โครงการขุดสระเก็บกักน้ําตามทฤษฎีใหม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. พระราชดําริ / ความเปนมา
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ ให
พิจารณาจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการดําเนินงานขุดสระเก็บกักน้ําตามทฤษฎีใหม
ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรนอมเกลาฯ ถวายจํานวน ๑๓ ไร ๓ งาน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช
ดําเนินไปทอดพระเนตรโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริไวดังกลาว ได
พระราชทานพระราชดําริใหขยายผลการดําเนินงานของโครงการไปสูราษฎรในบริเวณใกล เคียงดวย
อีกทั้งตอมา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดพระราชทานพระราชดําริ ใหพิจารณา
ชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา โดยขุดสระเก็บกักน้ําประจําไรนาตามทฤษฎีใหม
๒. แนวทางการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
๒.๑ โครงการสาธิตในพื้นที่บานแดนสามัคคี อําเภอเขาวง
หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแลว สํานักงานกปร. ไดประสาน
หนวยงานราชการตางๆ รวมกันดําเนินการพัฒนาพื้นที่ จํานวน ๑๓ไร ๓ งาน บานแดนสามัคคี ตําบลคุมเกา
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่แหงแลงและขาดแคลนน้ําใหมีน้ําสําหรับใชทํา
การเกษตรไดอยางเพียงพอตลอดป โดยดําเนินงานในรูปแบทฤษฏีใหม ดังนี้
๑) ขุดสระเก็บกักน้ําประจําไรนาตามทฤษฎีใหม จํานวน ๓ ไร สามารถเก็บกักน้ําไดประมาณ 1,000
ลูกบาศกเมตร
๒) พื้นที่ทํานา ประมาณ ๓ ไร มีการศึกษาทดลองปลูกขาว และพืชไรหลังนา
๓) พื้นที่ปลูกไมผล พืชไร และพืชผัก ประมาณ ๖ ไร
๔) พื้นที่อยูอาศัย ถนนและสิ่งกอสรางตาง ๆ ประมาณ ๑ ไร ๓ งาน
๕) บริเวณขอบสระทําโรงเลี้ยงหมูเหมยซาน และในสระน้ํามีการเลี้ยงปลา
จากการดําเนินงานการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหมในพื้นที่ดังกลาว ไดผลงานแยกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
๑) ขาว : โดยวิธีหวาน และปกดําไดผลผลิตไวสําหรับการบริโภค และเหลือขายบางบางสวน
๒) พืชหลังนา : โดยหลังเก็บเกี่ยวขาวในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนแลว ไดทําการปลูกขาวโพดหวาน
พิเศษ และพืชจําพวกถั่ว เพื่อไวบริโภคและเหลือขาย รวมทั้ง เปนการปรับปรุงบํารุงดินดวย
๓) พืชสวนครัว : ไดมีการปลูกขา ตะไคร กระเพา พริก ฯลฯ โดยอาศัยน้ําจากสระไดเจริญงอกงามมี
ผลผลิตดี สามารถเก็บขายไดเงินเปนรายได
๔) ไมดอก : ไดมีการปลูกมะลิ เยอบีรา บานไมรูโรย ฯลฯ โดยอาศัยน้ําจากสระ ไดผลผลิตที่สามารถ
เก็บขายไดราคา
๕) ไมผล : ไดมีการปลูกไมผลพันธุดี ไดแก กระทอน ขนุน มะมวง ละมุดนอยหนา สมโอ มะละกอ ฝรั่ง
ฯลฯ โดยอาศัยน้ํ าจากสระได เจริญเติ บโตอย างรวดเร็ว และไมผ ลบางประเภท เชน ฝรั่ง ละมุด มะละกอ
สามารถใหผลผลิตเก็บขายเปนรายไดดี
๖) การเลี้ยงหมู : ไดเลี้ยงหมูเหมยซานเพศเมีย ๒ ตัว โดยสรางคอกบนขอบสระเก็บน้ํา สามารถตกลูก
ปละ ๒ คอก ๆ ละ ๑๐-๑๒ ตัว
๗) การเลี้ยงปลา : ไดปลอยปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทรเทศ ลงในสระ
เก็บน้ําจํานวน ๒๕,๐๐๐ ตัว จะสามารถจับเปนอาหารและขายเปนรายได ไดเงิน๔,๑๕๐ บาท
๒.๒ การขยายผลการขุดสระเก็บกักน้ําตามทฤษฎีใหม

แนวทางการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของสนองพระราชดําริดําเนินการขยายผลโครงการ
ดังกลาว โดยการขุด สระเก็บ กักน้ําขนาดพื้น ที่ป ระมาณ ๑ ไร ลึก ๔ เมตร สามารถเก็บกักน้ํ าไดป ระมาณ
๔,๘๐๐ ลู กบาศก เ มตร ให ร าษฎรในพื้ น ที่ ต างๆ ที่มีค วามเหมาะสม และราษฎรมี ความต องการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งราษฎรเจาของพื้นที่จะตองออกคาใชจายรวมสมทบคาขุดสระละประมาณ ๕,๐๐๐
บาท อีกทัง้ เมื่อดําเนินการขุดสระเก็บกักน้ําใหแลว ยังมีการนําราษฎรเจาของสระไปศึกษา อบรม และดูงานที่
ศูน ยศึกษาการพัฒ นาภู พานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการขุด สระเก็บ กักน้ํ าตามทฤษฎี ใหมที่
ดําเนินการประสบผลสําเร็จแลว เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ตอไป
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๔๒ ไดมีการขยายผลการดําเนินงานขุดสระเก็บกักน้ําประจํา ไรนา เพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหราษฎรทําการเกษตรทฤษฎีใหม ดังนี้
