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โดย...สิทธิณี ห่วงนาค 

“...หลักส้าคัญว่าต้องมีน้้าบริโภค น้้าใช้ น้้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้้า
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้้าคนอยู่ไม่ได้...” พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนจิตรลดา วันที่ 17 มี.ค. 2529 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานด้านการชลประทานเป็นที่ประจักษ์ต่อคนไทยทั้ง
ปวง จนคิดแทบไม่ออกว่า หากไม่มีพระองค์ท่านทรงเป็นหลักชัยในด้านนี้ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรง
วางรากฐานในการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้ของคนในชาติ ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ด้วยสาย
พระเนตรมองไกลไปถึงอนาคตแล้วไซร้ วันนี้คนไทยจะอยู่อย่างไร และจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตอุทกภัย ภัยแล้ง
ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างไร ดังจะเห็นจากพระราชด้ารัสในหลายวาระท่ีทรงรับสั่งเกี่ยวกับงานด้านชลประทาน 

“โดยมากงานที่ข้ึนมาเป็นเอก ก็คืองานชลประทาน เพราะว่าถือว่าถ้าหากว่าไม่มีชลประทาน ประเทศก็จะแห้ง
แล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้วเพาะปลูกก็ไม่ได้ พอเพาะปลูกไม่ได้ก็ไม่มีการท้างานด้านเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ได้ผล
ประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง การชลประทานนี้ก็นึกถึงเกษตร แต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดา น้้า
บริโภคก็ต้องมี“ พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจ้าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ 26 
ก.ค. 2532 



ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีโครงการพระราชด้าริกว่า 4,000 โครงการ และเป็นงานด้านการ
ชลประทานกว่า 2,000 โครงการ ที่ได้ยังประโยชน์แก่คนไทยทั่วประเทศ แม้ในยามท่ีทรงมีพระอาการประชวร
ก็ยังทรงติดตามงานและมีพระราชด้ารัสต่องานชลประทานมาต่อเนื่อง และในวันที่ 7 ก.ค. 2555 ได้เสด็จพระ
ราชด้าเนินทางชลมารคเปิดโครงการที่ได้รับสั่งให้กรมชลประทานวางโครงการ แม้ว่าระหว่างนั้นจะทรงมีพระ
อาการประชวรประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยจุดเปิดงานอยู่ที่บริเวณหน้ากรมชลประทาน 
โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
เสด็จฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ประชาชนคนไทยได้เข้าเฝ้าฯ ด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เป็น
พระราชกรณียกิจในช่วงท้ายๆ ที่คนไทยทั้งชาติได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์อย่างใกล้ชิดตลอดสองฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา 

ส้าหรับ 5 โครงการชลประทานที่เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเปิด ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรโมเดลเขื่อนขุนด่านปราการชล 
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ‘เขื่อนซึ่งเป็นก้าแพงน้้า’ 
“...โครงการเขื่อนเก็บกักน้้าคลองท่าด่าน จ.นครนายก สร้าง ณ บริเวณจุดที่ต่้ากว่าน้้าตกเหวนรกลงมานั้น เป็น
โครงการที่มีความส้าคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีน้้าใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจ้านวนนับ
แสนๆ ไร่แล้ว เขื่อนแห่งนี้จะสามารถเก็บกักน้้าอุทกภัยของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ท้าให้เกิดภาวะน้้าท่วมพื้นที่
เกษตรในบริเวณ จ.นครนายก อีกต่อไป และขณะเดียวกันในฤดูแล้ง น้้าจากเขื่อนก็จะถูกระบายเพ่ือชะล้า
เปรี้ยวในหลายอ้าเภอของนครนายกได้อีกด้วย...” พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เมื่อ 4 ธ.ค. 2536 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลุ่มน้้านครนายก เป็นสาขาของลุ่มน้้าบางปะกง ครอบคลุมพ้ืนที่ อ.เมือง บ้านนา ปากพลี องครักษ์  
จ.นครนายก เป็นพ้ืนที่ประสบอุทกภัยบ่อย และในยามฤดูแล้งมักขาดแคลนน้้า และบางพ้ืนที่เกิดดินเปรี้ยว 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 
2519  ทรงทราบความเดือดร้อนของประชาชน และน้ามาสู่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล และเม่ือ 4 ธ.ค. 
2536 ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริวางโครงการดังกล่าว 

รัฐบาลได้เริ่มสร้างโครงการเมื่อ 6 พ.ย. 2542 ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี และในวันที่ 6 มิ.ย. 2544 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด้าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
วางศิลาฤกษ์ และวันที่ 5 มิ.ย. 2549 ได้พระราชทานชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนขุนด่านปราการชล” ซึ่งมีความหมาย
ว่า เขื่อนขุนด่านซึ่งเป็นก้าแพงแห่งน้้า 
ส้าหรับเขื่อนขุนด่านฯ เป็นเขื่อนบดอัดเต็มรูปแบบที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.
นครนายก เป็นแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อการเกษตรกว่า 1.8 แสนไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง รวมทั้งแก้ปัญหาดินเปรี้ยว นอกจากนั้นกรมชลประทานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้้า ขนาดเล็กบริเวณท้ายเขื่อนด้วย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ จ้านวน 
28 ล้านหน่วย/ปี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิ 
โครงการประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิ ‘ประตูระบายน้้าที่ให้ประสบความส้าเร็จในการแยกน้้า’ 
“...ส่วนหนึ่งจะแจ้งให้ทราบได้ว่าก้าลังท้าอยู่ คือโครงการปากพนัง เมื่อ 2-3 ปีก่อน ทางราชการ ทั้งทหารและ
พลเรือนต้องไปช่วยปากพนัง แม้น้้าบริโภคของ อ.ปากพนัง ก็ต้องบรรทุกรถไปให้ การบรรทุกน้้าด้วยรถไปให้นี้ 
ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆ ก็ย่อมทราบดีว่ามันขาดทุนแค่ไหน การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้้าจะสิ้นเปลืองเป็นสิบๆ 
หรือร้อยล้าน แต่ถ้าสร้างเสร็จจะสามารถที่จะบริการประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้รถบรรทุก...” พระราชด้ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 4 ธ.ค. 2536 

สืบเนื่องจากแม่น้้าปากพนังเป็นแม่น้้าสายหลักในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีความยาว
ประมาณ 156 กิโลเมตร และไหลผ่านหลายอ้าเภอใน 3 จังหวัดดังกล่าว รวม 76 ต้าบล ประชาชนในขณะนั้น 
544,918 คน พื้นที่ประมาณ 3,100 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.9 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศสูง แต่มีปัญหาเรื่องระบบนิเวศท่ีถูกท้าลายจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เกิดปัญหา
น้้าเค็มรุกน้้าจืด และน้้าเปรี้ยวจากป่าพรุควนเคร็งแพร่กระจาย 

ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงพระราชทานแนวพระราชด้าริให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ให้หาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และสรุปที่การสร้างประตูระบายน้้าอุทกวิภาช 
ประสิทธิ และต่อมามีประตูระบายน้้า ระบบระบายน้้า และระบบส่งน้้าอื่นๆ เพิ่มเติมเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใหญ่และมีปัญหามาก ท้าให้มีการตั้งองค์กรในการด้าเนินการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังเพ่ือช่วยกันท้างานในทุกด้าน ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคท่ี 4 เพ่ือช่วยกันท้าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ โครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 



2542 ทรงพระราชทานชื่อว่า “ประตูระบายน้้าอุทกวิภาชประสิทธิ” มีความหมายว่า ประตูระบายน้้าที่ให้
ประสบความส้าเร็จในการแยกน้้า ซึ่งประตูแห่งนี้เริ่มท้างานเมื่อ 1 ต.ค. 2542 เป็นต้นมา 
และเพ่ือให้โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมชลประทานได้มีการสร้างประตูระบายน้้าเพ่ิม 6 แห่ง และ
แนวคนัแบ่งเขตน้้าจืด น้้าเค็ม ซึ่งห่างจากชายทะเลมาประมาณ 3-5 กิโลเมตร ระยะทาง 91.5 กิโลเมตร เพื่อ
แบ่งเขตประกอบอาชีพให้ชัดทั้งเกษตรและประมง ลดความขัดแย้ง ท้าให้ประตูอุทกวิภาชประสิทธิเป็นหลักใน
การบริหารจัดการน้้าเค็ม  
น้้าจืด และบรรเทาปัญหาน้้าท่วม เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน้้ามาก 
นอกจากนั้น ได้ใช้บริหารเพ่ือลดผลกระทบพ้ืนที่ท้ายน้้า และสามารถกักน้้าไว้เพ่ือการเกษตรได้ด้วยเช่น ในปี 
2553 ระดับน้้าทะเลด้านท้ายน้้าสูงกว่าระดับน้้าจืดด้านเหนือน้้าถึง 2 เมตร แต่สามารถรักษาคุณภาพน้้าจืดไว้
ได้ตามมาตรฐาน ราษฎรสามารถใช้น้้าในระบบเครือข่ายได้ ท้าให้รอดพ้นวิกฤตดังกล่าวมาได้ และในช่วงฤดู
แล้งเกษตรกรยังสามารถท้าการเกษตรได้ต่อเนื่อง ท้าให้ลุ่มน้้าปากพนังปัจจุบันกลายเป็นแหล่งปลูกข้าวและ
แหล่งการเกษตรที่ส้าคัญของภาคใต้ 

