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 กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการ

พัฒนาแหล่งน้ำได้น้อมนำพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะ “สืบ

สาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ให้เกิดสัมฤทธิผลสู ่พสกนิกรทั ่วท้ัง

แผ่นดิน มาขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัต ิที ่ให้เกิดเป็น

รูปธรรม 

 ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอันดับแรก โดยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่ง

น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ยังค้างคาไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง มาดำเนินการให้แล้ว

เสร็จสัมฤทธิผลตามเป้าหมายโดยเร็วท่ีสุด 

 อธิบดีประพิศ ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใน

ฤดูแล้ง น้ำท่วมในฤดูฝน เกือบทุกปี กรมชลประทานได้ “สืบสาน” พระราชปณิธาน ดำเนิน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 3 โครงการ ประกอบด้วย 

 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โครงการอ่าง

เก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และโครงการอ่างเก็บน้ำลำ

เจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภักดีชุมพล และ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ทั้ง 3โครงการ

สามารถกักเก็บน้ำรวมกันได้ถึง 163.38 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 145,000 ไร่ และมี

ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 50,000 คน 

 เมื ิ ่อก่อสร้างแล้วเสร็จกรมชลประทานมีแผนจะ “ต่อยอด” พระราชปณิธานดำเนิน

โครงการอ่างพ่วงในลุ่มน้ำชีตอนบน โดยจะเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 

โครงการดังกล่าว ร่วมกับอ่างเก็บน้ำท่ีกรมชลประทานดำเนินการอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำโปร่ง

ขุนเพชร ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และ อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง รวมเป็น

โครงข่ายอ่างเก็บน้ำ 5 แห่งด้วยกัน จะทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมถึง 239.43 ล้านลูกบาศก์

เมตร(ลบ.ม.) มีพื้นท่ีรับประโยชน์มากกว่า 223,000 ไร่ 

 เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่จ.ชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง

จะบรรเทาลงอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ลุ่มน้ำชีตอนบนเป็นลุ่มน้ำตัวอย่างท่ีมีความมั่นคงในเรื่องน้ำ

อย่างยั่งยืน 

คอลัมน์สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : ลุ่มน้ำชีมั่นคงด้วยพระราชดำริ 



 นอกจากนี้ สืบสาน และต่อยอดแล้ว กรมชลประทานยังจะดำเนินการ “รักษา” ตามพระ

ราชปณธิาน โดยจะดำเนินการบำรุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่ีดำเนินการเสร็จ

สมบูรณ์ ให้สามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

 ตลอดระยะเวลา 119 ปี กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริมาแล้วมากกว่า 3,220 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 

6,773 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 4.9 ล้านไร่ และมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 590,000 

ครัวเรือน ขยายพื้นท่ีชลประทานได้กว่า 3.41 ล้านไร่ 

รัฐศักด์ิ พลสิงห์ 

 

 

 

 
 

 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)ด้านการเกษตร ว่าจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2564 เห็นชอบให้การขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี

เข ียว (BCG Model)ด้านการเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

กรรมการ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมด้วยสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะกำหนด

เกษตรฯ ต้ังเป้าตามแผน “BCG โมเดล” วาระแห่งชาติ  

ดันไทยสู่ 3 สูง‘ประสิทธิภาพสูง-มาตรฐานสูง-รายได้สูง’ 



แนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564 - 2570 ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร 

ตลอดจนวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 “สำหรับการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model มีเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียนระบบ

การเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูง รายได้สูง ด้วยการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา ยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุมท้ัง 

ด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน ให้การทำการเกษตรเป็น

อาชีพท่ีสร้างรายได้สูง มีผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียม สินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย กำหนด

ราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร อันจะส่งผลให้ GDP ภาคเกษตรเติบโตอย่างสมดุล

และมีเสถียรภาพ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่าง

สมดุลและยั่งยืน” เลขาธิการ สศก. กล่าว 

 ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาภาค

การเกษตรด้วย BCG Model จะดำเนินการใน 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน แนวทางท่ี 

2 ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง แนวทางที ่ 3 พัฒนา

เกษตรกรมืออาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ และ แนวทางที่ 4 การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะคัดเลือก

โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับกรอบการ

ดำเนินงาน BCG Value Chain ภาคการเกษตร ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต และให้

หน่วยงานระดับกรม จัดทำโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือน BCG ภาคการเกษตรเพื่อขอรับ

การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566- 2570 รวมทั้งการขับเคล่ือนในระดับจังหวัดต่อไป 

 “ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมท้ังกำหนดชนิดของสินค้า ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี มีสินค้ามะพร้าวน้ำหอม อ้อย สุกร 

และ โคนม จังหวัดลำปาง สินค้าข้าวเหนียว และไผ่ จังหวัดขอนแก่น สินค้าอ้อย และหม่อนไหม 

จังหวัดจันทบุรี สินค้าทุเรียน และมังคุด และจังหวัดพัทลุง สินค้าข้าวโดยได้จัดทำ BCG Value 

Chain ของสินค้าเป้าหมาย เร่งสร้างการรับรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดทำแผนเพื่อขับเคล่ือน

การดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ยกระดับผลผลิตทางการเกษตร จากการผลิตมากแต่สร้าง

รายได้น้อย (More for Less) ไปสู่การผลิตสินค้าพรีเมียม ที่ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก (Less 

for More) เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู ่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมกัน” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว 


