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โครงการพัฒนาอาชีพราษฎรในพ้ืนท่ีเขื่อนแควนอย  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 

1. ช่ือโครงการ 
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในพ้ืนที่เขื่อนแควนอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ช่ือโครงการตามปายโครงการ 
โครงการพัฒนาอาชีพราษฎรในพ้ืนที่เขื่อนแควนอย อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

2. ความเปนมา 
สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราช

ดําเนินทรงเปดเขื่อนนเรศวรและทรงเย่ียมราษฎร  ณ ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ไดพระราชทานพระราชดําริโดยสรุป คือ ใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและกอสราง
เขื่อนเก็บกักน้ําแควนอยในเขตอําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  โดยเรงดวน  เพ่ือการบรรเทาอุทกภัย
ในเขตลุมน้ําแควนอยตอนลาง  และจัดหาน้ําสนับสนุน  และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสดจ็พระราชดําเนิน ณ พ้ืนที่ปาชายเลนแปลงปลูกปา ณ อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาเรงรัดดําเนินการกอสรางโครงการเขื่อน
แควนอย  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงไดสนองพระราชดําริ  โดยเริ่ม
ดําเนินการกอสรางโครงการเขื่อนแควนอยขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2546  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดพระราชทานแนวพระราชดําริ เมื่อป 2525 และ 2545 ซึ่ง
สามารถสรุปแนวพระราชดําริที่ทรงพระราชทานแกหนวยงานที่เกี่ยวของใหพิจารณาถึงความเหมาะสม
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ของโครงการฯ เพ่ือชวยบรรเทาปญหาความทุกขยากเดือดรอนของราษฎร  ในพ้ืนที่ลุมน้ําแควนอย
ตอนลาง เชน อําเภอวัดโบสถ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวังทอง และอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ไป
จนถึงพ้ืนที่บางสวนของจังหวัดพิจิตร ที่ประสบปญหาความแหงแลงจากการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  จน
ไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ใหไดผลผลิตเพียงพอกับการดํารงชีวิต 

 
3. วัตถุประสงค 

1)  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนแคว
นอย ใหมีความพออยูพอกินสามารถพ่ึงตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  เพ่ือชวยบรรเทาปญหาความทุกขยากเดือดรอนของราษฎรที่ประสบปญหาความแหง
แลงจากการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงใหไดผลผลิตเพียงพอกับการดํารงชีวิต 

3)  เพ่ืออนุรักษดินและน้ํา โดยปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
 

4. ท่ีตั้งโครงการ 
พ้ืนที่โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในพ้ืนที่เขื่อนแควนอย อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตั้งอยูที่ ตําบลคันโชง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก คาพิกัด    X = 657500-661100  
Y = 1891800-1893500 ในระบบ WGS 84 บนแผนที่ประเทศไทย มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด 
L7018 ระวาง 5043 II , 5143 III ลักษณะสภาพพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับเนินเขา เหมาะแก
การปลูกพืชไรและไมยืนตน หรือไมยืนแซมดวยพืชเกษตร มีพ้ืนทีโ่ครงการทั้งสิ้น 4,000 ไร และไดทําการ
จัดระบบอนุรักษดินและน้ําไปแลวจํานวน 100 ไร     

 
ภาพเข่ือนแควนอยบํารุงแดน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
เริ่มดําเนินการ พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ. 2555 
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6. ผลการดําเนินการท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการที่ผานมานั้น ทางสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ไดเขาดําเนินการในพ้ืนที่

โครงการดังตอไปนี้ 
1) สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชที่ดินจํานวน 3,000 ไร 
2) จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 100 ไร โดยแบงเปน  

- คันดินแบบที่ 6 จํานวน 1.74 กิโลเมตร 
- จัดทําทางลําเลียงในไรนา จํานวน 1.38 กิโลเมตร 
- วางระบบทอระบายน้ําแถวเดี่ยว จํานวน 3 จุด 
- จัดทําบอดักตะกอนดิน จํานวน 7 บอ 
- จัดทําปานโครงการจํานวน 1 ปาย 

3) สาธิตการใชปุยพืชสด จํานวน 50 ไร 
4) สาธิตการทําปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา พรอมทั้งสาธิตการใชปุยดวย จํานวน 50 ไร 
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ผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร 
ในพื้นท่ีเข่ือนแควนอย ประจําป  2551 

1. คลินิกดินเคลื่อนที ่
  

วิเคราะหดินจํานวน 320 ตัวอยาง 

2. สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
  

แจกจายเมล็ดพันธุแกเกษตรกรนําไปปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

  

แปลงปลูกพืชปุยสดของเกษตรกร 
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3. สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

  

อบรมการการผลิตและการใชสารอินทรีย แกนักเรียน 

  

แจกจายสารปรับปรุงบํารุงดิน (สารเรงพด. ) และปุยอินทรียน้ํา แกเกษตรกร 

  

แจกจายสารเรงพรอมใหความรู สาธิตการทําปุยหมัก 
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4. สงเสริมการปลูกหญาแฝก 

  

แจกจายหญาแฝกแกเกษตรกร 

  

สระน้ําของเกษตรกร ม.1 ต.คันโชง อ.วัดโบสถ ท่ีไดรับการสนับสนุนกลาหญาแฝก 
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5.จัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทกแทนสารเคมีทางการเกษตร 

  

 
  

  
  

จัดต้ังกลุมเกษตรกรฯ จํานวน  11  กลุม 
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6.โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 

  

กอสรางสระน้ําในไรนาขนาด 1.260 ลบ.ม. อําเภอวังทอง จํานวน  20  บอ 

  

กอสรางสระน้ําในไรนาขนาด 1.260 ลบ.ม. อําเภอวัดโบสถ  จํานวน 35  บอ 
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ผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร 
ในพื้นท่ีเข่ือนแควนอย ประจําป  2552 

1. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 

  

วางแนวระดับคันดิน 

  

คันดินแบบท่ี6 

  

คันดินแบบท่ี6 
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ทางลําเลียงในไรนา 

 
 

 

ทอระบายน้ํา 

  

ทอระบายน้ํา 
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บอดักตะกอนดิน 

  

บอดักตะกอนดิน 

2. สาธิตการใชปุยพืชสด (ถั่วพรา) 

 
 

 

การปลูกถั่วพรา 
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3. แปลงสาธิตการใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 

  

 
  

การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ําในการปลูกพืช 
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พ้ืนที่กอนดําเนินการ 
  

สํารวจพ้ืนที่กอนดําเนินการ 
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7.ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1)  ทรัพยากรดินไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุง  
2)  เกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการทํา  และการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

     3)  ราษฎรในพ้ืนที่  มีความพออยูพอกิน  สามารถพ่ึงตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
8.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1) สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก   
2) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 