ประตูระบายน้้าธรณิศนฤมิต 
ประตูระบายน้้าธรณิศนฤมิต ‘ประตูระบายน้้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด้าริสร้างขึ้น’ 
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก้่า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.นครพนม เป็นลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้าโขงจะมีปัญหาน้้า
ท่วมสลับน้้าแล้งทุกปี ท้าให้ประชาชนเดือดร้อน ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชด้าริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ 
จนเดือน พ.ย. 2538 ได้ทรงออกแบบร่างของโครงการเป็นลายพระหัตถ์ท่ีเรียกว่า “ตัวยึกยือ” ประกอบด้วย
ส่วนหัว คือหนองหาน ที่เป็นหนองน้้าธรรมชาติ ส่วนกระดูกสันหลัง หมายถึงล้าน้้าก่้า ส่วนข้อที่เป็นปล้องๆ คือ
อาคารบังคับน้้า ขอบล้าตัวเปรียบเสมือนคลองระบายน้้าที่คู่ขนานไปกับล้าน้้าก่้า และส่วนหาง คือแม่น้้าโขง 

จากนั้นเมื่อ 22 มิ.ย. 2542 ทรงมีพระราชด้าริเพิ่มเติมให้กรมชลประทานไปพิจารณาด้าเนินการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้้าในล้าน้้าก่้าตอนล่างเพียงระดับต่้า เพื่อให้เก็บน้้าในระดับน้อยก่อน เนื่องจากมีปัญหาที่ดินท้ากินของ
ราษฎรถูกน้้าท่วม และมีการเรียกค่าตอบแทนสูงมาก เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมจึงได้สร้างอาคารบังคับน้้า 
ประเภทประตูระบายน้้าให้เก็บน้้าได้เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถใช้น้้าเพื่อประกอบ
อาชีพและการด้ารงชีพได้ ซึ่งประตูระบายน้้าธรณิศนฤมิตนี้ เป็นประตูบานตรง สูง 9 เมตร กว้าง 10 เมตร 
จ้านวน 4 บาน ระบายน้้าได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โครงการดังกล่าวท้าให้มีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่ม 
4.17 หมื่นไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน ‘เขื่อนแควน้อยท่ีท้าให้มีความเจริญในพื้นที่’ 
“...ส่วนที่พิษณุโลก ก็มีน้้าไหลลงมาจากข้างๆ อีกสายหนึ่ง แควน้อย ซึ่งจะต้องท้า อันนี้ก็ยังไม่ได้ท้า ซึ่งจะต้อง
ท้าเพ่ือเก็บกักน้้าที่มาจาก อ.ชาติตระการ อาจจะมีคนค้านว่าท้าไมท้าเข่ือนพวกนี้แล้วมีประโยชน์อะไร ก็เห็น
แล้วว่าประโยชน์ของเขื่อนใหญ่เขื่อนนี้ ถ้าไม่มองเขื่อนนี้ ที่นี้น้้าจะท่วมยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงเท่านี้ จะท่วม
ทั้งหมด” พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2538 

ส้าหรับพื้นที่ลุ่มน้้าแควน้อย เป็นพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาฝั่งซ้ายของล้าน้้าน่าน บริเวณพ้ืนที่ อ.ชาติตระการ นครไทย 
วัดโบสถ์ และมาบรรจบที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พ้ืนที่ตอนล่างของแม่น้้าแควน้อย พื้นที่ 2 แสนไร่ มี
ปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งทุกปี ซึ่งความทราบถึงพระองค์ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2525 ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริ
เกี่ยวกบังานชลประทานว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้้าแควน้อยที่ อ.วัดโบสถ์ โดย
เร่งด่วน และให้เก็บน้้าอย่างเต็มที่เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้้าแควน้อยตอนล่าง และสามารถจัดหาน้้า
สนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อให้ราษฎรเพาะปลูกได้ทั้งปี 

กรมชลประทานได้วางโครงการและก่อสร้างแล้วเสร็จ และเมื่อ 20 ก.ค. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชื่อว่า เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน “เขื่อนแควน้อยที่ท้าให้มีความเจริญใน
พ้ืนที่” โครงการนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเขาหินลาด ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เริ่มสร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2546 
ก้าหนดแล้วเสร็จปี 2550 เพ่ือให้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 



โครงการนี้เป็นอ่างเก็บน้้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ กักเก็บน้้าได้ 769 ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบด้วย 3 เขื่อน
ติดต่อกัน คือ เขื่อนปิดช่องเขาเต่า เป็นเขื่อนดินสูง 16 เมตร ยาว 640 เมตร เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน เป็น
เขื่อนหินทิ้งดาดคอนกรีต สูง 75 เมตร ยาว 681 เมตร และเขื่อนสันตะเคียน เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว 
สูง 80 เมตร ยาว 1,270 เมตร และมีการก่อสร้างระบบระบายน้้าทั้งสิ้น 107 สาย 

ในการสร้างเขื่อนแห่งนี้มีคณะกรรมการบริหารโครงการเข่ือนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และ
คณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดหาที่ดินและ
การอพยพ ด้านการก่อสร้างและประสานงาน และด้านการแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อแล้วเสร็จ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปเปิดการเริ่มกักเก็บน้้า เมื่อ 26 พ.ย. 2551 โครงการนี้ส่ง
น้้าในเขตชลประทานครอบคลุมพื้นที่ 4.3 แสนไร่ นอกจากนั้น กรมชลประทานยังได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็กบริเวณท้ายเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 
เพ่ือลดการน้าเข้าพลังงาน ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อเดือน ต.ค. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุโมงค์ผันน้้าล้าพะยังภูมิพัฒน์ 
อุโมงค์ผันน้้าล้าพะยังภูมิพัฒน์ ‘อุโมงค์ผันน้้าที่น้าความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้้าล้าพะยัง’ 
โครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด้าเนินไปเยี่ยมราษฎรที่ อ.เขาวง 
จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2535 ท้าให้เห็นความยากล้าบากของประชาชนในพ้ืนที่บ้านกุดตอแก่นที่ขาด
แคลนน้้า จึงพระราชทานแนวพระราชด้าริให้กรมชลประทานไปพิจารณาพัฒนาลุ่มน้้าล้าพะยังตอนบน โดยให้



พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้้าล้าพะยังตอนบน (ห้วยวังค้า) เพ่ือช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดตอ กุดตอแก่น และบ้าน
อ่ืนๆ ให้มีน้้าใช้ตลอดปี และผันน้้าจากล้าห้วยยางลงมาเติมให้กับอ่างเก็บน้้าล้าพะยังตอนบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ กรมชลประทานได้เริ่มโครงการเมื่อปี 2537 โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้้าล้าพะยังตอนบนและระบบส่ง
น้้า และก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยไผ่ที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพ่ือผันน้้ามาเติมให้กับพ้ืนที่รับประโยชน์
ของอ่างเก็บน้้าล้าพะยังตอนบน 

อุโมงค์ผันน้้ามีความยาว 710 เมตร เพิ่มความจุน้้าจาก 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 4 ล้าน ลบ.ม. 
โครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 1.66 หมื่นไร่ และเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2552 ทรง
พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้้าดังกล่าวว่า “อุโมงค์ผันน้้าล้าพะยังภูมิพัฒน์”  ซึ่งมีความหมายว่า อุโมงค์ผันน้้าที่
น้าความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้้าล้าพะยัง 

นอกจาก 5 เขื่อนที่เสด็จพระราชด้าเนินไปเปิดแล้ว ยังมีเขื่อนส้าคัญอีก 2 เขื่อนที่ทรงมีพระราชด้าริให้สร้าง 
และได้สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มี
ความหมายว่า เขื่อนแม่น้้าป่าสักที่เก็บกักน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งในลุ่มน้้าป่า
สัก และเขื่อนห้วยโสมง หรือชื่อพระราชทานคือ อ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา เมื่อ 16 พ.ค. 2559  มี
ความหมายว่า อ่างเก็บน้้าที่สร้างขึ้นตามพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ชลิต ด้ารงศักดิ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 
เดช จะทรงติดตามงานของกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด และให้กรมถวายผลการปฏิบัติงานบ่อยๆ เพื่อทราบ
สถานการณ์ เพ่ือพระราชทานแนวคิดและแนวทางแก้ไข 

“โครงการส้าคัญที่ทรงให้ไว้กับประชาชนคนไทย คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ทรงเห็นว่าน้้าในแม่น้้าป่าสักมีฝนปี
มากประมาณ 2,000 ล้าน ลบ.ม. ควรจะมีเครื่องมือมาบริหารน้้าในลุ่มดังกล่าวและเพ่ือช่วยเหลือการเกษตร 
กรมชลประทานจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ซึ่งขณะนั้นผมด้ารง
ต้าแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาลุ่มน้้าป่าสักดูแลโครงการนี้ ทรงพระราชทานชื่อว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
และเสด็จฯ ไปเปิดเขื่อนวันที่ 25 พ.ย. 2542” ชลิต กล่าว 

โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่มีคุณูปการกับคนจ้านวนมาก แต่คนทั่วไปไม่ค่อยรับรู้ คือเป็นแหล่งน้้า
ต้นทุนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ช่วยไล่น้้าเค็มรักษาระบบนิเวศ และช่วยหน่วงน้้าเพ่ือลดผลกระทบจาก
อุทกภัยของพ้ืนที่ตั้งแต่ จ.พระนครศรีอยุธยา ลงมา 

“ทรงรับสั่งเมื่อปี 2543 ว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดใช้มา 1 ปีก็คุ้มแล้ว และยังได้รับสั่งว่า อย่าให้ราษฎร
เดือดร้อน อย่าให้มีใครหากินกับโครงการนี้” 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสด็จพระราชด้าเนินไปเยี่ยมราษฎรที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ก้าเนิดโครงการล้าพะยังภูมิพัฒน์ 
ทั้งนี้ จะเห็นว่าในช่วงภัยแล้งปี 2557 ต่อเนื่องมา กรมชลประทานได้ใช้น้้าจากเขื่อนป่าสักฯ มาช่วยต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการช่วยรักษาระบบนิเวศไม่ให้น้้าเค็มรุกเข้ามาในระบบชลประทานและระบบประปา ซึ่งที่ผ่านมาน้้า
เหนือน้อยและน้้าจากสองเขื่อนหลักก็น้อย การปล่อยน้้าจากสองเขื่อนลงมาช่วยบางครั้งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเพราะมีการสูบตลอดทาง 

ส้าหรับอีกเขื่อนส้าคัญ คือ เขื่อนห้วยโสมง หรืออ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.
ปราจีนบุรี ที่จะช่วยลุ่มน้้าบางปะกง ทั้งเป็นน้้าต้นทุนและน้้ารักษาระบบนิเวศท่ีส้าคัญ ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมา
น้้าเค็มรุกเข้าแม่น้้าบางปะกงมาก ท้าให้พ้ืนที่การเกษตรเสียหายและกระทบต่อระบบประปาทวีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน 

บุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านชลประทานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรม
ชลประทาน กล่าวว่า ทรงเทิดทูนพระองค์ท่านเหนือสิ่งใดทั้งปวง ซึ่งเห็นว่าไม่ต้องส่งเสด็จไปสวรรค์ ท่านไป
สวรรค์แน่นอน อาจไปชั้นพรหม เพราะท่านทรงงานเพ่ือประชาชนมาตั้งแต่ปี 2493 ระหว่างทรงมีพระอาการ
ประชวรจะเห็นว่าพระพักตร์ท่านนิ่งมาก จิตท่านสูงมาก 

“ในการถวายรับใช้ พระองค์จะเรียกผมว่านายช่าง แต่สิ่งที่ผมอยากพูดไม่ใช่เรื่องงาน เพราะพระองค์ท่านเป็น
เลิศในงานด้านชลประทาน” 



แต่ในฐานะที่ติดตามถวายงานในถิ่นทุรกันดาร ได้เห็นความล้าบากพระวรกายอย่างมาก พร้อมกับค้าถามในใจ 
ซึ่งเมือ่ได้ถวายงานมาต่อเนื่องก็ได้ค้าตอบจากพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่ีได้มีโอกาสเห็นต่อเนื่องมาหลาย
สิบปี 

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าท่านได้ทรงงานตามที่ได้ประกาศไว้ในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เป็นการประกาศของคนหนุ่มอายุไม่ถึง 23 ปี 
ในปี 2493  ซึ่งหลังจากนั้นเพียง 1-2 ปี ท่านก็เริ่มทรงงานไปทั่วประเทศ ไปศึกษาว่าประเทศเราขาดอะไร ก็
พบว่าขาดเยอะมาก พระองค์ท่านจึงไม่เคยหยุดทรงงาน” 

 
ภาพลายพระหัตถ์ ตัวยึกยือ โครงการล้าน้้าก่้า 
พระองค์ทรงงานโดยยึดหลัก “ราชธรรม” ทั้ง 1.การให้ หรือทานัง ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในการท้างาน 
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 2.การเป็นผู้มีศีล ซึ่งเป็นเรื่องส้าคัญ ซึ่งทรงศีลมากกว่าศีล 5 หรือ
พระบางรูป เพราะพระองค์ไม่เคยมัวหมอง 3.ปริจาคะ การเสียสละ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์มาทั้ง



ชีวิต ทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องทรงงานเหนื่อยแบบนี้ แต่ท่านไม่หยุดทรงงาน ไม่มีวันหยุด ไม่มีล่วงเวลา 
ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืน เป็นการเสียสละทรงงานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

“สมดังที่ท่านประกาศว่าเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้ผมจะสัมผัสกับพระองค์ท่านได้ไม่นาน
ประมาณ 20 ปี จะพูดว่าใกล้ชิดก็ใกล้ชิด ท้าให้เห็นว่าทรงทุ่มเทเพ่ือประโยชน์อย่างหาที่สุดไม่ได้” 

ราชธรรมข้อที่ 4 ความอ่อนโยน มัชวะ พระองค์ทรงเป็นผู้อ่อนโยนอย่างมากๆ ไม่เคยโกรธหรือกริ้วใคร กับตาสี
ตาสา เกษตรกร ท่านรับสั่งด้วยความเมตตา พูดผิดก็ได้ ทรงซักไซ้เรื่องความเดือดร้อน ซึ่งข้าราชการไทยควร
เอาอย่างพระองค์ เพราะข้าราชการมักไม่ค่อยชอบประชาชน ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่ได้เห็นประจ้าตลอดที่ได้ติดตาม
พระองค์  

“ความซื่อสัตย์ไม่ต้องพูดถึง พระองค์ทรงมีความซื่อตรงกับสิ่งที่เป็นความจริง ไม่เคยทรงบิดเบี้ยว นอกจากนั้น
คือความอดทน ซึ่งหาได้ยากในคนทั่วไป ทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความอดทนต่อความยากล้าบากทั้งปวง แม้จะบุกป่าฝ่า
ดง หากมีเป้าหมายจะไปก็จะไปให้ได้ นอกจากนั้นทรงมีพระวิริยะ ขยันมาก และทรงข่มพระกิเลส ทั้งโลภ 
โกรธ หลง ไม่มี เป็นการทรงงานเพื่อประชาชนทั้งสิ้น สมดังที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า จะท้างานเพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

พระราชด้ารัสที่ว่า “ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้ง
ปวง” สะท้อนผ่านการที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เสด็จฯ ไปหาประชาชน ตลอดพระชนม์ชีพ 
89 พรรษา เพ่ือสร้างโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเฉพาะแหล่งน้้า เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนในการท้ามา
หากินของคนไทย ของเกษตรกรไทย 
ณ วันนี้ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ไม่อาจเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนคนไทย หรือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ใดได้อีก คนไทยทั้งมวลของพระองค์ได้พร้อมใจกันเดินทางจากทุกสารทิศมาถวายสักการะ ถวายความอาลัยแด่
พระองค์ เพ่ือเป็นการยืนยันถึงความจงรักภักดีและส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพ่ือเป็นการ
แสดงให้ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า “พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ประทับอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งปวง
ตราบนิรันดร์” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 


