 

พื้นฐานของการประกอบอาชีพต่อไป 

กรมชลประทานได้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ ก่อสร้างถงัน�า้ฝนแบบ 

ฝ.๓๓ จ�านวน ๑๕ ถัง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าก่อสร้าง และขุดลอก

หนองห้วยดู่และสร้างระบบประปาในปีเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ได้พัฒนาห้วยมะไฟให้มีน�้าใช้ได้ตลอดปี เพื่อเป็นแหล่งอาหารสนับสนุน 

โครงการฯ ห้วยมะไฟ พร้อมกนันีไ้ด้ปรบัปรงุจัดท�าคนัดนิกัน้น�้า ๔ จดุ และ

ขุดบ่อเลี้ยงปลา จ�านวน ๔ บ่อ ท�าให้สามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดปี และใน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังด�าเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารประจ�าวัน

บรเิวณห้วยมะไฟ รวมทัง้เดนิท่อจ่ายน�า้ดบิจากหนองดู ่ลงเตมิบ่อเลีย้งปลา

หลังโรงครัว โดยกิจกรรมเหล่านี้ใช้เงินงบประมาณจากส�านักงาน กปร. 

เป็นค่าด�าเนินการก่อสร้าง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก�าพร้า (หลัก ๖๗) 

เป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างบ้านพี่เมืองน้องอย่างไทยและ

ลาว ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและสติปัญญาของนักเรียน รวมท้ังการให้

ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และการเกษตร ตลอดจนส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

กิจกรรมเด่นปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับส่วน 

ฝึกอบรม ส�านักพัฒนาโครงสร้างและระบบ

บรหิารงานบคุคลจดัฝึกอบรมหลักสูตร “การ

พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัและ

การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน” ณ โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวัน

ที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๓

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร “การให้บริการที่เป็น

เลิศ” ณ ห้องประชุม ๕ อาคารที่ท�าการฝ่าย

วิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๓

นายมนตรี ตันตระกูล วิศวกรใหญ่ฯ ด้าน

ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะ ดงูาน 

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย จังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือศึกษาหาแนวทางและวิธี

การในการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างในพ้ืนท่ี

ดินอ่อนบริเวณคลองมหาชัย
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝายบ�ารุง

รักษา เป็นประธานที่ประชุมแนวทางการ

จดัหาน�า้ให้โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ ร่วม

กบัผูแ้ทนจากกระทรวงพลงังาน เมือ่วนัที ่๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารกับการบริหาร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ 

โรงแรมที.เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ในระบบ GFMIS กรมชลประทาน ณ ห้อง

ประชมุ ๕๐๐ ตกึศนูย์วศิวกรรมการชลประทาน 

กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรงุเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

และนวตักรรมสมยัใหม่และการประยกุต์ใช้

เครื่องสูบน�้า “Essentials for Pump 

Applications ณ กรมชลประทาน ถนน

สามเสน กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๒๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

นาย ชลิต ด�ารงศักดิ ์อธบิดกีรมชลประทาน 

เปิดการสัมมนาเรื่อง ผลกระทบของ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบ

ชลประทานและการปรบัมาตรการ (Impact 

of Climate Change on Irrigation 

Systems and Adaptation Measures) 

ณ โรงแรม Grand Tower Inn สุขุมวิท 

๕๕ กรงุเทพมหานคร ระหว่างวนัที ่๒๓-๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

นายมงคล วิเชียรชิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารเงินทุน 

หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ณ โรงแรม

ริชมอนด์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายชลิต ด�ารงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 

พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมประชุมหารือเรื่อง

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ กับส�านักงาน กปร. ณ ห้อง

ประชุม ๑ อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 

กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรงุเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐอิรักดูงานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ณ กรมชลประทาน ถนน

สามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓

ส�านักบริหารโครงการ จัดสัมมนาจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการความ

เปลี่ยนแปลง ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการ

ชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๓
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ส�านกัชลประทานที ่๑๕ ร่วมงานคลนิกิเกษตร

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร โดยมนีายธรีะ วงศ์สมทุร 

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์อ�านวยการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๓

ส�านกัชลประทานที ่๖ ส่งมอบโครงการประตู

ระบายน�้าและพนังฝั่งซ้ายห้วยเชียงส่ง แก่

องค์การบริหารส่วนต�าบลเลิงใต้ ต�าบลเขวา

ใหญ่ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๕๓

คณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานศึกษาดูงาน

ด้านการบรหิารจดัการน�า้ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ 

กันยายน ๒๕๕๓
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นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อ�านวย

การส�านักชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน

เปิดการแข่งขัน “โครงการชิงแชมป์หมาก

รุกไทยเพ่ือสืบสานต�านานกีฬาไทย ครั้งท่ี 

๒” ณ อาคารสวสัดกิารร้านค้า กรมชลประทาน 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๓  

คณะเจ้าหน้าที่ศรีลังกาดูงานโครงการ 

คลองลัดโพธิ์ พร้อมเยี่ยมชมโรงผลิตน�้าดื่ม

ตราชลประทาน ณ กรมชลประทาน  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๓

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพัฒนา 

ลุ่มน�้าชีตอนกลาง มอบสิ่งของช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

กรมชลประทาน จัดประชุมเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าโครงการทีม่คีวามพร้อมใน

การก่อสร้างของกรมชลประทาน ณ อาคาร

ทีท่�าการฝ่ายวชิาการ กรมชลประทาน ถนน

สามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๓

ศนูย์อ�านวยการและประสานการพฒันาพืน้ที่

ลุม่น�า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ร่วมกบัหน่วยงานราชการต่างๆ จดังานครบ

รอบ ๓ ปี การถวายพระต�าหนกัประทบัแรม

อ�าเภอปากพนงั เมือ่วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

กรมชลประทาน ปล่อยเรือสุขาพัฒนา เพื่อ

ให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณริมฝั่ง

แม่น�้าเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ 

น�้าล้นตลิ่งอันเนื่องมาจากน�้าทะเลหนุนสูง 

และน�า้เหนอืไหลหลาก เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม 

๒๕๕๓
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

 

นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. 

เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการ

ด�าเนนิงานโครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๓

นายธรีะ วงศ์สมทุร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชมุคณะกรรมการ

อ�านวยการก�ากับดูแลโครงการจัดท�าแผน

พัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน�้าอย่าง

เป็นระบบภายใต้กรอบ ๖๐ ล้านไร่ ณ ห้อง

ประชุม ๑ อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 

กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรงุเทพมหานคร  

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

คณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กร 

ผูใ้ช้น�า้ชลประทาน โครงการส่งน�า้และบ�ารงุ

รกัษากระเสยีว จ. สพุรรณบรุ ีร่วมรบัรางวลั

ดีเด่น รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ จาก

ส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปี ๒๕๕๓
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายเจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานเปิดงาน “๖๐ ปี วิจัยและพัฒนา 

กรมชลประทาน” ณ หอประชมุ ชชูาต ิก�าภู 

กรมชลประทาน อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีเม่ือ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ชาวชลประทานร่วมพธิวีางแจกนั วนัชชูาติ 

ปี ๕๔’ เพื่อร�าลึกถึง มล. ชูชาติ ก�าภู บิดา

ชลกร ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในงานด้าน

การชลประทาน เม่ือวนัที ่๔ มกราคม ๒๕๕๔

นายเลอศกัดิ ์ริว้ตระกูลไพบูลย์ ผู้อ�านวยการ

ส�านกัพฒันาโครงสร้างและระบบบริหารงาน

บคุคล รบัรางวลันกับรหิารทรพัยากรบคุคล

ดีเด่นประจ�าปี ๕๔’ ในงานวันมูลนิธิพันเอก 

จนิดา ณ สงขลา ณ ส�านกังาน ก.พ. จ.นนทบุรี 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 

เป็นประธานการประชุมติดตามความ 

ก้าวหน้าโครงการห้วยโสมงอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ จ.ปราจีนบุรี ณ ห้อง

ประชุม ๑ อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ 

กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรงุเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เดินทาง

ไปยงัศนูย์อ�านวยการและประสานการพฒันา

พื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนัง อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อรับ

ฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานและ

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ 

ลุ่มน�า้ปากพนงั อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 

๒๕๕๔

คณะเจ้าหน้าที่กรมสืบสวนคดีพิเศษ ศึกษา

ดงูานด้านการด�าเนนิการพฒันาคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ของกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายชลิต ด�ารงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 

มอบรางวัลแก่อาสาสมัครชลประทานที่ส่ง

บทความ “เรือ่งเล่าชาวอาสา” จ�านวน ๑๐ 

บทความ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารทีท่�าการ

ฝ่ายวชิาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 

๒๕๕๔

นายชลิต ด�ารงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 

มอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น กรมชลประทาน ปี 

๕๔’ ณ ห้องน�า้ทพิย์ สโมสร กรมชลประทาน 

ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ 

เมษายน ๒๕๕๔

นายกรัฐมนตรีเยือนกรมชลประทานจัด

รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ 

อภสิทิธิ ์ณ ศนูย์ประมวลวเิคราะห์สถานการณ์

น�้า กรมชลประทาน ถนนสามเสน 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน 

๒๕๕๔
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

กรมชลประทานร่วมจดันทิรรศการงาน “รวม

ใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ เขตรักษา

พนัธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชงิเทรา เมือ่

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

นายชลิต ด�ารงศ�กดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 

เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ “๘๔ พรรษา 

ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน�า้” เมือ่วนัที ่๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔

นายชลิต ด�ารงศ�กดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน 

ร ่วมอภิปราย เรื่อง “การบริหาร

ทรพัยากรธรรมชาตติามแนวพระราชด�าร”ิ 

ในงานปาฐกถาพเิศษ ๘๔  พรรษา ประโยชน์

สุขสู่ปวงประชา  ณ บางกอก คอนเวนชั่น 

เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  

๒๕๕๔
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๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

“...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้า

มีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้...” 

แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยแล้วเห็นว่า น�้าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด

ในการด�ารงชวีติของมนษุย์และสิง่มชีวีติทัง้หลาย ดงัพระราชกระแสรบัสัง่ว่า “น�้าคอืชวีติ” 

พระราชด�ารัส ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า  

—

—

“เติมน้ำา เติมชีวิต” ๘๔ โครงการ 
เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
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 ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฝ้าติดตามงานโครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าเสมอมา และเห็นว่าโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

เก็บกักน�้าอย่างได้ผล แต่ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากน�้าได้ไม่เต็มที่ ดัง 

พระราชด�ารัสที่ทรงเคยรับสั่งถึงโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหวด จังหวัด

สกลนคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ไว้ว่า “เป็นอ่างเก็บ

น�้าที่ใหญ่มาก มีน�้ามาก แต่ไม่มีคนใช้ประโยชน์จากน�้ามาก

เท่าที่ควร” นอกจากนี้ยังทรงเคยรับสั่ง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๑ อีกว่า “ต้องการให้โครงการชลประทานที่สร้างเสร็จ

แล้วมกีารจดัการเรือ่งการใช้น�า้อย่างถกูวิธีและเกดิประโยชน์

สูงสุดโดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน

ด�าเนินการ” 

จากพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเรื่องการ

บริหารจัดการน�้าทั้งในและนอกเขตชลประทาน น�ามาซึ่งความร่วมมือกัน

ระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน ส�านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน 

กปร.) และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 

ในการจัดท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการน�า้ในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

หรอืทีเ่รยีกกันโดยย่อว่า “โครงการเตมิน�า้ เตมิชวีติ” 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน�า้

ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(โครงการ

เติมน�้า เติมชีวิต) จัดท�าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวโรกาสมหามงคล เฉลมิ

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และ

มุง่ให้เกิดการพฒันาองค์ความรูด้้านการบรหิารจัดการ

น�้าอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ ใช้น�้าชลประทาน 

พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ของ

ชมุชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง รวมถึงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน�้า

ร่วมกันระหว่างองค์กรผู้ ใช้น�้าชลประทานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อย่าง

บูรณาการ
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีระยะเวลา

ด�าเนินการ ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ โดยคัดเลือกโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (น�าร่อง) จ�านวน ๘๔ โครงการ ทุกภูมิภาค 

จาก ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดสกลนคร 

จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาคัดเลือกจาก

โครงการชลประทานขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีแหล่งน�้าต้นทุนเพียงพอ 

แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากโครงการ

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา โครงการดังกล่าว ได้สร้างความส�าเร็จ

และส่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและกระตุ้นให้เกิดการ

ใช้ประโยชน์ รวมถึงดูแลบ�ารุงรักษา สามารถเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกร

และกลุ่มผู้ ใช้น�้าชลประทาน จนน�าไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าของน�้า และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการเปิดเวที

ประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา อีกทั้งยัง

ก่อให้เกดิความเข้าใจและสร้างความสมัพนัธ์อนัดใีห้เกดิข้ึนระหว่างเกษตรกร

และกลุม่ผู้ ใช้น�า้ชลประทานด้วยกนัเอง และระหว่างกลุ่มผู้ ใช้น�า้กบัเจ้าหน้าที่

ของกรมชลประทานอีกด้วย  
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ปี ๒๕๕๓  นับเป็นปีแห่งการท้าทายต่อบทบาทการ

บริหารจัดการน�้าของกรมชลประทานเป็นอย่างยิ่ง หลาย

ประเทศทั่วโลกต้องเผชญิกบัปัญหาฝนตกหนักและน�้าท่วม

รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากสภาวะโลกร้อน 

ได้แก่ อนิเดยี จนี ปากสีถาน เกาหลเีหนอื โปรตเุกส โปแลนด์ 

ฮังการี ออสเตรีย เยอรมนี สโลวาเกีย เซอร์เบีย ยูเครน 

ลัตเวีย เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เกิดความ 

เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก แม้แต่ประเทศ

ออสเตรเลยี ในรฐัวกิตอเรยี ซึง่โดยปกตจิะมปีรมิาณฝนน้อย 

แต่ในปี ๒๕๕๓ กลับมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ และเกิดน�้า

ท่วมเช่นกัน 

นายชลิต ด�ารงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงปัญหาและการ

เกดิอทุกภยัว่า มสีาเหตหุลกัๆ ทีส่�าคญัอยู ่๒ ประการ คอื สภาพภมูปิระเทศ 

และสิ่งก่อสร้างที่เปลี่ยนไปจากเดิม ส�าหรับด้านสภาพภูมิประเทศ แต่เดิม

นั้นในบริเวณต้นน�้ามีป่าที่คอยช่วยดูดซับน�้าไว้เมื่อยามฝนตก และยังช่วย

ชะลอน�้าไม่ให้ไหลบ่าลงมายังพื้นที่เบื้องล่าง แต่เมื่อเกิดปัญหาการตัดไม้

ท�าลายป่า จึงเกิดเหตุการณ์น�้าป่าไหลหลาก กระแสน�้าจะไหลลงมาอย่าง

รวดเรว็ เพราะไม่มต้ีนไม้คอยกกัหรอืชะลอไว้ เมือ่น�า้ลงมายงัทีร่าบกย็งัมา

เจอกับสภาพภมูปิระเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่เกดิจากการใช้ประโยชน์จาก

พืน้ดนิเพิม่ขึน้เพราะจ�านวนประชากรทีส่งูขึน้ น�า้จงึไม่มทีีอ่ยูแ่ละแพร่กระจาย

ออกไป เกิดเป็นอุทกภัยในพื้นราบ และต้องหาทางระบายสู่คู คลอง ซึ่งก็

ค่อนข้างมีปัญหาเพราะความตื้นเขิน และขยะจ�านวนมาก 

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้คนในยุคปัจจุบัน 

ไม่ค่อยมคีวามผกูพนักบัสายน�า้เหมอืนเช่นครัง้เก่าก่อน เพราะแต่ก่อนคนใช้

การคมนาคมทางน�้า รวมไปถึงการอุปโภคบริโภค ประชาชนจึงไม่ปล่อย

ให้ล�าคลองต้ืนเขนิ รวมทัง้ไม่ทิง้ขยะลงแม่น�า้ ความผกูพันของคนกับสายน�า้ 

ถดถอยลงไปพร้อมๆ กับความเจริญที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงอุทกภัย ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และปัญหาภาวะโลกร้อน หลายๆ 

ทิศทางสู่อนาคต
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พื้นที่มีปริมาณฝนมากขึ้นผิดปกติ โอกาสเกิดอุทกภัยจึงมากขึ้น 

ตามไปด้วย เช่น นครราชสีมา หาดใหญ่ และหลายพื้นที่ในภาคใต้  

 ส�าหรับมาตรการในแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรมชลประทานจะใช้  

เครื่องมือที่มีอยู่ อันได้แก่ เขื่อนทั่วประเทศกว่า ๔๐๐ เขื่อน ช่วยชะลอน�้า 

และยงัมคีลองส่งน�า้ เข่ือนทดน�า้ คลองระบายน�า้ เพือ่จัดการกบัจราจรทาง

น�้า ซึ่งเครื่องมือท่ีมีอยู่เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอในการแก้ไข

ปัญหาด้านน�้าและอุทกภัยให้ลุล่วงได้ 

 “บอกเลยว่าเครื่องมือของเรายังมีน้อยมาก จ�านวน ๔๐๐ กว่าเขื่อน

เมื่อเทียบกับพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมด ขณะเดียวกันพื้นที่ส่งน�้าใน

ชลประทานกม็น้ีอยมาก เมือ่เคร่ืองมอืกับพืน้ท่ีค่อนข้างแตกต่าง ชลประทาน

แต่เพียงฝ่ายเดียวจึงไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ 

ต้องดอูงค์ประกอบของสภาพภมูปิระเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการมส่ีวน

ร่วมของภาคประชาชน กรมชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การแก้

ปัญหาที่แท้จริงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ประชาชน อบจ. อบต. 

และการมีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล”

 แต่เดิมนั้น การบริหารจัดการน�้าเป็นภารกิจของกรมชลประทาน 

แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการด�าเนินการเช่นนี้ไม่สอดคล้อง

กบัสภาวการณ์ปัจจบุนั จงึได้ปรบัให้ทกุภาคส่วน โดยประชาชนต้องเข้ามา

มีส่วนร่วม ประชาชนจะได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ และรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของ การบรหิารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากน�า้กจ็ะง่ายขึน้ โดย

ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง

ภาคราชการ เอกชน ประชาชน และเกษตรกรผู้ ใช้น�้า เพื่อลดความขัดแย้ง

ของการใช้น�้า ให้แต่ละพื้นที่บริหารจัดการการใช้น�้ากันเองในลักษณะ

ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด 

 “การท�าความเข้าใจกบัราษฎรในการใช้น�้าเพือ่ประโยชน์สงูสดุเป็นสิ่ง

จ�าเป็นยิ่ง เพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่าเราขาดแคลนน�้า ภาคการเกษตร

ขาดแคลนน�้าประมาณ ๓๐ เปอร์เซนต์  การขาดแคลนน�้านับวันจะมากขึ้น

ทุกที ทั้งจากการอุปโภคบริโภคที่มากขึ้น เพราะจ�านวนประชาชนเพิ่มขึ้น 

และจากการท�าการเกษตร กรมชลประทานจึงต้องด�าเนินการใน ๒ ด้าน

ควบคู่กัน คือ การสร้างความร่วมมือกับประชาชน และเกษตรกรผู้ ใช้น�้า 

เพื่อการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังดูแลการบริหารจัดการน�้าให้

เกิดผลเสียน้อยที่สุด ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม” 

 ประสิทธิภาพของการหาน�้ามาเพิ่มเป็น ๑ ใน ๓ ภารกิจหลักที่

กรมชลประทานด�าเนินการอยู่ และพยามยามท�าให้เกดิประโยชน์มากที่สุด 
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 “ต้องยอมรับว่าการจะพัฒนาแหล่งน�้าต่างๆ มีปัญหาค่อนข้างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นการไม่เหน็ด้วยของราษฎร องค์กรบางองค์กร หรอืปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อม แต่เราก็จะพยายามด�าเนินการอย่างเต็มความสามารถ เร็วๆ 

นี้ เราได้มีการปรับแผนพื้นที่จาก ๒๘ ล้านไร่ ให้ได้ ๖๐ ล้านไร่ ซึ่งได้ท�า

แผนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว หลังจาก ครม. ทราบก็ได้วางแผน

การด�าเนนิงานเพือ่ให้ส�าเรจ็ตามแผน ทัง้การมส่ีวนร่วมของประชาชน และ

การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อย้อนดูการพัฒนาแหล่งน�้า จะเห็น

ว่า ช่วงเวลาทีเ่ราพฒันาได้มากทีส่ดุกค็อื ก่อนแผนพฒันาฉบบัที ่๑ ถงึฉบบั

ที่ ๗ พอถึงฉบับที่ ๗ เราพัฒนาได้น้อยมาก โดยเราจะพยายามเร่งด�าเนิน

การ ๕ โครงการขนาดใหญ่ และแก้ปัญหาโดยการสูบน�้าจากบริเวณที่มีน�้า

มากไปยังที่ๆ มีน�้าน้อย” 

โครงการต่างๆ ที่กรมชลประทานก�าลังด�าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ 

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ซึ่งเกิดปัญหาน�้าท่วมบ่อยจนกลาย

เป็นปัญหาเศรษฐกจิ โครงการอ่างเกบ็น�า้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุ ีโครงการ

ห้วยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ.ปราจนีบรุ ีและล่าสดุอกี ๓ โครงการ 

ที่ ครม. ได้มีมติให้เริ่มด�าเนินการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการอ่างเกบ็น�า้มวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าแม่กวงอุดมธารา 

จังหวัดเชียงใหม่

“กรมชลประทานได้ใช้ความพยายามอย่างสูงในการแก้ไขปัญหาน�้า 

บางคร้ังบางคนคดิว่าเราท�าแต่เขือ่นใหญ่ๆ แต่จรงิๆ แล้วเราท�าทกุประเภท 

ด้วยการแก้ไขปัญหาเรือ่งน�า้เป็นภารกจิของเรา การด�าเนนิการของชลประทาน

จึงไม่สามารถจะเลือกท�าประเภทใดประเภทหนึ่งในทุกที่ ต้องด�าเนินการ

ตามศักยภาพของพื้นที่ เรามีทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด

เล็ก โดยเขื่อนขนาดใหญ่มี ๓๓ เขื่อน ขนาดกลาง ๓๖๗ เขื่อน ซึ่งเขื่อน

แต่ละเขื่อนจะแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป และอยากบอกว่าเรื่องน�้าเป็น

หน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี

พระราชด�ารว่ิา เกษตรกรควรมบ่ีอกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในยามขาดแคลน นอกจาก

น้ี ในปี ๒๕๕๔ นี้ กรมชลประทานยังมีภารกิจการถ่ายโอนแหล่งน�้าให้ 

ท้องถิ่นได้ช่วยดูแล เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้า และการใชน�้าอย่าง

ประหยัด รวมถึงการฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ซับน�้า” 

 การบริหารจัดการน�้าไม่ได้เป็นเพียงภารกิจของกรมชลประทาน

เท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแล โดยตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการพัฒนา ให้ก้าวเดินไปพร้อมๆ 

กัน  
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ด้วยพนัธกจิหลกัในการพฒันาแหล่งน�า้และบรหิารจดัการน�า้ เพ่ือสนบัสนนุภาคการเกษตร อปุโภค

บรโิภค และอตุสาหกรรม เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน ตลอดจนรองรบัการพฒันาประเทศ

อย่างยัง่ยนื ภายใต้วสิยัทศัน์ “น�า้สมบรูณ์ สนบัสนนุการผลติ เสรมิสร้างคณุภาพชวิีต เศรษฐกิจม่ันคง” 

การด�าเนินงานที่ผ่านมาของกรมชลประทาน จึงมีคุณูปการต่อประชาชนทุกกลุ่มและประเทศชาติ 

๙  ทศันะจากบคุคลในหลากหลายสาขาอาชพีต่อไปนี ้คอื เสียงสะท้อนจากผู้ใช้น�า้ ทีมี่ต่อบทบาท

และการด�าเนินงานของกรมชลประทาน
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ลุงคำา บัวผัน 

ผมรูจ้กักรมชลประทานเพราะเรือ่งน�า้ เท่าทีไ่ด้สมัผสัและประสานงาน

กัน โดยส่วนตัวผมนับถือเจ้ำหน้ำท่ีกรมชลฯ เหมือนพ่ีเล้ียง ผมเปรียบ

เสมือนนักมวย พี่เลี้ยงบอกว่ำชกสไตล์นี้ดีนะ ก็ท�ำตำม แล้วก็เกิดผลดี แต่

ถ้าติดปัญหาจุดใดจุดหนึ่งก็จะประสานกับเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์หาว่า ควรจะ

แก้ไขอย่างไร ซึ่งก็จะได้รับค�าแนะน�าและความช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้า

หน้าที ่ตรงกบัแนวคดิในเรือ่งร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า เมือ่พดูถงึกรมชลฯ ผม

จึงรู้สึกอบอุ่น คิดว่ำกรมชลฯ เป็นพี่ใหญ่ของเรำคนหนึ่ง เรำรักพ่อหลวง

ของเรำ พ่อหลวงเป็นคนด�ำรสิิง่เหล่ำนี้ให้กบัเรำ พี่ใหญ่กค็อืกรมชลประทำน 

รองลงไปก็คือเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ชลประทำน ถ้ำไม่มีกรมชลประทำนเรำคง

ไม่มีวันนี้

ในโอกาสที่กรมชลฯ ครบรอบ ๑๐๙ ปี ผมขอฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วย

ว่าดีใจมาก และขอเป็นก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลฯ ต่อไป

ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จ.พะเยา

รู้จักกรมชลประทานครั้งแรกจากบทเพลงลูกทุ่ง  ที่ชื่อว่า “ทุ่งร้างนางลืม”   

กบัค�าท่ีสะดดุหวู่า..พอชลประทานย้ายไปเธอกห็ายหนไีปจากฉนั ณ ตอนนัน้รูส้กึว่า

หนุ่มชลประทานเจ้าชู้    

กรมชลประทำน เป็นผู้บุกเบิกด้ำนแหล่งน�้ำเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  

โดยผมที่อยู่กรมประมงต้องมีการสานต่องานด้วยการ  จัดหาพันธุ์สัตว์น�้ามาปล่อย 

และควบคุมการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนภารกิจ

ที่ต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ต้องเปลี่ยนตาม  โดยค�านึงถึงฐานทรัพยากรป่าไม้เป็น

หลัก  และต้องดูเรื่องคลองชลประทานควบคู่กันไป   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน   ตลอดจนต้องมองศักยภาพ

แม่น�้าพรมแดน  และแม่น�้าสายหลักเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายน�้าให้ถึงพื้นที่เกษตรกรอย่างครอบคลุม ทั่วประเทศเป็นส�าคัญ    

การสร้างเครอืข่ายข้าราชการภายในกระทรวงกน็บัเป็นหลกัการทีส่�าคญั  เช่นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เข้าร่วมอบรม

ในหลกัสตูรต่างๆ  เพราะสิง่เหล่านีเ้ป็นเสมอืนพนัธสญัญาระหว่างกนัในการพฒันาองค์กรให้เป็นทีพ่ึง่ได้อย่างแท้จรงิของพีน้่อง

เกษตรกร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   กรมประมง

นายสุวรรณ   มีชนะ

150   



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก)

สมัยเด็กก็จะได้ยินชื่อของกรมชลประทานอยู่แล้วนะครับว่ากรมชลฯ 

ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบน�้า การน�าน�้ามาใช้เพื่อประโยชน์หลากหลาย และ

เป็นหน่วยงานที่ส�าคัญมาก ต้องรับผิดชอบเรื่องของระบบน�้า ซึ่งประเทศ

เราเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะฉะนัน้จงึเป็นองค์กรทีม่บีทบาททีส่�าคญั

มากมาโดยตลอด  ในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี  ผมอยากจะขอบคุณกรม

ชลฯ ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องน�้ามาโดยตลอด และหวังว่าจะทุ่มเทท�า

เพ่ือประเทศชาติต่อไป เพราะว่านี่คือกระแสเลือดกระแสหลักเลยทีเดียว 

สำยน�้ำก็เหมือนสำยเลือด ถ้ำเลือดดี ร่ำงกำย ประเทศชำติก็คงดีไปด้วย

ครับ

ผมคิดว่ากำรส่งน�้ำของกรมชลประทำนในปีนี้ดีมำก น�้ำเยอะมำกๆ 

เยอะกว่ำหลำยปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น

ระบบการส่งน�า้มาจากคลองชลประทานโพธิพ์ระยา จะมกีารจัดส่งน�า้

เป็นเวลา จะมีเวลาเปิดปิดน�้า หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปแต่ละสายน�้า 

โดยจะหมุนเวียนกัน ๔ สายน�้า อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง แต่ว่าบางครั้งน�้าที่

กรมชลประทานปล่อยออกมาสลบักัน ๔ สายน�า้ ก็ไม่เพยีงพอต่อการเกษตร

เท่าไหร่ จนบางครั้งต้องเกิดการแย่งน�้ากัน เพราะไม่ใช่แค่เพียงชาวนา

เท่านัน้ทีใ่ช้น�า้ แต่ยงัมชีาวบ้านทีท่�าบ่อปลา บ่อกุง้ ทีจ่�าเป็นต้องใช้น�า้เหมอืน

กัน การส่งน�้าของกรมชลประทานบางปีก็เยอะ บางปีก็น้อย แต่ถ้าหน้า

แล้งก็ไม่สามารถส่งน�้ามาได้ เพราะไม่มีน�้าส่งมา ชาวนาก็ไม่สามารถที่จะ

ท�านาได้เพราะว่าการท�านาจ�าเป็นมากท่ีต้องใช้น�้าท่ีทางกรมชลประทาน

ปล่อยมา 

มีบางปีที่กรมชลประทานสั่งว่าไม่ให้ท�านาปรัง ถ้าชาวนายังท�านาอยู่

ก็อาจเกดิผลกระทบได้ เพราะว่าน�า้ในเขือ่นไม่มีอยูเ่ลย ฉะนัน้ถ้ากรมชลประทาน

สั่งมาชาวนาก็ไม่กล้าที่จะท�านาเหมือนกัน

อาชีพ เกษตรกร จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ท�านา ๓๗ ไร่

นักร้อง วงโมเดิร์นด็อก

นายมนตรี แก้ววิชิต
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นายณัฐธีร์   โกศลพิศิษฐ์   

ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT

ผมเริม่รูจ้กักรมชลประทานจากโครงการพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ไปบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ยากไร้  ส่วนใหญ่ผมมองเห็น

ภาพทีพ่ระองค์ท่านจะต้องทรงงานร่วมกบักรมชลประทาน พระองค์ท่านเสดจ็

พระราชด�าเนนิไปไหน กรมชลประทานกต้็องไปทีน่ัน้ด้วย ช่วยบ�าบดัทกุข์ สร้าง

ความสุขให้กับประชาชน เพราะว่าในถิ่นทุรกันดารน�้ำเป็นปัญหำใหญ่ในกำร

ด�ำรงชีวิต และเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรท�ำกำรเกษตร ซึ่งอำชีพเกษตรกร ถ้ำ

ไม่มีกำรชลประทำนผมคิดว่ำไม่สำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ 

คนที่ได้สัมผัสกับกรมชลฯ โดยตรงคงเป็นชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่

ห่างไกล ส่วนผมถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ ใช้น�้า แต่ก็สัมผัสกับกรมชลฯ ทางอ้อมมา

โดยตลอด ผ่านการท�าหน้าที่เป็นผู้อ่านข่าวที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในแง่มุมต่างๆ ซึ่งผมรู้สึกภาคภูมิใจที่อย่าง

น้อยกยั็งมีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงเลง็เหน็ถงึความเดอืดร้อนของ

พสกนกิรในถิน่ทุรกนัดาร และกรมชลประทานกไ็ปด�าเนินการตามพระราชด�าริ

ของพระองค์ท่าน ท�าให้พีน้่องทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดาร ในพืน้ทีห่่างไกลสามารถ

เข้าถึงความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคได้ ท�าให้พวกเขามีชีวิตความเป็น

อยูด่ขีึน้ มคีวามสขุมากขึน้ โดยไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศและธรรมชาต ิซึง่ก็เป็น

ประโยชน์ส�าหรับประเทศอย่างสูง 

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี วันที่ ๑๓ มิถุนายน นี้ ผมขอเป็นก�าลังใจให้

กับทีมงานกรมชลประทานที่ท�างานกันอย่างหนัก เพื่อประชาชนทั่วทุกแห่งใน

ประเทศไทย และขอเป็นก�าลังใจให้กับชาวบ้านในบางพื้นที่ที่บางโครงการ

ชลประทานยงัเขา้ไปไมถ่ึง ก็ขอใหท้า่นอดใจรอ ผมคิดวา่ความเจรญิจะเขา้ไป

ถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างแน่นอน ตอนนี้จริงๆ ก็เกือบทั่วประเทศแล้ว

ครับ ผมขอเป็นก�ำลังใจและชื่นชมทีมงำนกรมชลประทำนที่ไม่ได้ท�ำเพื่อ 

ตัวเอง แต่ท�ำเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนชำวไทย แล้วก็ภูมิใจแทน

กรมชลประทานด้วยนะครับที่ท�างานสนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด เมื่อกรมชลประทานไปถึง การบริหารจัดการน�้า

ไปถึง การจัดการภัยพิบัติด้านน�้าไปถึง กรมชลประทานเข้าไปในทุกพื้นที่ ก็

จะเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องไปเช่นกัน ขอเป็นก�าลังใจและเป็นแรงส่วนหนึ่งท่ีจะ

ช่วยผลักดันโครงการของกรมชลประทานด้วยแล้วกันครับ

152   



๑๐๙ ปี กรมชลประทาน
เทิดไท้องค์ราชัน ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา

นายอุกฤษ กาลายี  

 

เรื่องของการส่งน�้าของกรมชลประทาน ผมบอกเลยว่าให้ ๘๐ กว่า

เปอร์เซน็ต์ จากภาพกระบวนการต่างๆ ทีไ่ด้ไปท�างานให้กบัประชาชนทัว่ไป 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานทุกส่วนงาน พอเกษตรกรได้รับ

ความเดือดร้อน กรมชลประทานจะเข้าถึงเร็วกว่าหน่วยงานอื่นๆ ทั้งกรณี

ที่เกิดภัยแล้ง และน�้าท่วมต่างๆ เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบในการไป

ช่วยเหลือ ที่ส�าคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ ลงไปช่วยเหลือได้

อย่างทันท่วงที ต้องพูดได้เลยว่ามีความช�านาญมากในเรื่องนี้ คนดี คน

พร้อม กำรบูรณำกำรคนของกรมชลประทำนจะมำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืนๆ 

เนื่องจำกอยู่ในพื้นที่ รู้จักกับเกษตรอ�ำเภอ เกษตรต�ำบล ก็ท�ำให้งำนต่ำงๆ 

ลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว โดยเฉพำะที่ทำงชลประทำนมีสำยด่วน ๑๔๖๐ 

ก็เป็นอีกทำงที่เป็นตัวช่วยในกำรบริหำรกำรจัดกำร และท�ำให้สื่อมวลชนรู้

ข้อมูลข่ำวสำรได้เร็ว คือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ได้ ให้ความส�าคัญกับ 

นักข่าว ติดตามส่งข่าวให้กับนักข่าวอย่างต่อเนื่อง จนเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง

ของกรมชลประทาน มีอะไรก็สามารถรู้ข่าวได้ทันที ก็จะรู้กระบวนการว่า

เป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรือ่งน�า้ทัง้ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 

กม็คีวามก้าวหน้าในการส่งน�า้ แต่เมือ่ใดมกีารสบัเปลีย่นบคุลากรระดบับน

ในพื้นที่ ก็อาจท�าให้การด�าเนินการช้าไปบ้าง เนื่องจากต้องไปเรียนรู้ ใหม่

ทั้งหมดว่าชลประทานในเขตนั้นๆ มีวัฒนธรรมอย่างไร สิ่งที่ต้องแก้ไขอีก

เรื่องคือ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการน้อย เป็นลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่ และอีกไม่ 

กีว่นัลกูจ้างกจ็ะเกษยีณกนัเยอะ แต่ในภาพรวมแล้ว ผมคดิว่ากรมชลประทาน

มีการจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ

นักข่าวภาคเกษตร

ประจ�ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประสบการณ์ท�างาน ๒๖ ปี 
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มีโอกาสได้เข้ามาบรรยายและเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้แก่กรมชลประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  สิ่ง

ที่รู้สึกประทับใจประการแรกคือ ความมุ่งม่ันของผู้บริหารและข้าราชการ

กรมชลประทานในการปฏบัิติภารกจิเพือ่ตอบสนองเกษตรกรและราษฎรผู้ ใช้น�า้ 

ซึ่งผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนขณะที่ร่วมประชุม หรือให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่คณะ

ท�างานพฒันาคณุภาพของกรมชลประทาน ค�ำพดูทีม่กัได้ยนิบ่อยๆ จำกปำกคน

กรมชลฯ คือ “จะท�ำอย่ำงไรให้เกษตรกรและรำษฎรมีน�้ำกินน�้ำใช้อย่ำงยั่งยืน” 

รวมถึง “จะบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงไรให้เพียงพอ” นอกจากนี้ยังรู้สึกชื่นชมใน

ความ “เอาจริงเอาจัง” ในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการเพื่อให้การ

ปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทาน บรรลุอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล พร้อมเป็นที่พึ่งของเกษตรกรผู้ ใช้น�้าได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยให้

กรมชลประทานมีการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่พึ่งของ

เกษตรกรและผู้ ใช้น�า้ จนเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก สิง่ทีอ่ยากจะฝากกรมชลประทาน

ก็คือ การเป็นเสาหลักในการดูแลเกษตรกรและราษฎรในด้านการชลประทาน

สืบต่อไป ๑๐๙ ปีท่ีผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ความยิ่งใหญ่และความส�าเร็จของ

กรมชลประทาน แต่ปัญหาอุปสรรคและความคาดหวังของเกษตรกรใน ๑๐๙ 

ปีที่ผ่านมา มักจะมีความแตกต่างกับอีก ๑๐๙ ปีที่จะเจอต่อไป ดังนั้นการตอบ

สนองภารกิจที่ท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้

นั้นต้องจัดการอย่างมี “กลยุทธ์” ในขณะเดียวกันต้องมี “คุณภาพ” เพื่อให้

องค์กรก้าวสู่ปีที่ ๒๐๐, ๓๐๐ และปีต่อๆ ไปอย่างยั่งยืน องค์กรแห่งอนาคต

ต้องเป็นองค์กรทีม่คีณุภาพและนวตักรรมครบั ดงันัน้ต้องไม่ห่วงแต่ปฏบิตัภิารกจิ

งานประจ�าจนละเลยการปรับปรุงคุณภาพและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

นายณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
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โดยส่วนตัวรู้จักชลประทานมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะไม่ไกลจากบ้านมีฝาย 

ท่าเชียด โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้พบเห็น

คลองส่งน�า้ชลประทานอยูบ่่อยๆ รูส้กึสดชืน่ทกุครัง้ทีเ่หน็น�า้ในคลองส่งน�า้มปีรมิาณ

ค่อนข้างมาก เพราะมีความเข้าใจตามประสาเด็กๆ ว่านอกจากจะมีน�้าให้ได้ท�านา 

เพาะปลูกพืชผัก และเพื่อการอื่นๆ แล้ว เด็กๆ ในละแวกนั้นยังสามารถลงไป 

เล่นน�้าในคลองส่งน�้ากันได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย

เติบโตขึ้นเป็นนักศึกษาก็ได้รับรู้บทบาทการท�างานของกรมชลประทานจาก

สือ่ต่างๆ โดยเฉพาะช่วงน�า้ท่วม น�า้แล้งกม็กัจะได้ยนิชือ่ของกรมชลประทานปรากฏ

อยู่ในข่าวเสมอๆ ท�าให้ทราบว่ากรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนขนำดใหญ่ มีหน่วย

งำนในสังกัดเพื่อท�ำหน้ำที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ มีบทบำทที่ส�ำคัญยิ่งต่อพี่น้อง

เกษตรกร ภาพงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง 

ปรากฎให้เห็นอยู่เสมอๆ เม่ือได้รับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ในตอนต่างๆ โดยเฉพาะในเรือ่งของการพฒันาแหล่งน�า้เพ่ือการเกษตร

กรรม นอกจากจะรูส้กึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ที่มีต่อพี่น้องชาวไทยแล้ว ก็ยังมีความชื่นชมต่อกำรสนองงำนของข้ำรำชกำรหรือ

เจ้ำหน้ำที่ในทุกระดับของกรมชลประทำน

ปัจจบัุนกับบทบาทความเป็นผูน้�าในระดบัท้องถิน่เข้าใจดว่ีา น�้าคอืปัจจัยส�าคญั

ยิง่ในการด�ารงชวีติ เป็นตวัแปรส�าคญัในการสร้างความกนิดอียู่ดแีก่พีน้่องประชาชน 

ซึง่เทศบาลต�าบลควนเสาธง กเ็ป็นพืน้ทีห่นึง่ทีต้่องประสบกบัภาวะภัยแล้ง น�า้บริโภค

อุปโภคขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ�าทุกปี ก็อยากให้กรมชลประทานเข้ามา

ให้การช่วยเหลือเช่นกัน

เหน็ด้วยกบัแนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน�ำ้ของกรมชลประทำน ที่ให้ควำมส�ำคญั

กับกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนจนได้รับรำงวัลทั้งในระดับประเทศและระดับ

นำนำชำติ นบัเป็นมิติใหม่ของกำรท�ำงำนเพือ่ประโยชน์สขุของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ 

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี กรมชลประทาน ขอเป็นก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ในทุก

ระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการท�างานท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ใน

ฐานะผูบ้รหิารงานระดับท้องถิน่ยนิดเีสมอต่อการให้ความร่วมมอืกบักรมชลประทาน

ทั้งในวันนี้และในอนาคต

นายทวีศักดิ์ ทักษิณาวาณิชย์ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลควนเสาธง 

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
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นายพูนเพิ่ม   อินเลี้ยง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธาชลประทาน

เริ่มต้นรู้จักกรมชลประทานผ่านทางสื่อต่างๆ และเมื่อมีโอกาสได้เข้า

ร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานของโครงการชลประทาน

ก�าแพงเพชร ท�าให้ได้รู้จักกรมชลประทานมากยิ่งขึ้น ว่ามีหน้าที่อะไร มี

บทบาทอย่างไร มีความเข้าใจในระบบของชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นการ

ประเมินสถานการณ์น�้า  การส่งน�้าและบ�ารุงรักษา  รวมถึงการเข้าไปมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในงานชลประทาน ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้ว   

โครงการนีย้งัให้ประสบการณ์ต่าง ๆ  เช่นได้รบัความรู้ ในสถานทีท่ีไ่ปศกึษา  

ซึง่นบัว่าเป็นประสบการณ์ตรงทีด่ทีีเ่ราได้รบัและยงัได้มติรภาพและรอยยิม้

ของเพื่อนที่ร่วมเดินทางและพี่ๆ ชลประทานทุกท่าน

สมัผสัได้ว่ำพี่ๆ  ชลประทำนทกุท่ำนท�ำงำนอย่ำงมคีวำมสุข เป็นกนัเอง

กับประชำชนซึ่งผมคิดว่ำเป็นสิ่งที่ดีมำกและเป็นตัวอย่ำงที่ดี   ในภำพรวม

ของกรมชลประทำนผมคิดว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีควำมสุขและโชคดีที่ได้

ท�ำงำนสนองใต้เบื้องพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ซึ่งมี

โครงการชลประทานทีต้่องรบัผดิชอบหลายโครงการ ซึง่ด�าเนนิไปด้วยความ

เรียบร้อย  น่านบัถอื  และสำมำรถสร้ำงมำตรฐำนควำมเป็นอยูข่องประชำชน

ให้ดขีึน้ อกีทัง้ยังช่วยพฒันำประเทศชำติให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำย่ิงข้ึนด้วย

ตวัผมเองรูส้กึว่าภูมใิจมากท่ีได้เข้ามาศกึษาต่อในสายงานชลประทาน  

เพราะหลงัจากทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการยวุชลกรเรยีนรูง้านชลประทาน   ท�าให้

มคีวามรู้สกึอยากทีจ่ะท�างานด้านชลประทาน  เพราะรูส้กึมีความสขุทีจ่ะได้

ท�าสิ่งนี้ และที่ส�าคัญจะได้ท�างานสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพือ่ทีจ่ะพฒันาประเทศไทยต่อไป ในโอกาส

ครบรอบ ๑๐๙ ปี อยากให้ก�าลังใจพี่ๆ ชลประทาน ขอให้ท�างานกันอย่าง

เต็มความสามารถเพ่ือร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมือง ท�าเพ่ือพ่อหลวงของ

ชาวไทย อยากเห็นพี่ๆ  ท�างานกนัอย่างมีความสขุและเป็นกนัเองกบัประชาชน

เช่นนี้ตลอดไป และเมื่อเรียนจบผมจะไปช่วยพัฒนางานชลประทานด้วย

กันครับ
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จากหยาดเหงื่อเล็กๆ หยดลงบนพื้นดิน

กลับเป็นสาย กลายเป็นแหล่งน�้าที่กว้างไกล

จากสมองและแรงกาย ที่ทุ่มเทด้วยหัวใจ

สิ่งที่พ่อท�าไว้...  ช่างมากมาย

#พ่อท�าชลประทานให้เรา ได้มีน�้าเอาไว้ใช้

สร้างเขื่อน ท�าฝาย ไว้ทั่วไทย

ผืนดิน...ไม่แห้งแล้ง พ่อลงแรง ให้ลูกชื่นใจ

ชีวิตมีสุขสดใส อยู่ร่มเย็น

*หยดน�้าที่รินไหลมาทุกวัน

หยดน�้าที่พรมหัวใจชุ่มฉ�่า

คือหยดเหงื่อของพ่อ คือสิ่งที่พ่อท�า

สายน�้า ชลประทาน สู่บ้านเรา

เหงื่อจะไหลริน ไหลมาเท่าไหร่

เหน็ดเหนื่อยหัวใจและกายเพียงใด

ไม่เคยลืมพระคุณ  พ่อหลวงของคนไทย

ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน�้า ในหัวใจ

“ ฉันสนใจงานชลประทานมาตั้งแต่เล็ก ”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

อันแสดงถึงความสนพระราชหฤทัย

ในงานชลประทานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

โดยตลอดระยะเวลาพระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก

เพื่อให้พสกนิกรได้มี น�้ากินน�้าใช้ ตราบจนถึงทุกวันนี้
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