
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
กรณีนายอ านาจ ปานทิพย ์และราษฎรต าบลห้วยยาง 

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าห้วยยางแพรกขวา 

------------------------------------- 

๑. ความเป็นมา 
  ส ำนักพระรำชวัง มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๘.๒/๑๓๙๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ขอให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) พิจำรณำตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และเสนอข้อคิดเห็น กรณี นำยอ ำนำจ ปำนทิพย์ และรำษฎรต ำบลห้วยยำง อ ำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ขอพระรำชทำนโครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำห้วยยำงแพรกขวำ บริเวณต ำบลห้วยยำง  
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรเนื่องจำกขำดแคลนน  ำส ำหรับอุปโภคบริโภค และท ำกำรเกษตร 
เป็นประจ ำทุกป ี

๒. การด าเนนิงาน 
ส ำนักงำน กปร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทำน กรมป่ำไม้ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง รวมถึงนำยอ ำนำจ ปำนทิพย์ ผู้ร้องฎีกำ 
และตัวแทนกลุ่มรำษฎรต ำบลห้วยยำง ลงพื นที่เพ่ือประชุมหำรือและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน สรุปข้อมูลได้
ดังนี  

๒.๑  สภาพพื นที่ทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ 
 ต ำบลห้วยยำงเป็นต ำบลในเขตอ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื นที่ประมำณ จ ำนวน 
๙๘.๘  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ ๖๑,๗๖๐ ไร่ มีจ ำนวนหมู่บ้ำน ๑๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนห้วยยำง หมู่ที่ ๒ 
บ้ำนบน หมู่ที่ ๓ บ้ำนทุ่งยำว หมู่ที่ ๔ บ้ำนห้วยมะปรำงค์ หมู่ที่ ๕ บ้ำนทุ่งกว้ำง หมู่ที่ ๖ บ้ำนเนินดินแดง หมู่ที่ ๗ 
บ้ำนชำยทะเล หมู่ที่ ๘ บ้ำนคอกม้ำ หมู่ที่ ๙ บ้ำนหนองพลับ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนหัวเขำ หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนสำยน  ำตกสำย ๑ 
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนคลองหินจวง หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนจั่นเสือ มีจ ำนวนครัวเรือน ๒,๑๗๑ ครัวเรือน ประชำกร ๗,๑๕๐ คน 
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ สวนมะพร้ำว ท ำนำ และปลูกสับปะรด เป็นต้น  

ในพื นที่ต ำบลห้วยยำงมีแหล่งน  ำธรรมชำติ ได้แก่ ล ำห้วยยำงแพรกขวำมีน  ำไหลสม่ ำเสมอตลอดปี 
และสระเก็บน  ำบ้ำนหนองพลับ ๑ ควำมจุประมำณ ๖,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร และสระเก็บน  ำบ้ำนหนองพลับ ๒ 
ควำมจุประมำณ ๙,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร 

๒.๒ สภาพปัญหา 
ในพื นที่ต ำบลห้วยยำงมีสภำพพื นที่ที่มีควำมลำดชัน ประกอบกับไม่มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 

ที่ เ พียงพอต่อควำมต้องกำรของรำษฎร ส่งผลให้รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อนด้ำนกำรเกษตรกรรม 
และด้ำนกำรอุปโภคบริโภค ซึ่งรำษฎรส่วนใหญ่ได้แก้ไขปัญหำโดยกำรเก็บกักน  ำในถังเก็บน  ำหรือขุดบ่อน  ำตื น  
ไว้ใช้เองในแต่ละครัวเรือน แต่ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร       

 
 
 
 



๒ 
 

๒.๓ ผลการพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ 
 กรมชลประทาน เสนอแนวทำงช่วยเหลือโดยกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำพร้อมอำคำร
ประกอบและระบบส่งน  ำ เนื่องจำกบริเวณที่รำษฎรร้องขอให้ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำห้วยยำงแพรกขวำนั นไม่สำมำรถ
ท ำได้ เพรำะสภำพพื นที่ไม่เหมำะสมในเชิงเทคนิควิศวกรรม ลักษณะพื นที่เหมำะสมที่จะด ำเนิ นกำรในลักษณะ 
แก้มลิง เพรำะล ำห้วยยำงมีปริมำณน  ำไหลผ่ำนเฉลี่ยทั งปีประมำณ ๑,๗๔๖,๗๖๗ ลูกบำศก์เมตร ดังนั นกำรขุดลอก
พื นที่แก้มลิงประมำณ ๔.๕ ไร่ (จะได้ควำมจุประมำณ ๒๘,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร) และท ำระบบท่อส่งน  ำยำว
ประมำณ ๗ กิโลเมตร ผันน  ำมำเติมให้สระเก็บน  ำบ้ำนหนองพลับ ๑ และสระเก็บน  ำบ้ำนหนองพลับ ๒ ซึ่งเมื่อ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะสำมำรถเป็นแหล่งน  ำช่วยเหลือรำษฎรได้ รวม ๔๙๙ ครัวเรือน ประชำกร ๑,๕๖๕ คน  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ พื นที่หัวงำนกำรก่อสร้ำงเป็นพื นที่
สำธำรณะประโยชน์ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำงสำมำรถอนุญำตให้ท ำโครงกำรดังกล่ำวได้ โดยให้ 
กรมชลประทำนด ำเนินกำรขอใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่ำวตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓. การด าเนินงานของส านักงาน กปร. 
๓.๑ ส ำนักงำน กปร. ลงพื นที่พบผู้ร้องฎีกำและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

จำกนั นจึงสรุปและประมวลควำมเห็นจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ว่ำ ต ำบลห้วยยำงเป็นพื นที ่
ที่มีควำมลำดชัน แม้จะมีแหล่งน  ำในพื นที่ทั งล ำห้วยยำงแพรกขวำ สระเก็บน  ำบ้ำนหนองพลับ ๑ และสระเก็บน  ำ
บ้ำนหนองพลับ ๒ แต่ปริมำณน  ำโดยรวมยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของรำษฎรโดยเฉพำะในฤดูแล้ง  
แต่การช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยยางแพรกขวาตามที่ราษฎรร้องขอนั้น ไม่สามารถท้าได้ด้วย
เหตุผลทางเทคนิควิศวกรรม ดังนั้น แนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำ
พร้อมอำคำรประกอบและระบบส่งน  ำตำมที่กรมชลประทำนเสนอมำนั น จึงมีควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ 
ประกอบกับพื นที่ก่อสร้ำงอำคำรหัวงำนเป็นพื นที่สำธำรณะประโยชน์ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง
ยินยอมให้ใช้พื นที่เพ่ือด ำเนินกำรได้ และเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะสำมำรถบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน 
ของรำษฎรในต ำบลห้วยยำงที่ขำดแคลนน  ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและท ำกำรเกษตรได้เป็นจ ำนวน ๔๙๙ 
ครัวเรือน รวมประชำกร ๑,๕๖๕ คน  

๓.๒ ส ำนักงำน กปร. จึงได้สรุปและประมวลควำมเห็นดังกล่ำวจัดท ำเป็นรำยงำนทูลเกล้ำฯ ถวำย  
ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลพระกรุณำเพ่ือให้ทรงรับโครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำพร้อมอำคำร
ประกอบและระบบส่งน  ำไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และให้กรมชลประทำนที่มีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป (หนังสือส ำนักงำน กปร. ที่ กร ๐๐๐๒/๑๒๘๙ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒) 

๓.๓ ส ำนักงำน กปร. ได้รับแจ้งจำกส ำนักพระรำชวังว่ำ ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำ  
ทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ทรงพระกรุรำโปรดกล้ำฯ รับโครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำ
พร้อมอำคำรประกอบและระบบส่งน  ำ ไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (หนังสือส ำนักพระรำชวัง  
ที่ รล ๐๐๐๘.๑/๒๓๖๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒) 

๓.๔ วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี ประธำนอนุกรรมกำร
ติดตำมและขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริพื นที่ภำคกลำง พร้อมด้วย พลอำกำศเอก จอม รุ่งสว่ำง 
องคมนตรี รองประธำนอนุกรรมกำร ฯ นำยปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขำธิกำร กปร. นำยชูชำติ ฉุยกลม นำย
สมบูรณ์ วงค์กำด นำยทวี เต็มญำรศิลป์ ที่ปรึกษำอนุกรรมกำร ฯ  นำยสมชำย บ ำรุงทรัพย์ ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงมหำดไทย เขต ๔ นำยปรำโมทย์ ยำใจ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยประเทศ ซอรักษ์ 
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ผู้ตรวจรำชกำรกรมประมง นำยปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่ำไม้ นำยพรชัย แสงอังศุมำลี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนวิศวกรรมโยธำ กรมชลประทำน พลตรี นิรันดร ศรีคชำ ผู้แทนกรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก พลตรี พงษ์ศักดิ์ 
เอ่ียมพญำ ผู้แทนกองทัพภำคท่ี ๑ นำยอนุวัชร โพธินำม ผู้แทนกรมพัฒนำที่ดิน นำยชูชีพ นำคส ำฤทธิ์ ผู้แทนกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร นำยบุญชู อยู่ภู่ ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และคณะอนุกรรมกำรติดตำม
และขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริพื นที่ภำคกลำง เดินทำงไปยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนำยพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และรำษฎรในพื นทีร่่วมให้กำรต้อนรับ  

ในกำรนี  พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี  และพลอำกำศเอก จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี  
ได้พูดคุยกับรำษฎรในพื นที่ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จำกโครงกำร แจ้งให้รำษฎรทรำบถึงพระมหำกรุณำธิคุณ 
ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ รับโครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำ ฯ เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ นอกจำกนี  ผู้แทนรำษฎรต ำบลห้วยยำงได้กล่ำวถึงควำมรู้สึกซำบซึ งในพระมหำกรุณำธิคุณ โดย
องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

           ๑) ขอแสดงควำมยินดีกับประชำชนชำวต ำบลห้วยยำงที่ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณ รับ
โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำพร้อมอำคำรประกอบและระบบส่งน  ำเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ซึ่งจะช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดแคลนน  ำส ำหรับกำรอุปโภคบริโภค เป็นกำรเพ่ิม
คุณภำพชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 

          ๒) ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ก ำลังด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำ
พร้อมอำคำรประกอบและระบบส่งน  ำ ฯ ด ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับ
คุณภำพของงำน เช่น คุณภำพน  ำและท่อส่งน  ำต้องมีควำมเหมำะสม ปริมำณน  ำต้องเพียงพอกับควำมต้องกำร 
เป็นต้น นอกจำกนี  ควรพิจำรณำถึงแนวทำงอ่ืนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนำต่อยอดโครงกำรต่อไป 

          ๓) เมื่อกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำพร้อมอำคำรประกอบและ
ระบบส่งน  ำ ฯ แล้วเสร็จ ขอให้ประชำชนช่วยกันดูแลรักษำโครงกำรให้มีสภำพดีอยู่เสมอ และร่วมมือร่วมใจกัน
พัฒนำโครงกำรให้มีควำมยั่งยืนส่งต่อถึงคนรุ่นหลังต่อไป 
            ๓.๕ ส ำนักงำน กปร.สนับสนุนงบประมำณ ปี ๒๕๖๓ จ ำนวน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท ให้กรมชลประทำน
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร 

 

 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

ส ำนักงำน กปร. กรมชลประทำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและรำษฎรในพื นที่ต ำบลห้วยยำงเข้ำร่วมกำรประชุมหำรือถึงแนวทำง 

กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน  ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและท ำกำรเกษตรของรำษฎรต ำบลห้วยยำง 
 

 
 

 
 
 
 
 



๕ 
 

 

 

 

 

รำษฎรต ำบลห้วยยำงและส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วมตรวจสอบสภำพพื นท่ีท่ีจะด ำเนินกำร 

 

 

 

 



๖ 
 

 

  
พลอำกำศเอก ชลิต พุกผำสุข องคมนตรี แจ้งให้รำษฎร
ทรำบถึงพระมหำกรุณำธิคุณที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ 

รับโครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงห้วยยำงแพรกขวำ ฯ  
เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

พลอำกำศเอก จอม รุ่งสว่ำง องคมนตรี  
พูดคุยกับรำษฎรในพื นที่ 

ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จำกโครงกำร 

  
นำยอ ำนำจ ปำนทิพย์ รำษฎรผู้ทูลเกล้ำ ฯ ถวำยฎีกำและตัวแทนของประชำชนในพื นที่ 

ได้กล่ำวถึงควำมรู้สึกซำบซึ งในพระมหำกรุณำธิคุณ 

  
องคมนตรี พบปะพูดคุยกับรำษฎรที่มำรอให้กำรต้อนรับ  

 

 

 
 

 