๑. พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอเมือง และอําเภอสหัสขันธ จํานวน ๑๐๐ สระ
๒. พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอปทุมรัตน จํานวน ๖๕ สระ
๓. พื้นที่จังหวัดนครพนม จํานวน ๒๕ สระ
๔. พื้นที่จังหวัดสกลนคร อําเภอคําตากลา จํานวน ๑๗๕ สระ
๕. พื้นที่จังหวัดสกลนคร อําเภอบานมวงและอําเภอสวางแดนดิน จํานวน ๔๖ สระ
๖. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๒๕ สระ
๗. พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๕ สระ
๘. พื้นที่จังหวัดสุรินทร จํานวน ๒๕ สระ
๙. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๗๕ สระ
รวมจํานวนสระที่ขุดทั้งสิ้น จํานวน ๕๖๑ สระ
สระเก็บกักน้ําประจําไรนาดังกลาว บางสวนขุดเสร็จเรียบรอยแลวกอนฤดูฝนปนี้ จึง สามารถเก็บกัก
น้ําฝนไวใชประโยชนในฤดูแลงไดแลว และราษฎรเริ่มปลูกพืช ตนไม บริเวณรอบขอบสระ สวนที่เหลือหลังฤดู
ฝนจะดําเนินการขุดใหแลวเสร็จตอไป ซึ่งราษฎรมีความตื่นตัวที่จะใชประโยชนจาก สระเก็บกักน้ํานี้เปนอยาง
มาก และบางสวนไดเขารับการฝกอบรม ดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหมจนมีความรู ความเขาใจ สามารถ
ที่จะนําความรู และภูมิปญญาชาวบานมาใชปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองแลว
๓. ประโยชนที่ราษฎรไดรับ
ราษฎรมีสระเก็บกักน้ําไวใชเปนของตนเอง และตางใหความสนใจในการพัฒนาการเกษตรและมีการใช
ประโยชนจากพื้นที่มากขึ้น บริเวณขอบสระจะปลูกพืชผักสวนครัว ไมดอก ไมประดับ และ เลี้ยงปลาในสระน้ํา
นอกจากนี้ ยังมีการสรางคอกสัตวแบบงายๆ เพื่อเลี้ยงสัตวและในชวงที่เกิดภาวะฝนทิ้งชวงหรือฤดูแลง ราษฎร
สามารถอาศัยน้ําจากสระที่เก็บสํารองไวมาใชเพาะปลูกกลา หรือหลอเลี้ยงตนไมที่ปลูกไวได ราษฎรเจาของ
สระน้ําจะมีรายไดที่มั่นคงและเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เมื่อเทียบกับกอนขุดสระเก็บกักน้ํา สภาพชีวิตความ
เป น อยู ดี ขึ้ น มี ง านทํ า ตลอดป และราษฎรในพื้ น ที่ ต า งๆ ให ค วามสนใจเป น อย า งมาก ซึ่ ง สามารถพิ สู จ น
พระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหมวามีความเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนแหลงน้ําในการเกษตรไดเปนอยางดี
๔. โครงการคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหมดีเดน
จากการขยายผลโครงการขุดสระเก็บกักน้ําตามทฤษฎีใหมของหนวยงานตางๆ ที่ไดดําเนินงานขุดสระ
น้ําประจําไรนา และสงเสริม สนับสนุนใหราษฎรทําการเกษตรทฤษฎีใหม มาเปนเวลานานในหลายพื้นที่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ และมีผลการดําเนินงานที่สําเร็จจนเปนที่ยอมรับอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร
เพื่อใหราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองไดและชวยแกไขปญหาของประเทศที่ประสบอยูในปจจุบัน อีกทั้ง เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

ดังนั้น สํานักงาน กปร. จึงไดจัดโครงการคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหมดีเดน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการประชาสัมพันธ เผยแพรพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และเพื่อคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหมที่ประสบผลสําเร็จ อันจะเปนตัวอยางที่ดีสําหรับการศึกษา ดูงาน และ
ขยายผลตอไป อีกทั้งเพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกเกษตรกร โดยขอความกรุณากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง พิจารณาคัดเลือกแปลงเกษตร
ทฤษฎี ใ หม ใ นพื้ น ที่ ต า งๆ ทั่ ว ประเทศ ส ง ให ค ณะกรรมการจั ด การคั ด เลื อ กแปลงเกษตรทฤษฎี ใ หม ที่
ประกอบดวยเจาหนาที่ของสํานักงาน กปร. และผูแทนจากกรมตางๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง
พิจารณาคัดเลือกในเบื้องตน สงเขามาเปน จํานวน ๑๓๐ ราย ครอบคลุม ๖๐ จังหวัด และคณะกรรมการฯ
พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลที่ไดรับ และพิจารณาแปลงในพื้นที่ จริงแลว สามารถคัดเลือกเกษตรกรที่นําแนว
พระราชดําริไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จได จํานวน ๓๒ รายใน ๒๙ จังหวัด โดยพิจารณาแบงเปนเกษตรกร
ยอดเยี่ยม ๖ราย เกษตรกรดีเดน ๑๒ ราย และเกษตรกรชมเชย ๑๔ ราย และมีพิธีประกาศผล และมอบโล
พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัล โดย ฯพณฯ นายจุลนภ
สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล

