


 

คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน  

กปร.)  ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในภูมิภาคตาง ๆ ทัว่ประเทศใน

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 รวม 9 ครั้ง เพือ่ใหทราบจํานวนโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริทัว่ประเทศ ติดตามสถานภาพของโครงการฯ ในแตละจังหวัด รวมทั้งรับทราบปญหาอุปสรรค 

ตลอดจนแนวทางดําเนินงานโครงการฯ ของแตละจังหวัด เพื ่อนําผลที ่ไดมาปรับปรุงฐานขอมูลของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหครบถวนสมบูรณ และเปนขอมูลพืน้ฐานเพือ่ใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดําริใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป  

 เอกสารฉบับนี ้เปนรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครัง้ที่ 1 

ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันตก มีผู เขารวมประชุมทั้งสิน้   225  คน ประกอบดวยผูแทนจากสวน

ราชการในระดับจังหวัดจํานวน  13 จังหวัด ในพื้นที ่ภาคกลางฝงตะวันตก คือ จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี 

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 

เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ และหนวยงานสวนกลางทีรั่บผิดชอบโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

จํานวน 26 หนวยงาน ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบขอมูล

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของแตละจังหวัด เพือ่นําไปจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริที่เปนเอกภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชื่อม

ประสานแผนงาน/งบประมาณการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการ

ปฏิบัติงานที่ดี สามารถสนองพระราชดําริการพัฒนาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อน่ึง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  

 

สํานักงาน กปร. 

มกราคม 2554 

 

   



สารบญั 

 

สวนท่ี 1                     หนา  

          

• คํากลาวรายงานโดย นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.    1 

• พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ       3                                     

โดย ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี      

• คําบรรยายเร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    10  

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

 

สวนท่ี 2  

• สรุปการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   14 

การบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  

 

สวนท่ี 3  

• สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย หมอมหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. 33 

 

ภาคผนวก 

• จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• กาํหนดการ 

• รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามหนวยงาน 

• ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 



คํากลาวรายงาน 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 1 

 ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันตก (13 จงัหวัด) 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 

ณ โรงแรมดสุติธานี  หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

 กราบเรียน ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรีและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน 

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระผมในนามสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สาํนักงาน กปร.) ใครขอขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี   เปนอยางสูงที่

ใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประจําปงบ 

ประมาณ 2553  คร้ังที่ 1 ในวันน้ี  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเกดิจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศที่สามารถชวยเหลือราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดเร่ิมตนมาต้ังแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองสริิราชสมบัติจน 

ถึงปจจุบัน เปนเวลามากกวา 60 ป ทําใหมีโครงการมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วประเทศ ในการ

ติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ผานมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริใหมีการติดตามการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง โดยลาสุดในคราว

เสด็จพระราชดําเนินไปติดตามโครงการระบบกักเก็บน้ําตามพระราชดําริถ้ํานํ้ารู หรือทางเหนือเรียกวาถ้ํานํ้า

ฮู จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ไดพระราชทานพระราชดําริสรุปไดวา ควรมีการติดตามการ

ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกาๆ เพื่อใหทราบถึงสถานะการใชประโยชนของโครงการ 

เพื่อโครงการจะไดใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการ

สนองพระราชดําริโดยสํารวจ ติดตามสถานะโครงการตางๆ ซึ่งสวนหนึ่งการดําเนินงานดังกลาวนี้ เปนการ

จัดประชุมสัมมนาในวันนี้ ซึ ่งเปนครั้งแรก และเรากําหนดไววาจะสามารถทําครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศไดรวมทัง้หมด 9 ครั้งดวยกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เปนครั้งที่ 1 มีผูเขารวมประชุม

ทั้งสิ้น 200 ทาน ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการในระดับจังหวัด 13 จังหวัด ในพืน้ทีภ่าคกลาง ฝง

ตะวันตก คือ จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ  
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 บัดนี้ไดเวลาสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประจําป 2553 คร้ังที่ 1 รวมทั้งขอความกรุณา ฯพณฯ 

องคมนตรี ไดโปรดมอบแนวทางการดําเนินงานดวยจะขอบคุณยิ่ง 
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คํากลาวเปด 

โดย ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบตักิารโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

ประจาํปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 1 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันตก (13 จงัหวัด) 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553  

ณ โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

 เรียน ทานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทาน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานผูวาราชการจังหวัด ผูแทนสวนราชการและผูเขารวมประชุมในเชาวันน้ี

ทุกทาน ผมตองขอขอบคุณทานเลขาธิการ ที่เราตกลงกันไวเรื่องเวลา 09.30 – 10.30 เปนเวลา 1 ชั่วโมง คือ

แบงกันระหวางผมกับทานเลขาธิการ ถาทานกลาวรายงานมากคือ 55 นาที ผมก็จะพูด 5 นาที ถาทานกลาว

รายงาน 5 นาที ผมมีเวลาพูด 55 นาที ตองขอบพระคุณครับ จะไดมีเวลาพูดเต็มที ่เพราะวาเปนการประชุม

ครั้งแรก ในการประชุมทัง้หมด 9 ครัง้ ผมเขาใจวาเปนการเริ่มตน มีอีกหลายอยางทีเ่รายังตองปรับปรุง ตอง

นําขอมูลตางๆ มา และวันน้ีผมก็คงจะใหขอคิดในฐานะเปนองคมนตรีฝายเกษตร และตําแหนงเปนที่ปรึกษา

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ซึง่กรรมการชุดนีท้าน

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผมในฐานะทีป่รึกษาทีจ่ะประสานงานระหวางพระราชกิจตางๆ กับพระองค

ทาน จากพระราชวงศทุกพระองค มายังพวกเราวาตรงพระราชดําริไหม อันไหนควรแกไข เพราะฉะนั้นวันน้ี

ที่มายังไมมีขอมูล คือยังไมทราบความเปนมาทั้งหมด ก็คงตองฟงความคิดเห็นตางๆ จากทานทัง้หลายดวย 

ประการแรกทานเลขาไดรายงานแลว  ทุกคนคงทราบแลววาโครงการพระราชดําริเปนพระราชประสงคของ

ในหลวง ที่ทานทรงหวงใยประชาชนเรื่อยมาและสิง่หนึง่ทีผ่มคิดอยูเสมอทุกครัง้ที่ฟงใครๆ พูดวา โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมัยกอนมีประมาณ 3,000 โครงการ ไปๆ มาๆ ตอนนีเ้ปน 4,000 โครงการแลว 

แตไมทราบวาแทจริงเปนอยางไร เปนโครงการอะไรบาง ทีไ่หน มีประมาณเทาไร จะมีใครทราบเรือ่งนีบ้าง 

วันน้ีก็ดีใจและไดทราบวาเปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งอยากใหเราทําอยางน้ีตรงกับที่

ผมคดิเพราะสมยัน้ีระบบขอมูลเราสามารถเก็บไดอยางดีเขาไฟลเขาคอมพิวเตอร เขาเว็บไซตตางๆ แตยังไมมี

ใครทําถาเราไดทําทั้งหมด 3,000 หรือ 4,000 เทาไหรกันแน 4,500 หรือ  4,012 อยูที่ไหน คืออะไร ใช

งบประมาณของใคร องคไหนริเร่ิม เปนขอมูลแลวก็อาจไมตองเปดตําราใหญๆ เราก็เปดจากเว็บไซตได ถามี

การทําเรื ่องนี้ วันนี้เปนวันที่เริ ่มตน ผมดีใจที ่ทานทั ้งหลายไดมารวมกันทํา ผมก็จะใหขอคิดเห็นจาก

ประสบการณจากขอมูลบางอยางก็เปนเหมือนคําถาม ทานทําหรือยัง ประการแรกก็แยกเปนกลุม จังหวัด 9 

กลุม สุดทายที่กรุงเทพฯ  ซึ่งจะเปนเร่ืองของโครงการของกรุงเทพฯและจากที่อ่ืนๆ ไปสรุปในวันน้ัน  
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 ก็รูสึกจะใชเวลาไมมาก ไมกีเ่ดือนตามระเบียบงบประมาณ ปญหาของผมก็คือวา ผมไมสามารถไป

ไดทั ้งหมด ก็กะวาผมเองจะรับ 3 ครั้ง จะไปจังหวัดที ่ไมเคยไปคือที ่ กรุงเทพฯ ครั้งที ่6 ที่จะไปคือที่

นครศรีธรรมราช เพราะเคยอยูเมื่อตอนเด็ก ไปทีไรก็จะพักที่โรงแรมดอกบัวคู แลววันรุงขึ้นก็เดินทางตอ 

ไมไดเห็นพระธาตุ อยากจะไปเห็น และไมไดไหวอนุสาวรียของทหาร ก็อยากจะไป   อีก 6 แหง ก็จะแบงให

องคมนตรี 2 ทาน คือ ทานพลากร สุวรรณรัฐ และทานสวัสดิ์ วัฒนายากร ซึ ่งทานเปนองคมนตรีดูแล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยูดวย  แบงกนัไปคนละครึง่  ประการแรกที่ผมอยากจะกลาว คือ เรื่อง

การแบง ซึ่งผมก็ไมทราบวาทานทั้งหลายที่เกี ่ยวของเลือกกันอยางไร เพราะกระทรวงเกษตรก็มีการแบง

เหมือนกัน แตตางกันนิดหนอย แตอยางไรก็ตามทีป่ระชุมวันนีเ้ปนกลุมแรก 13 จังหวัด ซึ่งในแงของภูมิ

ประเทศก็แตกตางกัน สวนที อ่ยู ภาคกลาง คือ สุพรรณบุ รี  นนทบุ รี   ปทุมธานี  ชัยนาท สิงหบุ รี  

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี อยางนครปฐมอยูในเขตปลูกขาว เปน

นาสวนใหญ จะเปนนาในเขตชลประทาน  และจะเปนนาบางจังหวัดทีเ่ปนนาทีใ่หผลผลิตสูงทีสุ่ด คือปลูก 2 

ครั้ง ในปจจุบันก็พยายามจะปลูกเปน 3 ครั้ง เปนเขตที่ปลูกสงนอก ผลผลิตเฉลี่ยเขตนี้สูงที่สุดในประเทศ

ประมาณ 700 กก./ไร เมื ่อวันศุกร – วันเสารที่ผานมาผมไปทางอีสาน ผานจังหวัดที่ผลผลิตต่ําที่สุดใน

ประเทศคือ อุบลราชธานี มุกดาหาร แถวนั้น ผลผลิตประมาณ 250 กก./ไร  เพราะฉะนัน้ 1 ใน 3 ของภาค

กลาง ผลผลิตขาวบานเราเมือ่เฉลี ่ยแลวคอนขางต่าํ แตความจริงแลวไมใช ทีสู่งก็มีทีส่ําคัญอยู ในเขต

ชลประทานภาคกลาง แตวาราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี จะแตกตางกวา คือจะมีนาสวน

หนึ่ง แตวาสวนหนึ่งจะติดภูเขา ทําใหมีไมผล มีอางเก็บน้ ํา นอกจากนั้นบางจังหวัดก็ติดทะเล เชน 

สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ซึง่หลายโครงการนาสนใจ ทีใ่นหลวงสนพระหฤทัย เชน 

สมุทรสาคร  คือโครงการแกมลิง แกน้าํทวมกรุงเทพฯ ก็ใชที ่แถวนั้น ที่อยู ติดทะเลและบางแหงที่ต่ําเทา

ระดับน้ําทะเล บางที่มีปญหาขุดดินเพื่อถมที่ทําการกอสราง ทําสนามกอลฟ ทําหมูบานจัดสรร  

เร่ืองของฝนในภาคกลาง เขตขาวจะมีปริมาณน้ําฝนสูง ในกรุงเทพฯ ฝนประมาณ 1,500  1,400 มล./

ป แตวาในเขตทีติ่ดภูเขา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี ฝนนอย เพราะติดเทือกเขา ผมจํา

ไมไดวาเทือกเขาอะไร ฝนมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ใครอยูใกลภูเขามากก็จะมีผลผลิตต่ํา ก็เปนสิ่งที่

ผมคิดวาสภาพดินฟาอากาศ เศรษฐกิจ สังคม เหลาน้ี ควรจะตองวิเคราะหดวย ในแตละจังหวัดประชากรมาก

นอยแคไหน กาญจนบุรีนาจะมีเรื่องของชนเผา นาจะมีตัวเลขเปนการนําไว   ปริมาณน้ําฝน สภาพภูมิ

ประเทศ เร่ืองขาวเพราะวาเปนที่นาสนใจ และขอสําคัญ บางเมืองทีผ่มเขาใจที่เลือก 13 จังหวัด เปนจังหวัดที่

ในหลวงทานประทับตัง้แตทรงครองราชย อภิเษกสมรส จะเห็นไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด

เพชรบุรี จะมีโครงการมากมายเพราะทานอยูมาตัง้แตเริม่ตน นอกจากนัน้จังหวัดอืน่ๆ ก็เรียงกันไป ตามที่

เสด็จฯ มากหรือนอย บางจังหวัดเชน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตอนหลังเสนทางลัดไปปากทอ 

ดาวคะนองน่ีเสด็จฯ นอย เนือ่งจากถนน สะพานมีสภาพเปนคลืน่ หลังของทานเจ็บจึงเสด็จฯ ไมไดเลย โดย

เปลีย่นไปสายนครปฐม สายราชบุรี กรุงเทพ ตลอด เพราะสะพานจะไมโดดมาก เมื่อสมัยกอนทานไมมี

โอกาสไดผาน แตถึงกระนั้นเมื่อเสด็จฯ ดวยเฮลิคอปเตอร ทานก็จะมองขางลาง อันนี้ก็เปนไปตามแนวของ
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โครงการที่ผมเขาใจนะ เพราะผมไมไดมานัง่คุยกับทานทีท่ําวาทําไมถึงเลือกอันนีก้อน โครงการสวนใหญก็

คงทราบดีวาเปนพระราชดําริของในหลวงเกือบ 90 เปอรเซ็นต แตวาอันไหนเปนโครงการพระราชดําริ อัน

ไหนเปนโครงการที่เพียงแตเริ่มงานอื่นๆ เราคงตองดูรายละเอียด เพราะผมเขาใจวาโครงการตางๆ กปร. มี

ขอมูล บางโครงการก็ทางจังหวัด กรม กอง สงมา อยางที่โครงการแรกๆ ของพระองคทาน ถาทานเปดดู เชน  

1.โครงการพระราชประสงคสหกรณหุบกะพง ตัง้แตป 2507 เปนโครงการแรกๆ ตัวอยางที่ดินซึ่ง

ไมไดใหโฉนด คือ ใหอยู ใหเชา ถึงปานนีก้็ยังไมมีโฉนด เปนทีส่วนพระองค ที่ไมใหโฉนดเพราะตอนหลัง

กลายเปนโครงการปฎิรูปที่ดิน โครงการอะไรตางๆ มีรายละเอียดตางๆ ก็ลองไปศึกษาดู 

 2. โครงการอางเก็บน้ําเขาเตา เมื่อป 2523 เปนอางเก็บน้าํแรกๆ ทีท่านเริม่กัน้น้าํทะเลไมใหเขามาขัง 

บัดนี้รอบๆ กลายเปนรีสอรทไปมากแลว แตทานเคยเสด็จเมือ่ 2 ปกอน รูปถายยังมี ทานเสด็จฯ ไปเยี่ยม 

อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้น รายงานละเอียดมาก แตความจริงทานอยากจะบอกวามาสรางในระยะแรกๆ 

 3. โครงการพัฒนาตามพระราชประสงคหนองพลับ 2513 ตอนนี้ผมเขาใจวามีโครงการชัยพัฒนาไป

ทําอีกเยอะแตวาในนี้อานไมเห็นมีทีส่มเด็จพระเทพฯ เสด็จไปปลูกปาลมน้าํมันในเขตแหงแลง สบูดํา เปน

โครงการที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเนนมาก 

 4. ฝายทดน้าํหวยมงคล ป 2520 เปนประวัติที่ทานทรงงานไปแลวเจอชาวบานเขาปลูกผัก ชาวบาน

ทูลวาขายไมไดราคาดี เพราะไปขายไมได ถนนไมกีก่ิโลเมตรไปถึงหัวหิน เปนโครงการทีท่านริเริม่ทําถนน

ใหตํารวจตระเวนชายแดน ใชรถบูโดเซอรไปทําถนนเขาไปถือวาเปนโครงการแรกๆ ตอนนีเ้ปนอางเก็บน้าํ

หวยมงคล ซึ่งมีพระรูปของหลวงปูทวดใหญที่สุดในโลกอยูตรงน้ัน เปนตน 

 อีกโครงการทีไ่มมีในนี ้แตถือวาสําคัญคือโครงการยางนา พอทานเสด็จครองราชยแลวทานอภิเษก

สมรส ทานก็เสด็จฯ ไปหัวหิน ไปที่พระราชวังไกลกังวล ประทับแรมเหมือนเปนฮันนีมูนดวย แรกๆ ไป

รถไฟบาง ชวงหลังไปรถยนต ทานก็เห็นแปลงนาที่อําเภอบานลาดถึงอําเภออะไรลืมไปแลว เปนตนยางนา 

เปนปาทึบ ซึ่งผมเองตอนน้ันยังหนุมๆ ยังทันตอนว่ิงไปปกษใต ประมาณ 10 กวากิโล ทานก็อยากจะเก็บไวก็

เก็บไมไดก็เลยเก็บเมล็ดมาปลูกไวที่สวนจิตรฯ ปลูกทีพ่ระราชวังไกลกังวลดวย แตสวนจิตรฯ เปนแปลง

ใหญ ปจจุบันเปนแปลงนาที่ใหญที่สุดในกรุงเทพฯ ในภาคกลางอยูที่สวนจิตรฯ ปลูกตอนน้ันประมาณ 4,000 

ตน แตตอนนี้เหลือนอยเนื่องจากมีการโคลนนิง่ มีการถอน แตวายางนาในกรุงเทพฯ ปญหาจะโตไมได กิ่ง

มันจะรวงเอง เนื่องจากน้ําใตดินตื้น ลงไปประมาณ 2 เมตรมีน้ําแลว      ทุกปยางนาแบบปลูกครบรอบวัน

ประสูติของพระบรมฯ    ใหคณะวนศาสตรไปปลูกทุกป ทานก็ยังโปรดใหเขาไปในวันนี้ ทุกวันนี้ทานทํา

ไมไดก็ให สมเด็จพระเทพฯ รับ ยางนามันโตชาถานํ้าใตดินตํ่า จะมาวางแผนขุด ขุดคันลอกน้าํไมพอ และผม

ก็ไมเห็นดวย จากความจริงในใจ เพราะวากรุงเทพน้ําใตดินมันต่าํ เมือ่ปลูกไมยืนตนใหญๆ มาปลูกที่นี่ไมมี

ทางโต เหมือนยางนา แถวระนอง แตเขาก็พยายามหาทางจะปลูกกัน อันนีเ้ปนตัวอยางทีผ่มอยากยกมาให

ทราบ  สุดทายเราก็มีโครงการศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2526 หวยทรายเปนศูนยศึกษา

พัฒนาศูนยที่ 6 ศูนยสุดทายที่ต้ังขึ้นที่น่ี และก็เปนหนวยเรียกวาศูนยบัญชาการ ทานก็ใชพระราชวังไกลกังวล
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กับทีส่วนจิตรฯ เปนศูนย นอกนัน้ทานก็มีพระตําหนัก อันนีเ้ปนตัวอยางที่ผมจะยกวามันเกาขึ้นมาจนถึง

ปจจุบัน 

 ปจจุบันก็มีของ 902 คือ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ปจจุบันมีโครงการศึกษาพันธุไม 

เร่ิมที่ทายาง โครงการของสมเด็จพระเทพฯ ก็มีอนุรักษพันธุกรรมพืช และอีกหลายโครงการตามมาเรื่อย แต

ของสมเด็จพระเทพฯ ก็เร่ิมป 2535  ของสมเด็จพระบรมฯ ก็มีคลินิกเคลื่อนที่ เร่ิม 2545 คอนขางหลังสุด และ 

2506 ก็มีของสมเด็จเจาฟาจุฬาภรณฯ ก็มีโครงการ สุดทายหลังสุดก็พระวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระ

วรชายา  ก็มีเรื ่องของศูนยสามวัยสายใยรักแหงครอบครัว อันนี้หลังสุดป 2552 เรียกวาทุกพระองคมี

โครงการ สวนใหญเปนโครงการที่ในหลวงพระราชทานมา แตแรกทั้งสิน้ และโครงการทีผ่มเห็นวาสําคัญ

จะเอยขึ้นทีหลัง คือในหลวงทานพอเสด็จฯ ไปตางจังหวัด ทานตองไปชวยเหลือประชาชน เห็นความทุกข

ยากและทานใชหลัก พูดงายๆ คือทานเหมือนเด็กฝรัง่ เรียนอยูเหมือนนอกตลอดไมเห็นเมืองไทย เพราะงั้น

เมือ่ครองราชย ถาจะเปนพระมหากษัตริยของไทย ทํางานใหประเทศไทย ทานจะตองรูจักเมืองไทย เพราะ

ชวงแรกของทานจะเสด็จพระราชดําเนินหมด 70 จังหวัด ยกเวนแมฮองสอน เสร็จหมดผมก็กลับอีสานเมือ่ 2 

วัน ไดกลุมอาวุโสไปดูเสนทางที่พระองคทานเสด็จ ครัง้สําคัญคือ เดือนพฤศจิกายน ณ วันที ่14 พ.ศ. 2504 

และ 2498 ที่เปนทริปทีท่านออกอีสาน ขากลับผานนครพนม ผานอําเภอกุสุมาลย ผานหนองหาน ผานสกล

ขึน้ภูพาน แลวหยุดประทับเสวยบนภูพาน กลางวันบนผาเสวย ผมก็อานตําราตํานานผาเสวย ไปคราวนีเ้พิ่ง

เห็นกอนลงเปนทีจ่อดรถ เปนทีท่ําการติดหนาผา กอนลงภูพาน กอนลงไปขางลางมองเห็นผา เปนผาเสวย 

เสด็จฯ ไปจุดเอยมากเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริของในหลวงภาคอีสาน เรียกสี่แยกหนองแวง แวงคือ

ตนไม ที่ขึ้นในนํ้าในภาคอีสานเหมือนธูปฤาษีในภาคกลาง และตรงนัน้เปนแรงดลพระราชหฤทัยหลายเรือ่ง 

เรื่องฝนหลวง เรื่องของการทําฝายตนน้ํา ขุดสระน้ําในนาอยูตรงนัน้หมด เพราะตรงนัน้ขาวตายหมด แต

พระองคทานก็ถามชาวนาที่รอรับโดยไมไดมีหมาย เพราะเห็นเปนชาวนามารอรับ ทําไมขาวตาย ฝนแลง

หรือ ชาวนาบอก ไมใช น้าํทวม ทานก็เลยตระหนักวาอีสานหรือทุกภาคในเมืองไทยน้ําทวม ฝนแลงเกิดป

เดียวกนั และเรามีนํ้าเยอะ เราปลอยลงสูทะเลหมดไมเก็บไวเลย และนอกจากนัน้บนฟา ฟาสีฟา เมฆขาว ทํา

อยางไรถึงจะเอาเมฆลงมาได นับจากวันนัน้ทานก็เกิดแรงดลพระราชหฤทัยในการทรงริเริ่มทําฝนหลวง  

และทําฝายตนน้ํา  แกมลิง  เศรษฐกิจพอเพียง ก็เปนแรงดลพระราชหฤทัยทีผ่มอยากจะกลาว แตวาของทาน

เนนเร่ืองอาหารกับอาชีพ ก็มีการเลี้ยงปลามีโครงการตางๆ ที่ทานอาจจะทํา เลี้ยงปลา ขาวนี่สําคัญ คือวาขาว

ทุกจังหวัด ยิ่งภาคกลางมีขาวเยอะก็มีแปลงทดลอง มีโรงสีขาว เครือ่งมือปลูกขาวขนาดเล็ก ในโครงการวัว

นม เราจําหลักวา ในหลวงทานจะไมมีโครงการที่เลี้ยงสัตวเพื่อฆาบริโภค เลี่ยงมาก นอกจากสัตวเล็ก อยางวา

ถาเปนสัตวใหญก็มีวัวนม ก็เร่ิมมีโครงการสวนจิตรฯ ตอมาก็เปนโครงการไทยเดนมารค โครงการโคนมโพ

ธาราม นอกจากน้ันก็มีผักทั้งเขตรอน เขตอุน สมุนไพร ผลไมก็มีเขตรอน เขตอุน อบอุน พืชอุตสาหกรรมก็มี

การอนุรักษพันธุกรรม แตวาตอนนี้ที ่ผมเห็นคือ สมเด็จพระเทพฯ สนพระทัยเรื่องของปาลมน้ํามัน ที่วา

ปาลมกับสบูดํา พืชที่นํามาใชแทนน้าํมัน อันทีส่องของอาหารกับอาชีพแลวของประชาชนก็เนนเรือ่งน้าํ มัน

ก็ทุกภาคโดยเฉพาะภาคนี ้สิ่งที่พบมากทีสุ่ดก็คือเรื่องของฝาย ฝายทดน้ํา อางเก็บน้ําขนาดเล็กเยอะมาก 
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เพราะวามันจําเปน ทานเคยทรงศึกษาทางชลประทานมากอน ตอนอยูสวิสเซอรแลนด ทานก็ทรงเขาใจ ก็

ตองมีฝายทดน้ํากั้นทีว่าใหญหนอยก็เปนฝายทดน้าํ โตขึน้ไปมากขึน้ก็เปนฝายขนาดใหญ แตรวมทัง้ฝาย

ขนาดเล็กน่ันก็คือฝายทดนํ้า  อางเก็บน้ําพบมากในอีสานแลวก็พัฒนาลุมน้าํก็มีเยอะ การทําน้ําในระดับไรนา     

การปองกันน้าํระดับอุทกภัยซึ่งเกีย่วของกับแกมลิงแถวสมุทรสาครเยอะ เปนโครงการทีเ่กีย่วของมาก แลว

เขื่อนก็อยากจะพูดวาเขื่อนที่สําคัญอยูเขือ่นหนึง่ หลังสุดที่ทานเสด็จฯ ตอนเริ่มประชวรแลวใหมๆ คือเรือ่ง

ของอางเก็บน้ํา อางเก็บน้ํายางชุมทีกุ่ยบุรี อันนี้เปนอางเก็บน้ําไมกี ่แหงในประเทศไทยคือสรางอางแลว

ปรากฏวาน้าํมันนอยเกินไป ทานก็ใหทําโครงการเติมสันเขือ่นเพื่อเก็บน้าํใหไดอีกมาก ใหมากขึ้น ก็เปน

โครงการของทางกรมชลประทาน ถือวาไมกี่โครงการในประเทศไทยที่เติมสันเขือ่นขึ้นมาเก็บน้ําไดอีกเยอะ

เชยีวนะ แลวทาํใหเกดิประโยชน แกน้ําทวม แกอะไรไดของกุยบุรี ขางลาง และก็เปนตัวอยางอันหนึ่งทีต่อง

ใชเงินรวดเร็วคือของบประมาณ งบประมาณก็บอกวาอยางนอย 2 ป กวาจะตั้ง กวาจะอะไร ทานบอกวาไม

ทันหรอก ทานก็พระราชทานทรัพยสวนพระองค โครงการแผนพัฒนา และโครงการกปร. พอเสร็จทัน

ปรากฏฝนตกมาแกไดจริง คิดเปนมูลคามากมาย นี่เปนตัวอยางทีค่ิดวา โครงการถือวาคอนขางสําคัญ เรือ่ง

ของน้าํ ตอไปก็เรือ่งของที่จะตองสนใจ ปาไม ปาไมนีก่็มากทีผ่มเรียนใหทราบแลวคือโครงการปลูกยางนา 

ถึงแมจะไมไดมาปลูกที่ทายาง ทายางเวลานีถ้าใครไปดูก็เศราใจนิดหนอยนะครับ เพราะตนยางบางตนถนน

เขามาหมด เมื่อปที่แลวตองขยายถนนก็ถามไป คณะวนศาสตร จะตัดไดไหม จะยายไดไหม ตนยางเนีย้ งัน้ก็

ไมมีทางนะ ตองสรางถนนก็สําคัญ ยางนาตรงนัน้ก็คงจะหมดลง แตวาขางในยังมีอยูในปาก็เดินไปสํารวจดู 

ยังพบอยู คือเรานาจะเก็บไวอยางนอยเปนทีร่ะลึกโครงการของในหลวง ซึง่ถือวาเริม่โครงการของ

พระมหากษัตริยเร่ิมการอนุรักษปา อนุรักษน้าํ การอนุรักษและฟนฟูปาเสือ่มโทรม ก็มีเยอะ การปลูกปาฝาย

ตนน้าํลําธาร ฝายขนาดเล็กหรือที่เรียกฝายแมว หรือ Check Dam ฝรัง่เรียก บีเวอรแดม บีเวอรเปนคนสราง 

การอนุรักษและปองกันสัตวปา อันน้ีก็เปนโครงการเกี่ยวกับ 13 จังหวัด เนนที่ประจวบคีรีขันธ กับทีเ่พชรบุรี

มาก 

 สวนภาคกลางเรามาเนนเรื่องของขาว อาชีพอะไรตางๆ ตอไปก็ดิน น้ําก็เพื่อความสมบูรณ เพื่อใหมี

ปจจัย 4 แกมนุษย ปาไม ตอมาก็เรื่องดิน เพือ่ใหปาไมและพืชงอกงามดี น้ําไมแลง น้ําไมทวม ก็มีโครงการ

อีกเยอะ เชน การฟ นฟูดินเสือ่มโทรม การฟ นฟูปาชายเลน ตัวอยางก็แหลมผักเบีย้ โครงการปลูกแฝก 

โครงการปองกันชะลางพังทลายของดิน 

 ตอไปเรือ่งของสิง่แวดลอม ก็มีอยู เกี ่ยวของกับโครงการก็เชน ปญหาประชากรมากขึ ้น ความ

ตองการอาหารและปจจัย 4 ก็ตามมา สิ่งแวดลอมก็กระทบกระเทือน ในเรือ่งของการบําบัดน้าํเสีย การฟนฟู

ปาเสื่อมโทรม การคุมครองปองกันทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นก็คงมีเรือ่งของพลังงานทดแทน อันนีอ้าจจะ

ไมชัด แฝงอยูในบาน เรือ่งของการทําแกสโซฮอล จากออย จากมันสําปะหลัง ขาว คนไทยชาวบานรูจักทํา

แกสโซฮอลอยางดี เพราะวาการผลิตเหลาขาวมีแกสโซฮอล วิธีการทํา การหมัก แบบเดียวกัน ผมเคยตาม

ทหารประจําตัวพอไปดูในปา เขาจะไปทํา ตองตม มีวิธีการเหมือนโรงกลัน่ธรรมดา แตเขาทําอะไรคลายกัน 

หมักเหมือนกัน   น้าํมันดีเซลชีวภาพที่วาปมน้ํามันประจวบก็เคยมีโครงการแรกๆ ทําน้าํมันมะพราว แตผม
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เดานะวา มะพราวไปไมนานเพราะวาบานเรามะพราวบริโภคก็ยังไมพออยูแลว เอามาทําน้ํามัน  มะพราวก็ยิง่

ไมพอสักเทาไหร ปาลมนํ้ามันก็เพิ่งตามมา 

 โครงการใชน้ํามันไบโอดีเซล คือน้าํมันที่ใชแลว โครงการผลิตพลังงานแบบแกสชีวภาพมีเทนจาก

ขยะก็มีอยู อันนี้ถาไมมี สวนมากก็ศูนยพัฒนาหวยทรายฯ ก็จะมีโครงการพวกนีอ้ยู  ซึง่แฝงอยู โครงการ

พลังงานแสงอาทิตยนิยมมาก พลังงานลม น้ํา ก็หลายแหงทําแตถาไมมีที ่ศูนยพัฒนาหวยทรายฯ จะมีอยู 

ถัดไปก็โครงการสัตวเลี้ยง มีการสงเสริมเลีย้งไหม สุกร โครงการโคนม กระบือ โครงการปลูกอาหารชาง 

เหลานีก้็เปนโครงการทีผ่มคิดวาพระองคไดทรงมีการเรียงลําดับความสําคัญเรื่อยไปและก็จะใชจริง ทานก็

ลองศึกษาที่สวนจิตรลดากอน แลวขยายไปตามภาคตางๆ ไปทุกภาค ไปทําคลายๆอยางนี้ เนนอะไร ไปบาง 

 อยากจะเรียนวาอันนี้ก็เปนโครงการทีม่าเลาใหฟงวา พระองคทานไดทรงริเริม่มากมาย หลังจากนีก้็

ทรงมีสุขภาพพลานามัยลดลง ทานก็อาจจะไมไดเสด็จฯ ตรวจดู ประจําเหมือนแตกอน เมือ่กอนทุก 6 เดือน 

ทานจะเวียนไปเชียงใหม ภูพิงคราชนิเวศน ภูพานราชนิเวศน ทักษิณราชนิเวศน สุดทายก็กลับมากรุงเทพฯ 

ตลอด แตตอนหลงัทานกไ็ดลดลง  สมเด็จพระนางเจาฯ ก็เสด็จฯแทนบาง ตอนนีก้็คงเห็นวาพระองคทานทัง้ 

2 พระองคก็คงไมไดออกมาเพราะเสด็จพระราชดําเนินคอนขางลําบาก ก็สมเด็จพระเทพฯ และเจาฟาจุฬา

ภรณฯ  ผมเห็นวาทานทรงงานเพิม่ขึ้น ทํางานแพทยอาสา  เดิมทานใหองคมนตรีอัสนีเปนผูแทนพระองค

แทนสมเด็จพระพี่นางฯ แตตอนนี้สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณฯ รับงานนีแ้ทนเพราะพระองคทรงดีขึน้ สมเด็จ

พระเทพฯ เราจะเห็นวาทานรับงานมาก ผมเองก็เปนหวงวาทานจะออกเกือบทุกวัน วันหนึง่ก็หลายชัว่โมง ก็

คงตองเสริมงานเหลานีต้อและพยายามดูแลใหตรงกับพระราชดําริ คืออยาใหมันออกไปนอกพระราชดําริ  

แลวก็ เราพยายามใชตัวอยางเปนหลักที่มีจริงๆ ก็ศูนยพัฒนาทุกกลุมก็จะมีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ อยู อยูแถว

นี้ก็มีหวยทราย สวนกลางก็ที่สวนจิตรลดาซึง่มีทุกอยางอยูที่นัน่หมด บางอยางก็ถายทอดไปได บางอยางก็

อาจตองใชเวลา ทางสวนจิตรฯ จะเปนโครงการแรกๆ ของพระองค และก็เปนการเริม่ตน จากนัน้ก็ขยายผล

ไปยังศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และก็ออกไปตามทองถิ่น ก็หวังวาหลังจากพวกเราพูดคุยกันแลว ก็คงจะเห็นวา

มันอะไรชัดขึ้น โครงการเริ่มเมื่อไหร ใครทรงริเริ่ม และก็ผลงานเปนยังไง และก็รายละเอียดเปนอยางไร 

อยากใหเห็นชัดเจน เสร็จแลวเราก็จะรวบรวมเปนขอมูล เราจะไดครบ 9 ครั้ง ก็ครบทัง้ประเทศ คราวนี้ชัด

เลย โครงการ 4,000 โครงการอยูตรงไหน ใครทําอะไร  อยางไรก็คงชัดเจนขึ้น เราก็จะไดประโยชนจากอันน้ี 

ซึ่งจะไดหยุดสักทีวาประมาณน้ัน 3,000-4,000 โครงการ และก็ไมทราบวาที่ไหน และบางโครงการที่ผมอาน

ดูในนีก้็ยังไมแนใจวาจะเปนโครงการวิจัยพัฒนา มันเหมือนเริ่มตน  โครงการบางโครงการตองแยกไปอีก 

โครงการบางอันก็เปนการสงเสริมอาชีพ สงเสริมสิ่งแวดลอม สังคม ที่ผมเอยไปจะหนักไปทางโครงการทาง

วิทยาศาสตร ซึง่เราก็ทําและชวงนีศู้นยศึกษาการพัฒนาฯ ก็เริ่มพยายามที่จะเรียกวาขยายผล สมัยกอนทาง

กรมสงเสริมเคาเรียกวา หนวยแพทยเทคโนโลยี ขยายผลมันก็ตองเปนอยางนี้ นักวิจัยทําแลวเอาไปขยาย

ทันทีไมได มันจะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีกอนใหมันงายๆ เปนไปไดกอนหลังจากนัน้ถึงจะไปขยายได 

และผลงานวิจัยบางอยางคนดูบอกวาอยูบนหิง้ ความจริงไมใช นักวิจัยตองทําอยางนัน้ เปนนักพัฒนาตอไป 

ตองเอาไปพัฒนาเปนเทคโนโลยี เนนวิธีการงายๆ กอนทีจ่ะสงเสริมออกไปหรือขยายผลออกไป อันนี้ก็เปน
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ขั้นตอนของทางดานวิจัยพัฒนา  อันนีก้็เปนการกลาวเปดครั้งแรกของผม ก็พยายามเอาประสบการณมาพูด

เพราะผมเองนัน้อยางที่เรียนแลว เริม่ทํางานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มาตัง้แตแรกเลย ตัง้แตป 2522 ทีเ่ขา

หินซอน จากนั้นก็ติดตามมาตลอดก็ไดทราบงานอะไรตางๆ เอามาเลาถายทอดใหพวกเราทราบนะครับ    

สุดทายในฐานะที่เปนองคมนตรี และกระผมก็รับใชเบื้องพระยุคลบาทมาตั้งแตแรก และก็ทุกทานที่เปน

ตัวแทนของหนวยราชการ  ทุกทานทีม่าประชุมวันนี ้เปนตัวแทนของพสกนิกร ผมใครขอเรียนเชิญทุกทาน 

ไดหาโอกาสทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและของราชวงศทุกพระองคทานนะครับทีไ่ดทรง

บําเพ็ญมา จนในหลวงพระชนมายุ 82 ทรงครองราชยมา 60 กวาป ทรงงานมาตลอดเราจะเห็น นับวาเปน

ตัวอยางทีดี่ของเรา เราก็ควรจะตามรอยเบือ้งพระยุคลบาทของทานโดยปฏิบัติตามหนาทีข่องเรา ตาม

สติปญญาของเรา ตามความสามารถของเรานะครับ ตามพลังกายพลังใจของคนที่จะปฏิบัติได พยายามตาม

รอยที่พระองคทานไดทํา ถึงแมจะเพียงนอยนิดถาจะทําไดก็ขอใหชวยกันทํา โดยเฉพาะในการเปน

ขาราชการ ในเรือ่งของทศพิศราชธรรมก็พยายามทีจ่ะตามแนวนัน้ และก็ชวยกันพยายามขยายผลงานของ

พระองคทานออกไปใหเกิดประโยชนแกประชาชนในทองถิ ่น อยางที ่ผมเรียนแลวนักวิชาการก็ยังจะ

ถายทอดออกมางายๆ เอาผลงานมาใชในทองถิ่นใหกระจายไปสูพี่นองประชาชนชาวไทยในทองถิน่ทีท่าน

รับผิดชอบอยู อยางคราวน้ีก็ 13 จังหวัด และก็เพือ่ใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติของเราใหมากทีสุ่ดเทาที่

จะมากได ในวาระนี้ผมขอใหพวกเรารวมกันถวายพระพร ขอใหพระองคทรงพระเจริญ มีพระสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณกลับมาเหมือนเดิมทุกประการ และก็ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป

พุทธศักราช 2553 คร้ังที่ 1 ณ บัดนี ้และขออวยพรใหการประชุมสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่ต้ังไวทุกประการ และขอใหผูรวมประชุมทุกทาน จงประสบความสุขความเจริญ มีความกาวหนาในอาชีพ

ราชการ รวมทั้งปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอขอบคุณครับ 
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คําบรรยาย 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 1 

 ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันตก (13 จงัหวัด) 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 

ณ โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 

 กราบเรียน  ฯพณฯ องคมนตรี ทานรองปลัดระทรวงมหาดไทยคุณวิบูลย ทานผูวาราชการจังหวัด 

ทานรองผูวาราชการจังหวัด ทานที่ปรึกษาสํานักงาน กปร. ทานรองอธิบดีกรมพัฒนาทีดิ่น และหัวหนาสวน

ราชการทีม่าในวันนี ้รวมทั้งสื่อมวลชน ผูมีเกียรติทุกทาน ที่จริงแลวที่ผมขึ้นมาไมใชลักษณะการบรรยาย 

อยากจะมาตั้งประเด็นคําถามไวใหกับทุกทาน  ชวยกรุณานําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปดําเนินการอยางถูกตอง สมบูรณ  ผม

พยายามตัง้ใจใชคําวาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จะตองอยูตลอดไป อยูอยางยัง่ยืน อยูกับทุก

จังหวัด  อยางที่ ฯพณฯ องคมนตรี มอบแนวทางไวแลว ก็คงจะเปนสวนหนึง่ที่กราบขอบพระคุณทุกจังหวัด

ดวยวาทานไดรับสิ่งที่เปนมงคลไวในจังหวัดนั้นแลว เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เปนมงคลมีมากถึง 3,000 หรือ 

4,000 โครงการ เราจะมาชวยกันบํารุงรักษาอยาง ไร อาจจะมีทัง้สมบูรณไมสมบูรณที่เราตองมาชวยกัน

พิจารณา  ซึง่เปนวัตถุประสงคหลักจริง ๆ ของการจัดสัมมนาในวันนี ้เพือ่ใหชัดเจนเกีย่วกับโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ  ผมก็จะใชเวลาที่ ฯพณฯ องคมนตรี กรุณาเหลือใหผม 15 นาที ดําเนินการตอ เพื่อ

ทบทวนวาสิ่งที่เราเคยทํารวมกันวาเปนอยางไรบาง พอภาคถัดไปทานก็คงจะบอกวา สถานะโครงการที่ทาน

ดูแลอยูเปนอยางไร เพือ่วาในสวนตนทีเ่รามีฐานขอมูลของสํานักงาน กปร. กับสถานะปจจุบันเราจะไดเห็น

อยางชัดเจนวา โครงการตาง ๆ จะรวมกันทําตออยางไร 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ ฯพณฯ องคมนตรีไดตั้งประเด็นไว   ผมเขาใจวาโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริมาจาก 

1. แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศโดยตรง ก็มีหลาย ๆ 

อยางทีท่รงอยูในพระทัย    อยางทีเ่ริ่มตนจากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ

ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”  ตรงจุดนีค้ําวา “ธรรม” คือสิ่งทีเ่กิดขึน้สืบเนือ่งทุกอยาง  สืบเนือ่งจาก

ทําอยางไรธรรมชาติจึงจะสมดุล  เพือ่ประโยชนกับประชากรของพระองค ทรงคิดลวงหนาตัง้แต ขึ ้น

ครองราชยเปนตนมา 60 กวาปแลว แตธรรมชาติที่เปนอยูทีเ่ราทําใหมันสูญหาย ไมสมดุล  ดวยอะไรก็
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แลวแต  เพราะฉะนัน้แนวทางทีท่ําไวนีก้็ใชธรรมชาติสวนนีเ้พื่อแกไขธรรมชาติโดยหลักประหยัด เรียบงาย  

เปนขั้นตอนตาง ๆ โครงการน้ันใชธรรมชาติเอ้ือเปนหลัก 

2. แหลงที่มาจากฎีกาของราษฎรเกี่ยวกับความทุกขรอนตาง ๆ  ทําใหตองถวายฎีกาขึ้นไป   

มพีระราชกระแส  พระราชดําริอยูหลาย  ๆคร้ังเกี่ยวกับวิธกีารแกไขปญหาความเดือดรอนน้ี   โดยมีสํานัก

ราชเลขาธกิาร วันน้ีกม็าดวย สาํนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา คงตองประสานงานรวมกัน  ในเร่ืองของ

การตรวจสอบขอเท็จจริง แนวทางความเดือนรอน ขาดเสียมิได ซึ่งขอเท็จจริงจังหวัดทราบดี ทราบมากกวา

ทางเราดวยซ้ําไปวาปญหาและตัวตนของผูถวายฎีกา  ปญหานั้นจริงหรือไม เขาประโยชนสวนตน หรือ

ประโยชนสวนรวม อันน้ีคงตองชัดเจนอยูแลว เปนเพียงขอทบทวน ขั้นตอนตาง ๆ  และหลังจากนั้นเมื่อมี

การบรูณาการรวมกันระหวาง  3-4 หนวยงาน มกีารวิเคราะห สงัเคราะหขอคิดเห็นแลวกจ็ะถวายเปนรายงาน

ขึ้นไปโดยผานทางสํานักราชฯ ถาจะทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เราก็จะมาทําตอ  สิ่งที่

ผมตองขออนุญาตกลาวฝากไวกับทุกหนวยงาน โดยเฉพาะมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งรองวิบูลย กรุณาชวย

ทางเรามาตลอดก็คือวาหลังจากเมื่อทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแลว ทางเราจะพยายาม

ประสานกับผูวาฯ หรือทานรองฯ ที่เกี่ยวของเพื่อใหรับทราบวา สถานะตอนนี้เปนอยางไร ทางทานผูวาฯ 

หรือทางสํานักงาน กปร. หรือสํานักราชฯ หรือมูลนิธิชัยพัฒนา ก็จะไปบอกกับทางผูที่จะไดรับผลประโยชน

วาเกิดโครงการที่ทรงพระราชทานมา เร่ิมเมื่อไร เตรียมการณอยางไร เสร็จเมื่อไป ทานจะรองรับอยางไรบาง

ในการใชประโยชน ก็คงเปนหนาที่ของพวกเรา รายละเอียดก็คงจะมีมากมายพอควร แตรายละเอียดน้ีจะเปน

สวนหน่ึงในการเตรียมการไวลวงหนาวา โครงการนี้เมื่อพระราชทานลงมาใชประโยชนได มีเจาของมีสวน

รวม คือทองถิ่น จังหวัด หนวยงานที่รับผิดชอบอยางเห็นไดชัด ชาวบานเมื่อไดนํ้ามาจะใชประโยชนได

อยางไร การสงเสริมอาชีพตองเปนลักษณะใด หนวยงานตาง ๆ ที่จะเขามาในตอนหลังอยางที่เราเรียกวา

บูรณาการ สวนที่มาจากสวนสุดทาย คือ สวนราชการของเราเอง ที่ทํารายงานถวาย ก็ทรงพระราชทาน

แนวทางตาง ๆ กลายเปนโครงการอันเนื่องฯ  

ผมขอสรุปวาโครงการโดยรวมทั้ง 3 แบบนี้ เปนโครงการอันเนื่องฯ การที่ ฯพณฯ องคมนตรี พูดวา 

3,000 หรือ 4,000 โครงการ นั้น  เปนเร่ืองที่พวกเราคงตองชวยกันคุยกันตอวา จริง ๆ แลว โครงการมีจํานวน

เทาไร ลงที่ไหน อยางไร ผมเรียนกอนวาอันน้ีคือขอมูลที่สํานักงาน กปร. รวบรวมไว  ฐานขอมลูตาง ๆ เราทํา

ไวเสร็จแลว แตเพื่อใหชัดเจนวาฐานขอมูลมีความสมบูรณแคไหน จึงเกิดการสัมมนาในคร้ังน้ีขึ้น 

นอกจากนั้นแลว ทางจังหวัดของทานก็จะไดทราบวามีโครงการอันเน่ืองฯ และมสีถานะอยางไร  ทานสามารถจะ

แนะนําใหชาวบานไดรูจักกับโครงการอันเน่ืองฯ ที่มีอยูในจังหวัดระหวางจังหวัดไดในทันท ี เมือ่ครบ 9 คร้ัง 

เอกสารน้ีจะเปนเอกสารที่สมบูรณ คอนขางจะมากทีเดียวซึ่ง ฯพณฯ องคมนตรี ไดพูดแลววานอกจาก

สิ่งพิมพแลว เรายังลงใน Website  โดยสํานักงาน กปร. รวมกับสํานักราชฯ ไปพัฒนาก็แลวแต จะเปน

ฐานขอมูลในการที่ทานเขาไป เราต้ังใจจะทําในลักษณะที่วาพอชี้เขาไป เชน ชี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใน

แผนที่ของ Website  จะออกมาวารายละเอียดจะเปนอยางไร ลักษณะแบบไหน แตสิ่งที่เราพอจะทําไดน้ันทุก

อยางตองมีการ Up Date ทุกทานตองมีการชวยเหลือทางเราดวย เพราะฉะนั้นจึงยังถือวามี 3,000 หรือ 4,000 
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โครงการอยู 3,000 หรือ 4,000 โครงการ มาไดอยางไร   จริงๆ แลวเมื่อเปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริแลว เราไมไดนับตามแหลงที่มาของเงินงบประมาณหรือแหลงที่มาของงบประมาณที่ใสเขาไป

ในโครงการ เพราะวาแหลงที่มาอาจจะมาจากหลายแหลง เชน สวนหนึ่งมาจาก กปร. ก็สามารถรูไดวา

โครงการของ กปร. ที่ดูแลอยูเปนอยางไร สวนหนึ่งอาจจะมาจากงบปกติของหนวยงาน ซึ่งทานมีรองรับอยู

แลวหรือทานแบงสรรงบประมาณมาเพื่อเร่ิมโครงการตาง ๆ ก็มี สวนที่มาจากภาคเอกชนก็มีมาจากหลายที่ 

แตที่ กปร. เห็นและดูแลอยู  คอืงบของ กปร. เปนหลัก  และงบประมาณในสวนของ กปร. ที่เราโชวใหเห็น

อยูน้ีกระจายอยูทั่วประเทศ ถาพูดถึงจํานวนโครงการวาถูกตองหรือไม เราใชวิธีการนับจากการอนุมัติของแต

ละป เพราะฉะนั้นอาจมีบางปที่ซ้ําบาง เชน โครงการอางเก็บน้ํายางชุม ที่ ฯพณฯ พูดถึงทรงมีพระราชดําริมา

ตอนปลายปงบประมาณแลวทางกรมชลประทานกไ็มมีงบประมาณในสวนน้ี กปร. จึงจัดสรรงบประมาณ

เร่ิมตนให พอปถัดมาก็มีปญหา คืองบโครงการตอเน่ืองไมไดต้ังไว กปร. จึงตองทําตอ  กลายเปน กปร. 

อนุมัติ 2 คร้ัง ซึ่งอาจจะตองนับซ้ําอยูบาง แตตอไปเราจะพยายาม ในการสัมมนาคร้ังที่ 9 เราจะมาชวยกัน

ประมวลจะเห็นชัดเจนแลววาแนวพระราชดําริตาง ๆ เปนอยางไร อันน้ีคือสิ่งที่เกิดขึ้นวาทําไมจํานวน

โครงการถึงใชคําวาประมาณอยู และอีกสวนที่เห็นชัดเจน เชน โครงการในศูนยศึกษาฯ  เรายังใชวิธีนับแบบ

โครงการ  ในศูนยศึกษาน้ีมีทั้งแผนงานหลัก โครงการหลัก กิจกรรมหลัก ตางๆ เรายังนับเชน เร่ืองของการ

พัฒนาอาชีพ ยังนับ 1 อยู ทั้งๆ ที่อยูในกรอบของศูนยศึกษาฯ เพราะฉะน้ันอาจจะมีในสวนที่ซ้ําๆ กันอยูบาง 

ก็เลยขอกราบเรียนไวกอนวา เปนหนาที่ของพวกเราที่จะตองมาสังเคราะหตอในคร้ังที่ 9 ประมาณเดือน

มิถุนายน อันน้ีก็ใหเห็นชัดวาสิ่งที่มาอาจมีปญหาอยูบาง อีกอันหน่ึงที่เห็นไดชัดเจนคือ เวลาเราทํารายงาน

ถวายฯขึ้นไปคือความกาวหนาของโครงการตางๆ ทรงมีพระราชดําริเพิ่มเติมขึ้นมา สวนนี้ก็อยูในหัวเดิมก็

อาจจะมีการอนุมัติ กิจกรรมอ่ืนๆเขาไปลักษณะแบบน้ี เราจะทําอยางไรตอไป จึงกราบเรียนใหทราบ  

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกระจายหมดทุกเร่ือง เชน แหลงน้ํา สิ่งแวดลอม สาธารณสุข 

สังคม เกษตร การสงเสริมอาชีพ คมนาคม การสื่อสารและโครงการอ่ืนๆ สวนใหญที่เราใชคําวาโครงการ

อ่ืนๆ ก็จะมีลักษณะที่มีการผสมผสาน หรือมีการบูรณาการ อันนี้ขออนุญาตทบทวนใหทราบ ขออนุญาตนํา

พระราชดําริที่กลาวไปแลว มาใหทานไดรับทราบวา ที่จริงแลวในสวนของภารกิจของสํานัก กปร. ก็เปน

ภารกิจหลักอยูแลวในการที่จะทําใหโครงการอันเน่ืองฯ    ยังประโยชนใหกับสวนรวม และยั่งยืนถูกเปาหมาย  

สํานักงาน กปร. เพิ่งเกิดป 2524 เราจึงเรงทําเพื่อที่จะไดทราบวาต้ังแตป 2524-2553 โครงการที่เราดูแลเปน

อยางไรบาง แตตอไปก็คงตองถอยกลับไปจนถึงป 2500 หรือ ป2498 ใหครบถวนหมด เมื่อครบเมื่อไร ทาน

จะไดใชฐานขอมูลสวนน้ี สิ่งพิมพ ใน website และขอมูลตอง Up Date ตลอดเวลาอันน้ีคือความต้ังใจที่จะทํา

ใหโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้น และความต้ังใจอีกอยางหน่ึง ผมเขาใจวาหลังเดือนมิถุนายนน้ีเราจะเห็นได

ชัดเจนวา โครงการที่ยังไมบรรลุวัตถุประสงค เราจะมาชวยกันทําอยางไรบาง 

สิ่งที่เราทําไปแลวคือฐานขอมูลที่เรารับผิดชอบอยู เราสะสางประวัติทั้งหมดเพื่อทําใหระบบ

ฐานขอมูลสมบูรณที่สุดอันนี้เราทําเองได และในวันนี้เรามาประชุมเพื่อสัมมนา จะเปนการสัมมนา 9 คร้ัง คือ

สถานะปจจุบันของสวนตางๆ พวกน้ีจะเปนอยางไร พอได 2 สวนน้ีเราก็จะมาชวยกนัสงัเคราะหและ
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ประมวล โดยจะแบงโครงการทั้งหมดออกเปน 3 กลุมแลวแตขอมูล เปนเพียงกรอบวิธีการที่จะดําเนินการ

ตอไป คือ 

 -  โครงการสมบูรณมีการใชประโยชนเต็มที่ 

 -  โครงการที่มีปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 -  โครงการยังใชประโยชนไมเต็มประสิทธิภาพ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในปจจุบัน มจีาํนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่อยู

ทั่วทุกภูมิภาค ในภาคเหนือ จํานวน 1,303 โครงการ , ภาคกลาง 1,111 โครงการ , ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

962 โครงการ , ภาคใต 843 โครงการ , ไมระบุภาค 335 โครงการ  แตตัวเลขที่แสดงเปนงบ กปร. เปนหลัก

(ในแตละป)  เมื่อครบ 9 คร้ัง เราจะมาประมวลกันวามีจํานวนเทาไร  เชน อางเก็บนํ้ายางชุม ระบบสงนํ้าฝง

ขวาอาจจะยังไมเรียบรอย หรือทอแตก พวกเราจะมาชวยกันทําอยางไรไดบางก็จะตองลงในเชิงลึกอีกตอไป 

แตสวนที่ 3 เปนสวนที่สําคัญอยางยิ่ง เราตองชวยกันทําใหไดตามวัตถุประสงค ผมกราบเรียนวาใน 3 กลุม 

เปนเพียงกรอบ ซึ่งอาจจะออกมาเปน 2 กลุม 4 กลุม หรือ 5 กลุม ก็แลวแตขอมูลขณะที่รวมทั้ง 8 คร้ัง แลววา

จะออกมาเปนอยางไร เมื่อถึงขั้นน้ันแลว มันจะไดประโยชนกับทุกสวน สํานักงาน กปร. เองหรือสาํนักราชฯ 

ไปพัฒนาเองก็จะเปนศูนยกลาง เมื่อทานเปด Website ที่ใดเชน กดจังหวัดเพชรบุรีก็จะออกครบถวนทั้งหมด

วาจังหวัดเพชรบุรีมีอะไรบาง  กดเขาไปในโครงการแหลมผักเบี้ยก็จะออกมาใหเห็นอยางชัดเจนวามีสถานะ

เปนอยางไร  ประโยชนเปนอยางไรบาง อันนี้เราจะทําในลักษณะลงในฐานขอมูล  ตอไปก็จะลงใน Website 

ที่เปนแผนที่ซึ่งเรากําลังจะรวมมือกับ Gitsda ทําขอมูลในสวนน้ี เมื่อถึงจุดน้ันแลวโครงการทุกโครงการ  

ชาวบานจะไปดูที่ไหนก็สามารถไปดูไดไมใชเฉพาะศูนยศึกษาฯอยางเดียว  ก็จะกลายเปนโครงการของ

พระองคทานจะกระจายไดทุกที่ และเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่เปนอยู  ก็หวังวาจะทาํงานในสวนน้ีรวมกนั 

ขอบพระคุณครับ  
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สรุปการนําเสนอผลการดําเนินโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ : 

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 

จังหวัดชัยนาท  

จํานวนโครงการ

 1. โครงการพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับการทํานาบานเดนใหญอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

อําเภอหันคา  พื้นที่ 30 ไร 72 ตารางวา  เพื่อการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับการทํานาใหไดผลผลิตสูง  ศูนยวิจัย

ขาวเขาไปชวยดูแล  ใชเปนศูนยเรียนรู  ดําเนินการป 2550  ป 2552 ใชงบมูลนิธิชัยพัฒนา  ปลายป 2551 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เยี่ยมโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน  3  โครงการ 

 2. โครงการศูนยสาธิตเกษตรแบบผสมผสานที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา   อําเภอเนินขาม ตําบลสุขเดือน

หา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดทรงมีพระราชานุมัติใหพัฒนาพืน้ทีดิ่นทีม่ีผู ถวายที่ดินใหมูลนิธิชัย

พฒันา จํานวน 41 ไร 3 งาน 20 ตารางวา  เปนแปลงศูนยสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน   

 3. โครงการศูนยเรียนรูการเกษตรแบบพึง่พาตนเอง บานเนินขาม อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ มีผู

ถวายทีด่นิจํานวน 6 ไร  เพื่อทรงใชประโยชนตามพระราชอัธยาศัย  และมอบหมายใหเทศบาลตําบลเนินขาม  

ใชประโยชนเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและแปลงสาธิตการเกษตรปลอดสารพิษ  เพื ่อบริการชุมชน  ซึ ่ง

โครงการดังกลาวอยูนอกเขตชลประทาน มีปญหาเร่ืองน้ําและดิน 

 

จงัหวดัเพชรบรุ ีโดย นายชาย  พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบรุี 

จํานวนโครงการ

- แกไขปญหาความยากจนและจัดสรรทีด่นิ จํานวน 6 โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน 22 โครงการ  แบงเปนโครงการประเภท 

- ปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ 

- ศูนยศึกษาดูงาน ศูนยวิจัย ศูนยทดลองดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 โครงการ 

- ปองกันอุทกภัย  จํานวน 7 โครงการ 

โครงการแกไขปญหาความยากจนและจัดสรรที่ดิน ประกอบดวย 

 1. โครงการตามพระราชดําริหุบกระพง อําเภอชะอํา  

 2. โครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวยฯ  

 3. โครงการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงคหนองพลับ-กลัดหลวง พื้นที่ 65,000 ไร เร่ิมป 2515 

 4. โครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญปาเด็ง-ปาละอู พื้นที่ 30,625 ไร เร่ิมป 2526 

 5. โครงการหวยแมเพรียงตามพระราชดําริ พื้นที่ 15,406 ไร เร่ิมป 2522 

 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบานบางกลอยและบานโปงลึก  เพื่อใหชาวเขามีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น  และไมใหราษฎรบุกรุกพื้นที่ปา 
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 โครงการปองกัน อนุรักษ ฟนฟทูรัพยากรและสิง่แวดลอม ประกอบดวย 

 7. โครงการดูแลรักษาปาไมบริเวณปาละอูบนและเขาพะเนินทุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เริม่ป 

2522  เพื่อดูแลรักษาตนนํ้า  จัดการพัฒนาหมูบานปาไม 

 8. โครงการทีดิ่นของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  บานทา

กระทุม 

 9. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจาลายใหญ) อันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ  เริม่ดําเนินการตัง้แตป 2539 ในอดีตมีการทําปูนซิเมนต  ของบริษัทชลประทาน ปูนซิเมนตมี

การระเบิดเขาบริเวณใกลเคียง และเกิดการ  Slide ของหินและดิน ซึ่งในอดีตจะไมมีปาปกคลุมอยางนี้   

หลังจากมีพระราชดําริในเรื่องนี้    เจาหนาที่ที่เกีย่วของก็เขาไปดูแล ฟนฟูโดยเอาดินใสกระสอบขึน้ไป และ

เอาพันธุพืชไปปลูก เนื่องจากมีแตหินไมสามารถปลูกได โดยใสดินเทียมที่อมน้าํทําใหปากลับคืนมาไดใน

สภาพที่เห็นในปจจุบัน บริเวณเขานางพันธุรัต เปนแหลงทองเทีย่ว เปนวนอุทยาน  มีเรือ่งเลาตามวรรณคดี

เรื่องสังขทอง ชื ่อทานจะสังเกตเห็นวาเปนรูปผู หญิงนอน  มีบอชุบตัวสังขทอง มีแวนวิเศษ เปนแหลง

ทองเที่ยวที่นาสนใจ จึงของเชิญทุกทานไปเที่ยวกันได มีกิจกรรมของลูกเสือมากมาย 

 โครงการศูนยศึกษา ศูนยวิจัย ศูนยทดลองทางดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

 10. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  มีคนมาดูงานมาก อยูที่

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา เนื้อที ่ สองหมื่น 2พันไรเศษ  เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2526  เปนศูนยศึกษาฯ 

ศูนยดูงาน และเปนแหลงทองเที่ยวดวย เปน 1 ใน 5 ศูนยทีก่ระทรวงมหาดไทยสนับสนุนและสงเสริมเปน

ศูนยหลักที่ใหการศึกษา ศูนยฯ หวยทรายฯ เปนศูนยสําคัญเรือ่งหญาแฝกในการฟนฟูสภาพปาและการ

อนุรักษนํ้า 

 11. โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิชัยพัฒนา ก็อยูที่ตําบลสามพระยา 

พื้นที่ 340 ไร ดําเนินการป 2529 ถาจะมาดูเรื่องของเกษตรผสมผสานหรือเศรษฐกิจพอเพียง สามารถมาดูที่นี้  

มีคนมาดูงานมาก 

 12. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่แวดลอมแหลมผักเบีย้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขณะนี้

โครงการสมบูรณ แตการสงนํ้าเสียจากเขตเมืองไปขณะน้ียังเหลืออีกนิดหนอยในเขตเทศบาลบางสวน มีการ

ของบประมาณใหแลว คาดวาปหนาจะแลวเสร็จ เปนสถานที่ ๆ มีคนมาดูงานมาก มีการขยายผลไปยัง อบต. 

และเทศบาลอ่ืนดวย เชน ระบบเติมอากาศ ผลที่ได นอกจากปาโกงกาง  ที่ทองเที่ยว ที่ดูงานแลว ยังไดปุยจาก

ตะกอนแขวนลอยตาง ๆ   ซึ่งนํามาใชในการเกษตรได จังหวัดเพชรบุรีจริงๆ    แลวโครงสรางเปนภาคเกษตร

เสียสวนใหญ  สําหรับการทองเที่ยว อุตสาหกรรมพบวาเปนรอง 

 13. โครงการศูนยสาธิตพืชไรและพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยูที่ตําบลทาแรง  อําเภอบาน

แหลม  ดําเนินการป 2541 เปนศูนยสาธิตพืชไรและการทํานา  โดยเฉพาะตรงน้ีเปนบริเวณดินเค็ม  เปนพื้นที่

สาธิตในเร่ืองของการทําการเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม 
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 14. โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสานตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติติ์  

พระบรมราชินีนาถ  บริเวณนีม้ีผูบริจาคถวายใหพระองคทาน  82 ไรเศษ  เริม่ดําเนินการวันที ่21 กรกฎาคม 

2551 ที่ผานมา เปนการกอสรางฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสาน  ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวทะเล 

สาหรายทะเลทีท่นเค็ม  พระองคทานทรงเปนหวงวาในการทําประมง จะมีปญหาเรือ่งของความอุดม

สมบูรณ  เน่ืองจากมนุษยมีมากขึ้น  ในอนาคตจะแกปญหาของอาหารและสัตวทะเล  ตอนน้ีกําลังกอสรางอยู 

 15. โครงการชางหัวมันตามพระราชดําริ เปนโครงการลาสุด    ตั้งอยูที่บานหนองกอไก ตําบลเขา

กระปุก อําเภอทายาง พืน้ที ่250 ไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใชพระราชทรัพยสวนพระองคซื้อจาก

ราษฎร  เริ่มโครงการ 2552  เปนแหลงรวบรวมพืชผลทางเศรษฐกิจในบริเวณนีท้ั้งหมด  แมกระทัง่ตนชมพู

เพชรสายรุง  พื้นที่ 7 ไร ปลูกยางนา ก็ฝากผูเกี่ยวของนิดหน่ึงโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรฯ   เจาหนาที่ตอง

เอาใจใสจริง ๆ ไมใชไปรวมมือกับเจาของตนยางลมตนยาง ตองกราบเรียนวา มีการทําทะเบียนไวหมดวา

ตําบลใดมีตนยางกีต่น   พระองคทานทรงหวงใยเรือ่งยางนา  คนกรุงเทพฯ หลายทานมาหาซือ้ทีดิ่นแถวนี้

ตองการอนุรักษยาง   ตอนนีโ้ครงการชางหัวมัน เปนสถานที ่ทองเทีย่วไดดวย  พระองคทานอนุญาต  

สามารถไปเทีย่วและดูงานไดมีทั ้งพืชไร พืชสวน นาขาว มันมีทุกชนิด   เชน  มันตอเผือก  มันญีปุ่ น มัน

ออสเตรเลีย  เปนตน พระองคทานพยายามใชเปนเกษตรปลอดภัยที่นี่ เปนที่เรียนรูของประชาชนแตละ

หมูบานทีม่าดูแลพืชแตละชนิด  แลวนําไปขยายในหมูบานตัวเอง  ชาวบานที่อยูแถวนั้นดีใจกันมากที่ได

เรียนรูจากพระองคทาน และบริเวณนั้นเปนพื้นที่แหงแลง  แตวันนีม้ะเขือเปาะ ลูกละ 1 กิโลกรัม ก็เกิดขึ้น

ที่น่ี เร่ิมมีเร่ืองของพลังงานทดแทน (กงัหันลม) 20 ตัว 

 โครงการปองกันอุทกภัย เก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ประกอบดวย 

 16. โครงการอางเก็บน้ําหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อยูทีห่นองหญาปลอง  ซึง่เปน

อําเภอที่คอนขางยากจน หมู 5 บานจะโปรง เริ่ม 2523 ใชในการปองกันอุทกภัย ขณะนีส้ําเร็จแลว เก็บน้าํได

ประมาณ 40 กวาลานลูกบาศกเมตร ทําใหน้ําอุดมสมบูรณ  เพชรบุรีมีทัง้เขือ่นแกงกระจาน  เขือ่นโครงการ

แมประจันต  และที่กําลังทําคือโครงการหวยผาก จนชาวนาสามารถทํานาไดจนกลายเปนเปรอะ   คือนึก

อยากจะทําตอนไหนก็ทํา  ปลูกตามใจ เนื่องจากความสมบูรณของน้ํา 

 17. โครงการอางเก็บน้ําหวยผากอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ดําเนินการตั้งแต 2513  เพื่อเสริม

ระบบน้ําชลประทาน และปองกันอุทกภัย เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีจะมีนํ้าทวมใหญ ทุก ๆ  10 ป ตอนนี้ไมมี

แลว หลังสุดทวมป 2546 

 18. โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประกอบดวยอาง 7 อาง 

(หวยไทรงาม หวยไมตาย ทุงขาม หวยตะแปด กระปุก หวยทราย หวยทราย-หุบกระพง) ตรงไหนน้าํมากก็

ผันมาได ใชไดดีมาก ซึ่งเปนอัจฉริยะภาพ เปนที่ศึกษาวิจัย  

 19. โครงการพัฒนาแหลงน้าํบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (งานขุด

ลอกอางเก็บนํ้าหนองจิก)  ตําบลสามพระยา บริเวณน้ันคอนขางแหงแลง ชุมชนโตเร็ว  ขยายพื้นที่เก็บนํ้า 
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 20. โครงการขุดลอกอางเก็บน้าํหวยสงสัยอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  อําเภอทายาง ดําเนินการป 

2552 เพื่อเพิ่มความจุนํ้าและปองกันอุทกภัย 

 21. โครงการแกปญหาน้ําทวมจังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ดําเนินการป 2546 

 22. โครงการอางเก็บน้าํผาน้าํหยดอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ    ตําบลหวยลึก อําเภอบานลาด 

ขณะน้ีกําลังดําเนินการอยู เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า แหลงทองเที่ยว 

 

โครงการท้ังหมด 22 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 4 โครงการ 

- โครงการอางเก็บน้ําหวยแมประจันตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

- โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

- โครงการพัฒนาแหลงน้าํบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบรุ ี(งานขุดลอกอางเก็บน้ําหนองจิก) 

- โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ คือ  

- โครงการอางเก็บน้ําหวยผากอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   เสร็จ 90 %  

- โครงการอางเก็บน้ําผาน้ําหยดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    56%  

เปนโครงการตอเน่ือง 16 โครงการ (ไมมีที่สิ้นสุด) มีการขยายผลไปสู ทุกตําบล หมูบาน มีการขยายโครงการ

อันเน่ืองฯ ในลักษณะตาง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการทํามาหากิน  นอกจากน้ียังเปนแหลงทองเที่ยว 

  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย นายวีระ  ศรีรัตนกูร ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สํารวจลาสุดมีทั้งหมด 72 โครงการ (ไมใช 61 โครงการ) 

โครงการพระราชดําริโครงการแรกตามประวัติศาสตร เกิดที ่หัวหิน จังหวัดประจวบ ที ่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   พระราชทานรถบูโดเซอร   ใหตํารวจตระเวนชายแดน ทําถนนที่เขาบานหวย

มงคล ตําบลทัพใต เปนโครงการแรก (2495) พอป 2496 เปนโครงการอางเก็บน้ําเขาเตา ซึ่งเปนโครงการดาน

ชลประทานแหงแรกของประเทศไทย 

โครงการพระราชดําริ  ตัง้แตป 2518 – ปจจุบัน มี 72 โครงการ สวนใหญเปนโครงการดานการ

พัฒนาแหลงน้ําถึง 56 โครงการ นอกจากนัน้เปนโครงการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร อาชีพ สวัสดิการ

สังคม คมนาคม เปนตน 

ขอเลอืกมานําเสนอ 7 โครงการ 

1. อางเก็บน้าํยางชุม อําเภอกุยบุรี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริในการสรางป 2516   

คร้ังที่ 2 มีพระราชดําริในการปรับปรุงป 2546 โดยตอเติมสันเขือ่นเพือ่ใหเก็บกักน้ําไดเพิ ่มขึน้ 9  ลาน

ลูกบาศกเมตร เพิ่มพืน้ที่การเพาะปลูก  เพิ่มความชุมชื้นใหปากุยบุรี  ปงบประมาณ 2549-2551  กปร. และ

กรมชลประทานสนับสนุนงบประมาณการสรางทอสงน้ําเพิ่มอีก สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 5,000 ไร 
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จากเดิม 15,300  รวมพื้นที่ที่ไดรับประโยชน  20,300  ปริมาณเก็บกักน้ํา 41 ลานลูกบาศกเมตร กําลังตอยอด

เร่ืองกลุมผูใชนํ้า 

2. โครงการพัฒนาปาไมปากน้าํปราณบุรีฯ เปนโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

พืน้ทีเ่ปนปาชายเลน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริฟนฟู พื้นที ่วางเปลา

ดินเค็ม เคยใหเอกชนเชา ทําบอเลีย้งกุง เปนพื้นทีร่างปจจุบัน พื้นที่ 1984 ไร เปนแหลงศูนยศึกษาฯ คลายปา

ชายเลนที่เพชรบุรี  

3. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติปากุยบุรีฯ เปนปาเปด ที่ยังสามารถดู

ชางปา กระทิงปาได พืน้ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ มีการปลูกสับปะรด ที่มีคนพูดกันวาชางปา

ออกมากินสับปะรดของชาวไร โดนชาวไรยิง อันนี้ก็เปนปญหา ก็มีการกลาวหาวาปามารุกรานคน จริง ๆ 

แลวคนปลูกสับปะรดไปรุกรานปา รุกรานชาง เพราะวาพืน้ทีนั่้นเปนพืน้ทีข่องชางทีอ่อกมาหาอาหารกิน 

ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีแนวคิดทีจ่ะสรางแหลงอาหารของชาง  ดังนัน้ปากุยบุรี มีโครงการ 

800 ไร จงมีการปลูกหญารูซี่ เปนแหลงอาหารชาง ของสัตวปา ดังนี้ก็เปนแนวทางหนึ่ง นอกจากนีย้ังมี

พระราชดําริวาในการดูแลฟนฟูสภาพปา  ตองคํานึงถึงเรือ่งที่จะใหสัตวปาอยูได โดยการสรางฝาย   อางเก็บ

น้าํ ตนน้าํลําธารตาง ๆ เพื่อคืนความชุมชืน้ใหกับปา และคํานึงถึงที่อยู ของสัตวปา กรมอุทยานฯ รวมกับ

องคกรสวนทองถิน่ มีโครงการรวมกันทีจ่ะอนุรักษชางปา จากภาพจะเห็นวามีสัตวตาง ๆ อยู เชน สมเสร็จ 

กระทิง เสือโครง ตองถือวาเปนมรดกของผืนปาแหงนี ้ มีการสํารวจการนับชางหลังจากการสรางแหลง

อาหาร พบวา เพิม่ขึน้จาก 140 ตัว เปน 200 ตัว โดยใชกลองอินฟราเรด ปริมาณชางทีอ่อกมาหาอาหารขาง

นอกในปจจุบันมีนอยมาก 

4. ดานการเกษตร มีโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื ่อเกษตรกรตามพระราชดําริ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ตอนน้ีมีเกษตรกรที่ยืมโคเพื่อการผลิต จํานวน 200 ตัว ดําเนินการเกือบทุกอําเภอ  

5. ดานการสงเสริมอาชีพ เชน โครงการโรงสีขาวพระราชทาน ที่หมู 9 ต.อาวนอย อ.เมือง ประมาณ 

2527 ใหแนวทางในการจัดตัง้เปนสหกรณ มีการดําเนินการเรือ่ยมา   คาดวาในไมชาสหกรณนีจ้ะสามารถ

ปลดหน้ีและมีกําไร อีก 3 สหกรณที่มีการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม คือ  

6. สหกรณหวยสัตวใหญ หนองพลับ-กลัดหลวง เปนพื้นที่ตอเน่ืองกับเพชรบุรี ในพื้นที่ของสหกรณ

หวยสัตวใหญ มี 3 สหกรณทีส่ําคัญ คือ สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ จํานวน 984 คน  ทุนดําเนินงาน 5 

ลานกวาบาท ทีป่ระสบความสําเร็จมาก คือ สหกรณโคนมไทย-เดนมารก (หวยสัตวใหญ) สมาชิก 500 กวา

คน แตทุนดําเนินงาน 70 กวาลานบาท จัดตัง้สหกรณการเกษตรหนองพลับรุงเรือง สหกรณนีย้ังมีปญหา

ขาดทุน (ทุจริต) มีการดําเนินการสอบสวนตามกระบวนการ คงจะเรียบรอยในไมชา มีพื้นที่ประมาณ 4 หมื่น

ไร ใชในราชการกระทรวงกลาโหม ซึ ่งกําลังแกไขปญหาอยู  ในพื ้นที ่ของสหกรณมีการนําโครงการ

พระราชดําริอ่ืนเขาไปปรับใช เชน โครงการสายใยรัก 

7. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เปนโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี คือโครงการชวยเหลือเด็กในโรงเรียน ตชด. และพื้นที่ทุรกันดารบางแหง ทุกปสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ  จะเสด็จฯ เยี่ยม เปนโครงการที่ชวยใหเด็กไดมีการชวยเหลือตนเอง  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ รับสัง่อยากใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนศูนยเรียนรูชุมชน ซึง่จังหวัดไดมีการตั้ง

เปนคณะกรรมการที่จะชวยดูแลสนับสนุนการทํางาน รวมทั้งงบประมาณพัฒนาจังหวัด เชน ครู ตชด. ไมพอ 

ก็จางครูอัตราจางเขาไป จึงขอใหชวยกันดูแลอยางใกลชิดเพื่อจะไดเปนตนแบบของโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ 

ตอไป 

ในสวนของโครงการอันเน่ืองฯ ในจังหวัดประจวบ จังหวัดไดตระหนักถงึความสําคัญ เน่ืองจากเปน

ที่ประทับคือวังไกลกังวล   เปนที่ประทับของทั้ง 2 พระองค  คนประจวบมีความภาคภูมิใจทีม่ีทีอ่ยูที่เดียวกับ

พระราชวัง จังหวัดจึงมีโครงการที่ชื่อวา “ จงัหวดัเฉล ิมพระเกียรติ” ยอมาจากเปนจังหวัดแหงการทํางานเพือ่

เฉลิมพระเกียรติของพระองคทาน มีแนวความคิดที่จะนําโครงการอันเนือ่งฯ มาตอยอด และนําเอาพระราช

ประสงค พระราชปณิธาน รวมทั้งปญหาที่เปนปญหาเรื้อรังของจังหวัด  มาเชิญชวนใหหนวยงานตาง ๆ ทํา

เปนโครงการพิเศษ  โครงการรณรงค เชน โครงการแกไขปญหายาเสพติด การตัดไม พัฒนาแหลงน้ํา รวมทั้ง

โครงการทีส่ําคัญ ๆ ซึง่ถาทําในนโยบายปกติอาจจะไมเขม ก็อาศัยบารมีของพระองคทานสรางแรงจูงใจ

ขึ้นมา จึงมีการเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ เสนอโครงการเขามาดวยความสมัครใจ โดยจังหวัดจะคอยจัดระบบ

ให มีคณะกรรมการตาง ๆ มีการติดตามผล มีการประกวดมีตัวชี้วัดตาง ๆ ในฐานะที่ควรจะเปนจังหวัด

ตัวอยาง เปนที่ต้ังของวังไกลกังวล 

 

จังหวัดสมทุรปราการ โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

 มีโครงการอันเน่ืองฯ มีจะนําเสนอ 7 โครงการแตหลังจากวันนีจ้ะมีการขอปรับใหม เชน สายใยรัก 

สวนศรีนครเขื่อนขันธ ซึ่งนาจะใชโครงการอันเน่ืองฯ ใน 7 โครงการ ที่จะนําเสนอ  

- เปนโครงการแกไขปญหาจราจร 2 โครงการ  

- เปนโครงการเร่ืองศูนยศึกษาศูนยการเรียนรู 2 โครงการ  

     (ลูกพระดาบส,โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจน)  

- และเร่ืองการปองกันนํ้าทวมอีก 3 โครงการ   

โครงการแรกในกลุมของการแกไขปญหาจราจร นอกจากจะเปนโครงการพระราชดําริแลว ผมจะ

ใชคําวา โครงการพระราชทานโดยตลอด   เนื่องจากเปนสิง่ที่ชาวสมุทรปราการไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพน  

1. โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ซึง่เปนสายทางที่เชื่อมตอระหวาง ปูเจาสมิงพรายมายัง

ทาเรือคลองเตย โครงการนี้เชื่อมตอถนน 3 สาย คือ ถนนพระราม 3   ถนนสุขสวัสดิ์   ถนนปูเจาสมิงพราย   

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม มี 2 ชวง ชวงหนึง่จากถนนพระราม 3 ขามมายังถนนสุขสวัสดิ ์ฝงพระประแดง 

ซึ่งร บั พระราชทานนามวา สะพานภูมิพล 1       อีกชวงหนึง่จากถนนสุขสวัสดิข์ามกลับไปยังถนนปูเจาฯ 

(สะพานภูมิพล 2) รวมระยะทาง 25 กม. สรางต้ังแตป 2543 เสร็จป 2549 ใชวงเงิน 8,700,000,000 บาท (แปด

พันเจ็ดรอยลานบาท) โดยความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ 
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2. โครงการถนนกาญจนาภิเษก  ในสวนของถนนวงแหวนรอบนอก ทางดานใตตามแนว

พระราชดําริ  แกไขปญหาจราจร  พระราชทานไวเพื่อเชื่อมวงแหวนกาญจนาภิเษกใหครบวง จากวงของ

ตะวันตกทีเ่ปนถนนบางปะอิน - บางบัวทอง – บางขุนเทียน      ชวงตะวันออก    คือ  บางปะอิน – บางพลี 

มาเชื่อมตอโดยสะพานกาญจนาภิเษก เสร็จต้ังแตป 2550  

3. โครงการลูกพระดาบส เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชานุญาติให

ต้ังขึ้น ต้ังแต ป 2541 ต้ังอยูบริเวณที่ราชพัสดุ และที่ดินพระราชทาน รวม 467 ไร ดําเนินกิจกรรมในเรือ่งของ

เกษตรผสมผสาน ลักษณะของการพึ่งพาตนเอง  เพื่อใหเปนศูนยเรียนรู  เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรสมุนไพร 

และการใชพลังงานทดแทน โครงการนี้ อยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส  และ

จังหวัดสมุทรปราการ 

4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ  ไดรับ

พระราชทานมาตัง้แตป 2509 ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินีนาถ ไดเสด็จฯ ทางเรือ

พระที่น่ังชื่อเรือเศษกระดาน  เสด็จฯ มาถึง ตําบลบางปูใหม ทอดพระเนตรเห็นหมูบานชาวประมงทีม่ีฐานะ

ยากจน ชาวบานจึงขอพระราชทานฐานโรงเรียนมัธยม เพราะแถวนัน้ไมมีโรงเรียนมัธยม เด็กจบแลวไมมีที่

เรียนตอ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงพระราชทานทรัพยสวนพระองค จํานวน 4 แสนบาทเปนทุน

เริม่แรก รวมกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล บริษัทสังกะสีไทย รวมกับพอคาประชาชนแถวนัน้ ถวาย

ที่ดิน 10 ไร ใหสรางโรงเรียน ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวางศิลาฤกษเมือ่ป 2512 สรางอาคาร

เรียนหลังแรกชื่อ อาคาร ภปร. ปจจุบัน มีนักเรียน 1,653 คน มีการเรียนการสอนต้ังแตมัธยม 1-6 

 

สวนท่ี 2 เจาหนาท่ีจากสํานักงานชลประทานจังหวัดรายงาน 

5. โครงการปรับปรุงคลอดลัดโพธิ์อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เสร็จตั้งแตป 49 มีการบริหาร

และจัดการนํ้าป 49 เปนตนมา มีการระบายนํ้าผานคลองคัดโพธิ์  ชวยลดปริมาณนํ้าทวมในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลประมาณ 1-2 วัน ลดระยะเวลาการไหลของนํ้าจาก 18 กม. เหลอื 600 เมตร 

6. โครงการแกไขปญหาน้ ําทวมในเขตพื ้นที ่ฝ งตะวันออกของกรุงเทพและปริมณฑล 

(โครงการแกมลิง)   ตอเนื่องมาจากโครงการผันน้ําพืน้ที่ฝงตะวันออก เขตสมุทรปราการ       อาศัยคลอง

ชลประทานและคลองธรรมชาติในการเก็บน้าํ ชวงฤดูน้าํหลากจะชวยเรงระบาย โดยสถานีสูบน้าํออกทาง

ชายทะเลเลียบถนนสุขุมวิท  ชวงฤดูแลง  เก็บกักไวใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลา และเกษตรกรไดใชยามแลง 

7. โครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  เปนโครงการกอสรางตั้งแตป 2548 

ปจจุบันใกลแลวเสร็จ (สญัญาเสร็จป 2554)  

   (ผูวาฯ)  เมื่อทุกโครงการในฝงตะวันออกแลวเสร็จก็จะเปนประโยชนตอประชาชน  สามารถแกไข

ปญหานํ้าทวมกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดเปนจํานวนมาก  ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณฯ 

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดย วาท่ี ร.ต. เชิดศักดิ์  จําปาเทศ , รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
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 จากการตรวจสอบขอมูลของจังหวัดกาญจนบุรี และของ กปร. ยังมีความคลาดเคลือ่นอยู จังหวัด

กาญจนบุรี มี 9 โครงการ   กปร. มี 12 โครงการ แตยังไมมีโครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัด

จะประสานกับผูรับผิดชอบใหประสานกับ กปร. ตอไป 

 การนําเสนอมี 9 โครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการในพืน้ที ่10 อําเภอของจังหวัด ทั้งหมด 13 

อําเภอ ทั ้ง 9 โครงการมีวัตถุประสงคที่จะแกปญหาหลายดานดวยกัน  เชนแกไขปญหาบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แกไขปญหาดานแหลงน้ํา การสรางชุมชนใหเขมแข็ง  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน  สงเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน การพัฒนาที่ดิน 

การอนุรักษพันธุพืช    ใน 9 โครงการ  

เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 4 โครงการ  

พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 1 โครงการ  

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  4  โครงการ  

ในการดําเนินการของจังหวัด  โดยเฉพาะหลังจากทีผู่ วาฯ (นายเริงศักดิ ์มหาวินิจฉัยมนตรี) เปน

ผูบริหารไดใหความสําคัญกับโครงการอันเนือ่งฯ เปนอยางมาก โดยจังหวัดไดตัง้ ศูนย “ตะวันกาญจน” ข้ึน 

เปนศูนยกลางในการบริหารงานโครงการ ซึ่งคําวาตะวันกาญจน ที่มา เปรียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เปนดวงตะวัน ทีฉ่ายแสงสองมอบความอบอุนแกประชากร ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ก็เลขตั้งชื่อวา ตะวัน

กาญจน โดยศูนยตะวันกาญจนมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 

1. พัฒนาโครงการอันเน่ืองฯ ที่มีอยูทั้งหมดใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด 

2. ขยายผลโครงการอันเนื่องฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่  

โดยในการดําเนินการทีเ่ปนรูปธรรมในปที่ผานมา ผูบริหารของจังหวัดไดมาดูงานที่ศูนยศึกษาตาม

โครงการพระราชดําริ คือ ทีศู่นยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ และโครงการพระราชดําริทีแ่หลมผักเบี้ย และ

สิง่ทีจั่งหวัดกาญจนบุรีสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ก็คือ การแกปญหาในการบําบัดน้าํเสียโดยวิธี

ธรรมชาติ ซึ่งไดไปดูโครงการตนแบบที่อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และเห็นวาภูมิประเทศมีลักษณะ

เดียวกันก็นําไปดําเนินการ ขณะนีเ้ปนที่ตองการของทองถิ่น เปนที่สนใจและจากการประเมินผลคิดวา

โครงการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ สามารถดําเนินการแกไขปญหาน้าํเสีย ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีทีจ่ะ

ปลอยลงแมน้าํได ในป 2552 ใชงบประมาณสนับสนุนศูนยตะวันกาญจน  ประมาณ 2 ลานเศษ  แตวา ป 

2553       ทางจังหวัดไดมีการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในศูนย 

ตะวันกาญจน ถึง 20 กวาลานบาท    อันนีเ้ปนสิง่ทีจั่งหวัดกาญจนบุรีใหความสําคัญในการสนับสนุน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  เพือ่ใหเกิดประโยชนกับพีน่องประชาชนมากทีสุ่ด ตามทีไ่ดตั ้ง

วัตถุประสงคไวในศูนยตะวันกาญจน  เน่ืองจากเหลืออีกหลายจังหวัด  จึงขอความกรุณาทานทั้งหลายชวยไป

ดูในเอกสารทั้ง 9 โครงการ  ขอบคุณครับ 

 

จงัหวดัราชบรุ ีโดยนายณรงค  พลละเอียด,รองผูวาราชการจังหวัดราชบรุ ี
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 กราบเรียนผูบริหารจากสํานักงาน กปร. ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการจังหวัด และ

ทานผูเขารวมประชุมที่เคารพ  ผมนายณรงค พลละเอียด  รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี  ไดรับมอบหมาย

จากผูวาราชการจังหวัด ใหมาสรุปนําเสนอภาพรวมโครงการอันเนือ่งฯ ของจังหวัดราชบุรี สําหรับราชบุรี 

พื้นที่ 10 อําเภอ เปนพืน้ทีท่ีค่อนขางมีความหลากหลาย ก็คือ มีพืน้ที ่ทัง้ทีเ่ปนภูเขาสูงทางชายแดนฝ ง

ตะวันตก พื้นที่ราบสูงตรงกลาง ๆ เอียงไปหาจังหวัดกาญจนบุรี เวลามีฝนตกมาก ๆ น้าํก็จะไหลไปทวมทาง

โนน และเปนพื้นที่ลุมนํ้าแมกลองทางดานเหนือ และสุดทายเปนพื้นที่ลุมตํ่าติดกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม  

ในเรือ่งของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  ในพืน้ทีส่วนใหญมาจากสภาพความเปนอยูการประกอบ

อาชีพของชาวบานในพืน้ที ่ มีทั ้งปลูกขาว พืชไร พืช ผัก ผลไมตาง ๆ คอนขางหลากหลาย โครงการ

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการแรกเริ่มในป 2529 คือ โครงการศึกษาวิธีฟนฟูทีด่ิน

เสื่อมโทรมบริเวณเขาชะอุมฯ อําเภอโพธาราม แกปญหาเรือ่งดินเสือ่มโทรม ดําเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

เนื่องจากปญหาการเพาะปลูกที่ดําเนินการจนดินเสื่อมโทรมมาก คุณภาพของดินเสียไปแลว พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ หลายคร้ังในบริเวณพื้นที่ตรงน้ีมีดําริใหสรางศูนยศึกษาวิธีการเพื่อหาขั้นตอนในการ

แกไขปญหาดินเสื่อมโทรม    ซึ่งขณะนี้มีการดําเนินการอยูและหลาย ๆ แผนงาน หลายกิจกรรม หลาย ๆ 

กรม รวมทั้งสํานักงาน กปร. ก็สนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการพืน้ที่โครงการเขาชะงุมฯ เปนโครงการ

แรก ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหม เพื่อแกปญหา หลังจากน้ันก็จะมีโครงการที่ตามมา

ของพระองคทาน มีท้ังหมด 27 โครงการ ซึง่ผมจะขอนําเรียนโครงการทีส่ําคัญ ๆ ที่เปนโครงการขนาดใหญ 

เกี่ยวของกับปญหาเร่ืองของดิน นํ้า ปา เทาน้ัน สวนโครงการท่ี 2 คือโครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติติ ์ ที่เราคุนชื่อกัน คือ แกงสมแมว อําเภอสวนผึง้ เปนโครงการที่ตองการอนุรักษปาไม 

รวมทั้งสัตวปา ซึ่งบริเวณนี้มีหลายโครงการยอย   มีทั้งศูนยศึกษาพรรณไม   อุทยานแหงชาติไทยประจัน 

ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี  พืน้ทีห่นองหญาปลอง พื้นทีต่นน้ําของแกงกระจาน นอกจากนัน้จะเปนเขตรักษา

พันธุสัตวปา ปาสงวนแหงชาติ ซึง่ในโครงการนีส้มเด็จพระนางเจาฯ ไดเสด็จฯ เมื่อป 2535   จริง ๆ เสด็จฯ 

ตั้งแตป 2520 แตเริ่มโครงการจริง ๆ ป 2535 เริม่ดําเนินการโดยการรักษาปา ปรับปรุงปาทีเ่สือ่มโทรมไป 

ดูแลสัตวปาที่ทรงปลอยไวในพื้นที่ มีอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ในบริเวณอุทยานกําลังอยูระหวาง

การประกาศเขต เพราะวาเดิมเปนเขต สปก. เต็มพื้นที่ทั้งอําเภอ (ปจจุบัน เปน 3 อําเภอ) อําเภอสวนผึ้ง อําเภอ

บานคา และอําเภอปากทอ เนือ่งจากพืน้ทีค่อนขางจะกวางขวาง ปญหาปจจุบันคือ การบุกรุกของประชาชน 

และของนายทุน บริเวณน้ีมีจุดที่สําคัญคือ พุนํ้ารอน มีบอนํ้ารอน มีภาคเอกชนอางวา เปนเจาของมานานแลว  

อยูระหวางการฟองรองกันอยู ในสวนนี้ทางทีป่รึกษาโครงการตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ พลเอก

นพดล วัฒโณทัย  ไปเยี่ยมและไปชวยแกไขปญหา  ขณะนี้อยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่

จะไดดูแลพื้นที่น้ีไดมากขึ้น   

โครงการท่ี 3  อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี บริเวณดาน

เหนือติดเทือกเขาตะนาวศรีชายแดน เปนบริเวณเหมืองเกา สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ และทานจึงดําริใหเปน

อุทยาน ทําเปนเหมืองแหลงเรียนรูใหคนไปดู และบริเวณตรงน้ีก็มีนํ้าพุรอนอีกจุดหนึ่ง จึงทําใหราชบุรีมีน้ําพุ
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รอน 2 จุด แตนาเสียดายวาอยูในกาครอบครองของภาคเอกชนเสียทัง้หมด ก็อยูระหวางการทีจ่ะขอคืน 

นอกจากนั้นเปนโครงการประเภทแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหมของสมเด็จพระเทพฯ อําเภอปากทอ มี

ทีดิ่นจากผูบริจาค เปนแหลงเรียนรูใหกับราษฎรในบริเวณใกลเคียง    โครงการฟารมตัวอยางทีบ่านบอหวี 

บานพุระกํา เปนโครงการในสมเด็จพระนางเจาฯ หนวยงานหลักคือกองพลพัฒนาที ่1 และ กรมประมง 

ตองการใหเปนแหลงอาหาร ปญหาคือ ชาวบานสวนใหญรอบ ๆ เปนบานกะเหร่ียง ทางหนวยงานทหารก็นํา

โครงการธนาคารควายเขาไป  แตชาวกะเหร่ียงไมใชความย เอาเขาไป 100 กวาตัว ขณะนีเ้หลืออยู 70 กวาตัว 

ก็ยังตองเลี้ยงอยู  เพราะวาพื้นที่ขางบนเปนพื้นที่สูง ก็มีการแกปญหาโดยพยายามใหชาวบานที่ทํานาที่อยู

พืน้ที่ขางลางนําควายไปเลี้ยง  นอกจากนี้เปนโครงการระบบแปลงสาธิตวนเกษตร ซึ่งมีหลายโครงการ

ดวยกัน นอกจากนีย้ังมีโครงการดวยกัน  นอกจากนีย้ังมีโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ทั้งอางเก็บน้ําขนาดกลาง 

เล็ก โดยชลประทาน หลายอางเก็บน้ํา จํานวนโครงการที่มาก ๆ มาจากโครงการอางเก็บน้าํ ในสวนนี้จังหวัด

ไดพิจารณาวาอางเก็บน้าํเนือ่งจากอยูหลาย ๆ ระดับ ทัง้ที่สูง ทีร่าบ ที่ต่ํา พยายามจะเชือ่มโยงโดยการตอทอ

สงนํ้าถึงกันจากตนนํ้า มากลางนํ้า ไปถึงปลายนํ้า โดยจังหวัดไดใชงบบูรณาการของจังหวัดสวนหน่ึง และอีก

สวนหนึ่งใหทางหนวยงานขอตั้งงบประมาณ  เชน ชลประทาน หรือหนวยงานอืน่ ๆ เราก็จะมีแนบทายไป

เสมอวาเปนโครงการอันเนื่องฯ จะไดไมโดนตัดงบประมาณ  นอกจากนั้นโครงการทีเ่ปนโครงการแรก ๆ 

เลยของราชบุรี แตไมปรากฏในทะเบียนของโครงการพระราชดําริ คือ สหกรณโคนมหนองโพ อันน้ีจะขอ

กลับไปปรับแกไขอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งปจจุบันสหกรณโคนมหนองโพ  บริหารจัดการในรูปแบบสหกรณเต็ม

รูปแบบ  ทางหนวยงานราชการไมไดเขาไปยุงเกีย่วอะไรมากนัก มีเพียงหนวยงานทองถิน่ ทัง้ อบต. และ

เทศบาลตําบลที่ชวยดูแล     แตก็ถือวาเริ่มมาจากพระราชดําริ ของในหลวงเชนกันเรื่องโคนม  สุดทายคือ 

โครงการดานสังคมคือโครงการสายใยรักครอบครัว  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ซึง่พระองคเจาศรีรัศมิ์

พระวรชายา  เปนผูดําเนินการอยูที่วัดหนองหอย  ซึ่งโครงการน้ียังไมไดอยูสารระบบของโครงการอันเน่ืองฯ 

ก็คงจะไดนําเสนอโดยปรับเขามาอีกคร้ังหนึ่ง ขอบคุณ 

 

จงัหวดันนทบรุ ีโดยนายนรินทร น่ิมวิญญา หัวหนาฝายวศิวกรรมชลประทานนนทบรีุ 

 เรียนทานผูบริหารสํานักงาน กปร. ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูราชการจังหวัด และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ผมนรินทร นิ่มวิญญา หัวหนาฝายวิศวกรรมชลประทานนนทบุรี ไดรับมอบหมายใหเปน

ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําเสนอโครงการอันเนื่องฯ ซึ ่งในจังหวัดนนทบุรีเรามีเพียง 1 โครงการ ก็คือ

โครงการกอสรางประตูปองกันนํ้าทวม  และนํ้าเค็มอันเน่ืองฯ ในพื้นทีตํ่าบลบางไผ อําเภอเมือง กอนจะเขาสู

รายละเอียดของโครงการ ผมขออธิบายลักษณะพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรีคราว ๆ ดังนี ้จังหวัดนนทบุรี

ต้ังอยูในพื้นที่ภาคกลางติดกับกรุงเทพฯ พื้นที่มีอยูประมาณ 388,939 ไร มีปญหาเร่ืองนํ้าทวม และปญหาที่จะ

ทําใหเกิดไดมีอยูดวยกัน 3 น้าํ คือ น้าํเหนือไหลหลาก น้าํทะเลหนุน และน้าํฝนทีเ่ฉลีย่มีปริมาณ พันกวา

มิลลิเมตร ประมาณ 1,300 เพราะฉะนัน้ในเมือ่พืน้ทีเ่ปนที่ลุมต่าํ  ทั้ง 3 น้ํามาเจอกัน ฝนทีต่กในพืน้ที่เกิดการ

ขังไมสามารถระบายออกจากพื้นที่ได จากเหตุการณน้ําทวมใหญ เมือ่ป 2538  เปนตนมา กรมชลประทาน
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และกรมโยธาธิการ ก็ไดมีแผนการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมพื้นที่ของฝงตะวันตกแมนํ้าเจาพระยา   กรม

ชลประทานรับผิดชอบตัง้แต ถนนรัตนาธิเบศร  จนกระทัง่คลองบางตะนัย  ตอนเหนือของจังหวัด   สวน

กรมโยธาธิการรับผิดชอบตัง้แตถนนรัตนาธิเบศร จนถึงสะพานพระรามเจ็ด  แตดวยการปรับเปลี ่ยน

โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน  ทําใหงบประมาณทีก่รมโยธาธิการที่ไดรับไมสามารถดําเนินการ

กอสรางได จึงไดมีประชาคมในพื้นทีข่องตําบลบางไผ  ถวายฎีกาและขอรับพระราชทานโครงการกอสราง

ประตูระบายน้าํ เพือ่ปองกันจากน้าํ  ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับเปนโครงการอันเนือ่งฯ ตาม

หนังสือสํานักราชเลขาธิการลงวันที่ 10 เมย 2545   

โดยในรายละเอียดของการกอสรางจะมีอยู 2 แหง ประตูระบายน้าํคลองบางไผใหญ และประตู

ระบายน้ําคลองบางไผนอย สําหรับรายละเอียดการกอสรางประตูระบายน้าํคลองบางไผใหญ เปนลักษณะ

ของการกอสรางประตูระบาย 4 เมตร ดําเนินการแลวเสร็จป 2547  และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงาน กปร. ทั้งหมด เชนกัน ประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้ง 2  โครงการนี ้คือ ชวยบรรเทาการเกิด

พื้นที่นํ้าทวม หรือนํ้าเค็มไหลทะลักเขาสูพื้นที่ตําบลบางไผ ชวยเหลือราษฎรไดถึง 5 พันกวาราย พื้นที ่3,500 

ไร เมื่อสามารถปองกันน้าํทวมไดแลว ทําใหทีดิ่นมีราคาสูงขึน้จากเดิมในป 2545-2547 ตารางวาละ 3,000 – 

5000 บาท ณ ปจจุบันต่ําที่สุดคือตารางวาละ 30,000 ในระยะเวลา 10 ป ที่ไดดําเนินการโครงการนี้ ทําให

มูลคาของที่ดินมีราคาสูงขึ้น และทําใหระบบนิเวศของทั้ง 2 คลองนี้ดีขึ้น เนือ่งจากมีการถายเทน้ํา มีสิง่มีชีวิต

เพิม่มากขึ้น เปนการสรางขวัญกําลังใจ ปรับปรุงสภาพจิตใจของราษฎรที่อยูแถวนั้น สังเกตไดจาก แตกอน

นัน้ พืน้ทีท่ําการเกษตรในตําบลบางไผมีอยูประมาณ หนึง่พันไรเศษ จากการกอสรางประตูระบายน้าํแลว

เสร็จ พื ้นทีท่ําการเกษตรเพิ ่มเปน 2 พันสองรอยไรเศษ และอีกพันกวาไร เปนอสังหาริมทรัพยตาง ๆ 

(หมูบานที่อยูอาศัย ถนน) หลังจากการกอสรางประตูน้าํระบายน้าํ 2 แหงเสร็จแลว โครงการชลประทาน

นนทบุรีไดมีการวางแผนโครงการขยายผลตอไป โดยการกอสรางประตูระบายน้าํเพิม่เติมขึ้นอีกหลายแหง  

แหงแรกก็คือประตูระบายน้าํบางศรีทอง ไดรับงบประมาณของกรมชลประทานของกรมชลประทาน แลว

เสร็จตั้งแตป 2549 ประตูระบายน้าํคลองวัดคางคาว ไดรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด โดยทานผูวา

ราชการจังหวัดในสมัยนั้นดําเนินการแลวเสร็จในป 2549 เชนกัน กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งคลองบางไผ

ใหญ คลองบางไผนอยแลวเสร็จเมื ่อป 2551 กอสรางประตูระบายน้าํและสถานีสูบน้าํคลองธรรมบาล 

ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม (2552) ที่ผานมา  ทั้งนีก้็ยังมีโครงการทีอ่ยูในระหวางการกอสรางอีก 

คือประตูระบายน้ําคลองออมนนท  เปนตัวที่คอนขางจะใหญพอสมควร  อยูระหวางการดําเนินการคาดวาจะ

แลวเสร็จในเร็ว ๆ น้ี เขื่อนปองกันตลิ่งคลองบางไผใหญถึงคลองบางศรีทอง เพิง่ดําเนินการเมือ่ปลายป 2552 

และยังจะมีแผนดําเนินการตอไปอีกคือ ประตูระบายน้าํคลองบางกรวยและเขือ่นปองกันตลิ่งจากคลองบาง

ไผนอยถึงการไฟฟาฝายผลิต  เมื่อสําเร็จทั้งรูปแบบแลวเราก็จะสามารถปองกันพื้นที่ตอนลางตะวันตกของ

แมนํ้าเจาพระยาไดมากกวา 80% แตเรือ่งการบริหารจัดการ กรมชลประทานไดเล็งเห็นถึงการมีสวนรวมใน

พื้นที่ การสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรใหไดรับรูวาโครงการนีไ้ดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  ซึ่งรับเปนโครงการอันเนื่องฯ กรมชลประทานจึงรวมมือกับองคกรบริหารสวนทองถิน่ คือ อบต. 
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ในพืน้ที่ที่ไดรับประโยชนทั้งหมดรวมกันบริหารจัดการดูแลในการเปดปดประตูระยายหรือเดินเคร่ืองสูบนํ้า  

เพือ่ใหการบริหารจัดการเปนไปอยางทันทวงที สามารถเพิม่ประสิทธิภาพใหการปองกันเปนไปอยางครบ

สมบูรณของแมนํ้าเจาพระยาไดมากกวา 80%  แตเรือ่งการบริหารจัดการกรมชลประทานไดเล็งเห็นถึงการมี

สวนรวมในพืน้ที ่  การสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรใหไดรับรูวาโครงการนีไ้ดรับพระราชทานมาจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ซึง่รับเปนโครงการอันเนือ่งฯ กรมชลประทานจึงรวมมือกับองคการบริหาร

สวนทองถิ่น คือ อบต. ในพื้นที่ไดรับประโยชนทั้งหมดรวมกันบริหารจัดการดูแลในการเปดปดประตูระบาย

น้าํหรือเดินเครือ่งสูบน้าํ เพือ่ใหการบริหารจัดการเปนไปอยางทันทวงที สามารถเพิม่ประสิทธิภาพใหการ

ปองกันเปนไปอยางครบสมบูรณ   

 

จังหวัดนครปฐม โดยนายทวีศักดิ ์สุขสมัย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสํานักงานจังหวัดของจังหวัด

นครปฐม 

 เรียนทานผูบริหารสํานักงาน กปร. ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการจังหวัด และผูแทน

ของจังหวัด ผมนายทวีศักดิ์ สุขสมัย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสํานักงานจังหวัดของจังหวัดนครปฐม 

ไดรับมอบหมายใหมานําเสนอผลงานของโครงการอันเนื่องฯ  จังหวัดนครปฐมมีโครงการอันเนือ่งฯ ในเขต

จังหวัดจํานวน 3 โครงการ นอกจากนัน้ก็มีโครงการศูนยสามวัยสานสายใยรักแหงครอบครัวดวย  ซึง่เปน

ศูนยที ่11 ทีตํ่าบลโพรงมะเดือ่ อําเภอเมือง ในสวนที่จะนําเสนอในวันนีเ้ปนโครงการอันเนือ่งฯ 3 โครงการ

ไดรับงบประมาณจากสํานักงาน กปร. โครงการแรกคือ โครงการจัดเตรียมพืน้ทีแ่ละปลูกตนศรีมหาโพธิใ์น

พระราชดําริ โครงการที่ 2 โครงการจัดเตรียมพื้นทีป่ลูกตนสาละเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และโครงการที่ 3 คือ 

โครงการศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดนครปฐม 

 โครงการที่ 1 และ 2 เปนโครงการที่เกี่ยวเน่ืองกัน  สืบเน่ืองมาจากประเทศอินเดียไดถวายตนศรีมหา

โพธิ์กับตนสาละแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึง่ตนพระศรีมหาโพธิก์็เกี ่ยวเนือ่งกับการตรัสรูของ

พระพุทธเจา ตนสาละก็เกี ่ยวเนื ่องกับการประสูติของพระพุทธิเจา จึงเปนโครงการตอเนื ่องกัน โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมอบหมายใหสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ ไปรับมอบ

ตนศรีมหาโพธิ์กับตนสาละ มีการต้ังคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อจัดหาสถานที่ปลูก  ในทีสุ่ดมีการพิจารณา

วาพุทธมณฑล  บริเวณศูนยกลางทีป่ระดิษฐานพระพุทธศากยทศพลญานประทานพุทธมณฑลสุทัศน  

โดยรอบพระประทานจะมีเวชนียสถาน 4 ตําบล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดําริใหปลูกทีพุ่ทธมณฑล 

โดยปลูกตนศรีมหาโพธิท์ีตํ่าบลตรัสรู  ปลูกตนสาละที่ตําบลประสูติ  โดยตนศรีมหาโพธิป์ลูกเมื่อ 2546 

สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ มาปลูกดวยพระองคเอง จํานวน 1 ตน ปจจุบันตนศรีมหาโพธิ์สูงประมาณ 10 เมตร

เศษ โครงการปลูกตนสาละ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ วันที่ 12 

สิงหาคม 2547 สมเด็จพระเจาลูกเธอฯ ทรงปลูกเมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2547 ตนสาละปลูกทั้งหมด 7 ตน ไม

สาละเปนตนไมที่โตชา แมเวลาจะผานมา 6 ป แตสูงประมาณ 5 เมตรกวา 
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โครงการศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภในพื้นทีจั่งหวัดนครปฐม  

สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเปดโรงเรียนที่ตําบล

ออมนอย และทรงเห็นวาตําบลออมนอยมีโรงงานเยอะ มีเด็กเล็กมาก จึงมีดําริจะใหเปดเปนศูนยเด็กเล็กเพือ่

ชวยเหลือบุตร หลาน ของผูใชแรงงานในพืน้ที ่และเนือ่งจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชได

ประทานที่ดินเพื่อสรางศูนยฯ นี้ จํานวน 62 ไร 2 งาน ในพื้นที่หมู 7 ซึ่งอยูตําบลออมใหญ ใกลเคียงตําบล

ออมนอย ทําใหจังหวัดนครปฐมไดอานิสงสนี ้ใชงบประมาณ 14 ลานสรางขึ้นมา เสร็จป 2536 โครงการนี้

ดําเนินการโดยสวนกลาง คือ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

เปนผูดําเนินการแตใชพืน้ทีใ่นจังหวัดนครปฐม  ปจจุบันศูนยฯ นี้มีเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน 79 อัตรา มีนักเรียน 

(เด็กเลก็) 892 คน มาจากสมุทรสาคร 430 คน (48%) จังหวัดนครปฐม 413 คน (46%) กรุงเทพฯ 45 คน และ

จังหวัดขางเคียงอีกนิดหนอย สวนอาชีพผูปกครองเปนอาชีพรับจางในสถานประกอบการ 637 คน (72%) 

คาขายธุรกิจสวนตัว 170 คน (19%) รับจางอิสระทั่วไป 65 คน (7%) ขาราชการรัฐวิสาหกิจ 20 คน (2%) 

บุคคลเหลานี้ไดอานิสงสจากโครงการของสมเด็จพระเทพฯ ขอจบการนําเสนอเพียงเทานี้ครับ 

 

จงัหวดัสพุรรณบรุี  

 กราบเรียนคณะกรรมการ กปร.  ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการจังหวัด  และผูเขารวม

สัมมนาทุกทาน สําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีมีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเน่ืองฯ 8 โครงการ  ซึง่ทั้ง 8  แหงอยู

ในเขตอําเภอดานชาง อําเภอเดียว   จังหวัดสุพรรณบุรีแบงการปกครองออกเปน 10 อําเภอ   ดานชางเปน

อําเภอทีอ่ยู นอกเขตชลประทานทัง้หมด เปนพืน้ทีล่าดชัน  แหงแลง   โครงการอันเนือ่งฯ ชวยเรือ่งน้าํ

อุปโภค-บริโภค และนํ้าทําการเกษตร ทั้ง 8 โครงการ เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทั้ง 

8 โครงการ  ซึ่งประกอบดวยอางเก็บน้ํา 7 แหง และฝาย 1 แหง ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. อางเก็บนํ้าหวยทาเดื่อ เปนโครงการขนาดกลาง ตั้งอยูท่ีบานหุบตาอน ตําบลนิคมกระเสียว อําเภอ

ดานชาง ความจุ 2,800,000  ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 3,000 ไร กอสรางเสร็จป 2526 มีกลุมพื้นฐานอยู 2 

กลุม รวมกันเปนกลุมบริหารการใชน้ํา ณ เมือ่วานนี ้ ผมไดเช็คปริมาณน้ําอยูในอาง 2.597 ลานลูกบาศเมตร 

(92%)  

 2. อางเก็บนํ้าบานทาเดื่อ เปนโครงการขนาดเล็ก อยูที่บานทาเดื่อ ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง 

ความจุ 1,800,000 ลบม. พื้นที่ รับประโยชน 550 ไร สรางเสร็จป 2525 ปจจุบันมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้าํ (กลุม

พื้นฐาน)  

 3. อางเก็บนํ้าหวยแหง เปนโครงการขนาดเล็ก  อยูทีบ่านหวยแหง ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง 

ความจุ 750,000 ลบม. พืน้ทีรั่บประโยชน 1,000 ไร สรางเสร็จป 2526 ปจจุบันมีกลุมผูใชน้าํ (กลุมพืน้ฐาน) 

บริหารการใชนํ้าอยู  
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 4. อางเก็บนํ้าหวยขมิ้น   เปนอางเก็บน้าํขนาดเล็ก อยูทีบ่านสามแยก ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง 

ความจุ 400,000 ลบม. พื้นที่รับประโยชน 2,000 ไร สรางเสร็จป 2527 ปจจุบันบริหารการใชน้ําโดยกลุม

พืน้ฐาน  

 5. อางเก็บน้าํพุปลากาง เปนอางเก็บน้าํขนาดเล็ก อยู ทีบ่านหนองกระดี ่อําเภอดานชาง ความจุ 

630,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน 2,500 ไร สรางเสร็จป 2526 ปจจุบันบริหารการใชนํ้าโดยกลุมพื้นฐาน  

 6. อางเก็บน้าํหนองดม เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก อยูทีบ่านเขาชองทับมา ตําบลดานชาง อําเภอดาน

ชาง ความจุ 160,000 ลบ.ม. พืน้ที่รับประโยชน 1,200 ไร  สรางเสร็จป 2527 ปจจุบันบริหารการใชน้าํโดย

กลุมผูใชนํ้าชลประทานกลุมพื้นฐาน 

 7. อางเก็บน้ําหวยยาง 1  เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก อยูทีบ่านนิคมกระเสียว  ตําบลนิคมกระเสียว 

อําเภอดานชาง ความจุ 220,000 ลบ.ม. พืน้ทีรั่บประโยชน 800 ไร สรางเสร็จป 2528 ปจจุบันบริหารการใช

นํ้าโดยกลุมผูใชนํ้าชลประทาน กลุมพื้นฐาน 

 8. ฝายซับปลากาง ตั้งอยูที ่บานปกตาด ตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง เปนฝายคอนกรีตยาว 23 

เมตร สูง 2 เมตร พื้นที่รับประโยชน 2,500 ไร สรางเสร็จป 2527 ขอนําเสนอแคน้ีครับขอบคุณครับ 

 

จังหวัดสิงหบุรี โดย นายเกษม เตวิจารณ ผูชวยเกษตรจังหวัดสิงหบุรี   

 กราบเรียนผูบริหารสํานักงาน กปร.   ผูวาราชการจังหวัด      รองผูวาราชการจังหวัด และผูเขารวม

ประชุมทุกทาน ผมนายเกษม เตวิจารณ ผู ชวยเกษตรจังหวัดสิงหบุรี  ไดรับมอบหมายจากจังหวัด  ใหมา

ชี้แจงการดําเนินโครงการอันเน่ืองฯ สําหรับสิงหบุรี มีอยู 3 โครงการ  

โครงการแรก เปนโครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

ซึง่ดําเนินการทีอ่างเก็บน้ําของชลประทาน หมูที่ 1,2 ตําบลทาขาม   อําเภอคายบางระจัน และหมูที ่3 ตําบล

วิหารขาว อําเภอทาชาง เร่ิมดําเนินการเมื่อเดือน พฤษภาคม 2552 โดยผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีในขณะนั้น 

(นายชุมพร พลรักษ) ไดพิจารณาคัดเลือกตรงอางเก็บน้าํ พืน้ที่ดังกลาว เนื้อทีป่ระมาณ 443 ไร เปน พืน้ทีน้่าํ 

359 ไร พื้นที่ดิน 84 ไร ซึ่งเปนไปตามพระราชเสาวนีย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน สวนแหลง

งบประมาณเบื้องตนจากกรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดซื้อวัสดุเกีย่วกับการเกษตร พวกไมผล สรางโรงเรียน

เพาะเห็ด  ใชเวลาปรับเกลี่ยดินตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน   (4 เดือน)   ซึ่งไดรับความรวมมือจาก

กรมชลประทาน    และอบจ. สิงหบุรี         พื้นทีดํ่าเนินการในสวนที่กรมสงเสริมการเกษตรรับผิดชอบ มี

พืน้ที่ มีการปลูกสวนปาอยูแลว มีมะมวง 6 ไร ไผหวาน 3 ไร และมะพราวน้ําหอม 3 ไร ฝรั่ง 35 ไร กลวย

นํ้าวา 9 ไร ในกิจกรรมดานประมง กรมประมงไดมีการเลี้ยงปลากระชัง 20 กระชัง มีการปลอยปลาและกุงถึง 

2 ลานกวาตัว ขณะนี้กําลังทํากระชังเพิม่อีก 26 กระชัง ในสวนของฟารมตัวอยาง จะเนนหนักในเรื่องของ

การประมงเปนหลัก ในสวนของกรมปศุสัตว มีพื้นที่อยู 5 ไร ขณะนีไ้ดดําเนินการปลูกหญาไปแลว 2 ไร ซึ่ง

กรมปศุสัตวไดทําเรื่องของบประมาณมายังสํานักงาน กปร. แลวในเรือ่งของแพะนม สุกร ซึ่งจะเปนพอแม

พันธุ ผลผลิตที่ไดก็จะสงไปยังฟารมศรีบัวทอง อําเภอแสวงหา  จังหวัดอางทอง  ในสวนของกรมพัฒนา
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ที่ดินไดมีการปลูกกลาหญาแฝกเพื่อปองกันดินพังทลาย ประมาณ 250,000  กลา   และมีการทําปุยหมัก 465 

ถัง   ปุยพืชสดจํานวน 150 กวาไร   ซึง่พืน้ที่เปนดินเหนียวจัด กนอางเดิม ดินจึงคอนขางมีปญหา  เรือ่งของ

ระบบน้ําทางกรมชลประทาน โดยสํานักงานชลประทานที่ 12  ที่หัวงานต้ังอยูที่จังหวัดชัยนาท รับผิดชอบใน

เรือ่งของระบบน้ําทัง้หมด ขณะนีพ้ื้นที่ตาง ๆ ไดเตรียมการหมดแลว ยังขาดในสวนของระบบน้ํา  ซึ่งไดทํา

เรือ่งเสนอของบประมาณไปยังสํานักงาน กปร. แลว  กรม 0โยธา 0

2. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระบรมโอรสาธริาชฯ 

ธิการและผังเมืองรับผิดชอบในสวนของ

ถนน การออกแบบทั้งหมด ขณะนีตั้วอาคารตาง ๆ  อยูในระหวางการออกแบบเสร็จสิ้นแลว เชน อาคาร 

บานพัก ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ไดวางระบบไวแลว รองบประมาณจาก กปร.  กรมทางหลวงชนบท

ดําเนินการเกี่ยวกับการสรางถนนรอบ ๆ โครงการในพื้นที่ 400 กวาไร อยูระหวางดําเนินการ (ถนนเปน

วงกลม) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ  กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รับผิดชอบในสวน

ของน้าํดืม่ น้าํใช ไดรับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้าํ อยูระหวางดําเนินการ   ในสวนของ อบจ. มีการ

ปรับเกลี่ยคันดินรอบทั้งหมด 

3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื ่อนทีใ่นพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระบรมฯ  ในปนี้มีการ

ดําเนินการ 4 คร้ัง จัดคลินิกดิน พืช สัตว ประมง บัญชี สหกรณ  ขอจบการนําเสนอเพียงแคน้ีครับ 

 

จังหวัดปทุมธานี โดย นายประณต วรรณรักษ ผอ.โครงการชลประทานปทุมธานี 

 สวัสดีครับทานผูเขารวมประชุม ผมชื่อประณต วรรณรักษ ผอ.โครงการชลประทานปทุมธานี ไดรับ

มอบหมายจากรองผู วาราชการฯ ใหมานําเสนอโครงการอันเนื่องฯ ของปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มี

โครงการอันเน่ืองฯ จํานวน 3 โครงการ ไดแก  

  1.  โครงการสระเก็บนํ้าพระรามเกา 

 2. โครงการศูนยบริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา 

 3. โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ตําบลบึงชําออ 

 โดยโครงการสระเก็บน้าํพระรามเกา  เปนพื้นที่อยู ตอนเหนือของคลองรังสิต อยูระหวางคลอง

ระบายน้ําของโครงการรังสิตเหนือ ระหวางคลองที่หากับหก มีพืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 2,800 ไร ตัวสระ

ประมาณ 2,200 ไร ขนาดความจุถาเก็บน้ําระดับปกติที่+ 2 จะมีความจุประมาณ 24 ลานลูกบาศกเมตร แลว

เราจะบริหารน้ําจากสวนที ่เก็บไวในอาง เพื ่อจะเปนสระพักน้ํา นําน้ ําสวนนั้นไปใชหลังหมดฤดูฝน  

ประโยชนของสระพระรามเกาจะใชในเร่ืองของการเกษตรประมาณ 1,800 ไร นํ้าอีกสวนหน่ึงจะมีหนวยงาน

ราชการทีอ่ยู ขางเคียงอีก 5-6 หนวยงานสูบขึ ้นไปใช เฉลี ่ยประมาณ 178,300 ลานลูกบาศกเมตร/เดือน   

เจตนาด้ังเดิมของสระเก็บนํ้าเพื่อเก็บนํ้า  แตปจจุบันไดแนวคิดเพื่อบริหารเปนแกมลิง  ซึ่งศักยภาพในการเก็บ

น้ําของสระสามารถเก็บไดถึงระดับ + 3.20  เปนปริมาณน้ําประมาณ 27 ลานลูกบาศกเมตร  ปจจุบันใชการ

บริหารในเร่ืองของการระบายน้ําแบบ gravity  ถาระดับน้าํถึงประมาณ + 1.3  เรายังระบายได แตถาตองการ

จะเก็บน้ําเพิ่ม  วิธีบริหารของกรมชลประทานก็คือชวงหมดฝนแลว เราจะระบายน้าํออกเปนการพรองน้าํไป



 29 

เรือ่ย ๆ จนกระทั่งกอนชวงฤดูฝนจะเริ่มประมาณปลายกันยายนหรือตนตุลาคม      จะพรองน้าํในอาง จะมี

พื้นที่สําหรับเก็บนํ้าไดประมาณ 2 ลานลูกบาศกเมตร ในชวงทีจ่ะเกิดฝนหรือเกิดอุทกภัย ถาเกิดมีสภาพที่น้ํา

จะมากเราก็จะใชพื้นที่สวนที่พรองนํ้าเปนพื้นที่เอานํ้าเขามาเก็บ   ในแนวคิดการปรับปรุง กรมชลประทานจะ

เสนอในเรื่องของการสรางสถานีสูบน้ําเปนสถานีสูบน้ําแบบ 2 ทาง คือสูบเขาและออกไดจากคลองหา 1 

สถานี และคลองหกอีก 1 สถานี แตละสถานีจะมีเครือ่งสูบน้าํขนาด 3 ลูกบาศกเมตร/วินาที  ติดตั้งอยู 2 

เครื่อง ถาเราจะเพิ่มศักยภาพในการบริหารอางเก็บน้าํเพื่อใหเปนแกมลิง ก็จะตองสูบน้าํเขาเอามาเก็บไวตอน

ชวงมีวิกฤติเรื่องของน้ําทวม  เพราะวาปทุมธานีเปนพื้นที่ตอนบน  ถาไมสามารถพักน้ําไวไดตอนบนจะมี

ปญหาการระบายน้ําผานกรุงเทพฯ ก็จะมีปญหาคอนขางมาก   สระนีอ้าจจะดูเหมือนเก็บน้าํไดไมมาก  แตก็

สามารถบรรเทา และเกิดประโยชนกับราษฎรบริเวณขางเคียงได  เนื่องจากนําน้าํไปเก็บเปนการลดภาวะนํ้า

ทวม  ปจจุบันการเก็บนํ้าไวในสระเมื่อเราระบายนํ้าโดยวิธี gravity แลว  ถาตองการเพิม่กรมชลประทานก็จะ

นําเครื่องสูบน้ํามาติดตัง้เพิม่   สําหรับสถานีสูบน้ําตอนนีโ้ครงการรังสิตเหนือที่เปนผูรับผิดชอบอางเก็บน้ํา

สระพระรามเกา  ทําเรือ่งขอตั้งงบประมาณป 2554  มีการออกแบบไวแลว  ถาไดรับงบประมาณก็คงไดทํา  

สําหรับสระพระรามเกาขออนุญาตนําเสนอเทานี ้ และจะขอใหเจาหนาทีจ่ากมูลนิธิชัยพัฒนามานําเสนอ

ขอมูลอีก 2 โครงการ 

โครงการศูนยบริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา  ป 2540 ไดรับการทูลเกลาฯ ถวายที่ดินจาก

นางพะเยาว  และนางผุสนา  คชาชีวะ  เนื้อที่ประมาณ 200 กวาไรเศษ  ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี

พระราชกระแสใหมูลนิธิชัยพัฒนารวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง

ศูนยบริการ  เพื่อไมใหประชาชนที่เคยเชาทํานาเดิมเดือดรอน จึงไดจัดสรรพื้นที่ใหอยู มี 8 ครอบครัว  ใหอยู

ในรูปของทฤษฎีใหมจํานวน 8 ไร/ครอบครัว  ในการดําเนินงานระยะแรก ป 2540-2549  กรมวิชาการเกษตร

โดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี (คลองหก) ไดเขามาบริหารจัดการ  หลังจากนัน้ป 2550-ปจจุบัน มูลนิธิชัยพัฒนา

ไดเขามาบริหารจัดการเองทั้งหมด  และไดดําเนินกิจกรรมตางๆ 7 กจิกรรม 

1. กิจกรรมขาว  ไดดําเนินการปลูกขาวบนพื้นที่ 70 ไร เปนขาวพันธุปทุมธานี 80 , พันธุปทุมธานี 1 

,พิษณุโลก 2 , ชัยนาท 80  เพื่อเปนพันธุสําหรับจําหนายใหกับเกษตรกร   โดยวิธีการปลูกขาวทําตามหลัก

เกษตรดีที่เหมาะสม  มีการคัดเลือกพันธุ 2 ครั้งกอนการเก็บเกี่ยว  หลังจากนัน้ทําการลดความชืน้ใหเหลือ 13 

% จากน้าํหนักสด  ความชืน้ประมาณ 20-22 % ใหเหลือ 13 % โดยใชแสงแดด  ในปที่ผานมาสามารถผลิต

เมล็ดพันธุขาวจําหนายใหกับเกษตรกรไดถึง 75 ตัน  ความงอกอยูที ่92 %  เกษตรกรทีม่าซื้อพันธุขาวอยูใน

เขตใกลเคียงปทุมธานี , กรุงเทพฯ , สิงหบุรี , ชัยนาท , สพุรรณบรุี 

 2. กิจกรรมไมดอก ไดปลูกไมดอกตามความตองการของตลาด เชน มะลิ ดาวเรือง กุหลาบ ในสวน

ของกุหลาบมีปญหาทางดานการปลูก เราก็เหลือไวเพียงบางสวน เพื่อสกัดน้ํานํามาทําเคร่ืองสําอางแปรรูป  

  3. กิจกรรมพืชผัก ปลูกผักกินใบ ผักกินผล และผักกินยอด ในปที่ผานมาสามารถผลิตผักไดถึง 

10,157 กก. 
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  4. กิจกรรมไมผล  มีมะมวง กะทอน ชมพู และพุทธา โดยในเขตคันลอม (เขตชลประทาน) จะปลูก

แกวมังกร กลวย มะพราว   

  5. กิจกรรมแปลงเกษตรยังชีพ ซึ่งเหมาะสําหรับเกษตรกรทีม่ีพืน้ทีท่ํากินนอย เพียง 500 ตารางเมตร  

และใชแรงงานเพียงคนเดียว โดยมีใจรักดานการเกษตร และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

นํามาใช ก็สามารถที่จะดํารงชีพอยูได โดยปลูกผักกินใบ ผักกินผล และผักกินยอด ตลอดจนพืชสมุนไพร 

เลี้ยงไกและหมูหลุม แปลงน้ีสามารถมีรายไดตอวัน 250 - 320 บาท 

   6. กิจกรรมแปรรูป โดยนําผลผลลิตทางการเกษตร ทีม่ีคุณคามาแปรรูปใน 3 ลักษณะ อันแรกเปน

พวกเครื่องดืม่ เชน น้าํออยคั้น น้ําฝรั่ง น้าํขาวโพด น้ํากะทอน พวกที ่2 เปนการถนอมอาหาร นําผลไมทีไ่ม

สามารถนําไปจําหนายไดเอามาแปรรูปเปนของขบเคีย้ว   เชน  มะมวงกวน กะทอนแชอิ่ม ฝรั่งแชอิม่ พวกที่ 

3 เปนพวกเครื่องสําอาง นําเอาพืชผักผลไมทีม่ีประโยชนตอรางกาย เชน แตงกวา มะเขือเทศ นํามาทําเปน

แชมพู  โทนเนอร สบู เปนที่ตองการของตลาด   ซึ่งมีจําหนายที่มูลนิธิชัยพัฒนา   สยามพารากอน ติดตรา

ภัทรพัฒน  

   7. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี ในแตละปจะนํากลุมแมบานและเกษตรกร ตลอดจนนักเรียน 

นักศึกษา มาฝกอบรม แตละปจะมีหลักสูตรในการฝกอบรม ประมาณ 5 หลักสูตร มีการทําปุยหมัก การใช

เครื่องจักรกล การผลิตเมล็ดขาว การทําสบู ยาสระผม ของใชในครัวเรือน ผูฝกอบรมแตละทานทีผ่านการ

อบรมจะมีประกาศนียบัตรจากมูลนิธิชัยพัฒนาแจกให  

สําหรับแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที ่  ของมูลนิธิชัยพัฒนา   อยูทีค่ลองเกา ตําบล

บึงชําออ  อําเภอหนองเสือ   ในป 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใหรับพืน้ที่ไวใชกับกิจกรรมของ

มูลนิธิชัยพัฒนาเน้ือที่ 24 ไรเศษ กิจกรรมประกอบดวย นาขาว ปาลมน้าํมัน พืชผัก ไมดอก ไมผล ซึ ่ง

กิจกรรมนาขาวทําในพื้นที่  7 ไร ในปที่ผานมาสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวใหกับเกษตรกร และผูสนใจไดถึง 

9,500 กิโลกรัม ทําทั้งนาปและนาปรัง มีการตัดขาวปนอยางพิถีพิถัน ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ความชื้น 

13% ความงอก 90% 

 - กิจกรรมปาลมนํ้ามัน ปลูกในพื้นที่ขนาด 6x20 เมตร  ปลูกรองละ 3 และ 2 ตน สลับกันไป พันธุที่

ปลูกเปนพันธุสุราษฏรธานี 1 ปลูกเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2548 ใหผลผลิตแลว 

 -  กิจกรรมพืชผัก และไมดอก มีทั้งผักกินใบ ผักกินผล ดาวเรือง ที่คลองเกา 

 -  กิจกรรมไมผล   เปนไมผลเดิมที่มีอยูในพื้นที่ เดิมเปนพื้นที่ปลูกสม กะทอน มะนาว   ซึ่งตอนน้ี 

สม และมะนาว ไดร้ือออกไปแลว เนื่องจากประสบปญหาดานการปลูก เรื่องโรคและแมลง จึงเหลือกะทอน 

ในปทีผ่านมา 3 ตน ใหผลผลิต 750 กิโลกรัม มีการปลูกพืชอื่นทดแทนจําพวกทับทิม ซึ่งตอนนีย้ังไมให

ผลผลิต บริเวณคันลอมและสระน้ํา มีการปลูกมะพราว และกลวย ซึ่งใหผลผลิตดี ขอจบรายงานเพียงแคนี้

ครับ 

 

 จงัหวดัสมทุรสาคร โดย นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
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 เรียนทานผูบริหารของสํานักงาน กปร. ทานผูเขารวมการประชุมสัมมนาทุกทาน ผมสุริยะ  ประสาท

บัณฑิตย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไดรับมอบหมายจากทานผูวาฯ ใหมาเปนผูนําเสนอในวันนี้  

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการอันเนื่องฯ โครงการใหญ ๆ 2 โครงการ คือ  โครงการแกมลิงในพื้นที่ฝ ง

ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา (คลองมหาชัย – สนามชัย) และโครงการแกมลิงเอนกประสงค (คลองสนาม

ชัย-มหาชัย)  คือสรุปแลวโครงการเดียว แตดําเนินการตอเนือ่งกัน    ขอสรุปวาโครงการแกมลิงฝงตะวันตก 

(คลองสนามชัย – มหาชัย) ปจจุบันดําเนินการเรียบรอยเสร็จหมดแลว มีประตูระบายน้าํทัง้สิ้น 10 ประตู ซึง่

กรมชลประทานบริหารจัดการอยู แลวขณะนีเ้ปนโครงการตอเนือ่ง  โครงการแกมลิงเอนกประสงคคลอง

สนามชัย  – มหาชัย ดําเนินการโดยสํานักงานสถาบันสาระสนเทศทรัพยากรน้าํและการเกษตร  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตรงนีจ้ะบูรณการตอเนือ่งมา คือ ทําแกมลิงและประตูระบายน้าํของ

ภาคเอกชนทีเ่ขารวมโครงการเสริมขึน้มารวมทัง้ติดระบบโทรมาตร 11 สถานี  พัฒนาระบบเปด-ปดประตู

ระบายน้ํา ทําแบบจําลองการบริหารระดับน้าํ  รวมทั้งการบูรณาการกับคลองตาง ๆ ของภาคเอกชนในพื้นที่ 

แมแตสนามกอลฟซึ่งมีบริเวณที่สามารถจะเก็บกักนํ้าไวไดมากพอสมควร บูรณาการรวมกัน ในอนาคตก็จะ

ทําแนวเขตและพัฒนาคลอง แลวเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ขอบคุณมากครับ 

 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายเกียรติศักดิ์  มูลศาสตรสาทร  รองผูวาราชการจังหวัดสมทุรสงคราม 

 ทานผูบริหาร กปร. ทานผูวาฯ ทานรองผูวาฯ ทานหัวหนาสวนราชการ ทานผูเกีย่วของกับโครงการ

พระราชดําริ ทั้งหมด สมุทรสงครามยินดีที่จะนําเสนอโครงการพระราชดําริ 3 โครงการ ผมเกียรติศักดิ ์   มูล

ศาสตรสาทร รองผูวาจังหวัดสมุทรสงคราม  ขอนําเรียน  แมกลองนี้แมกลองสมุทรสงคราม  บางชางสวน

นอก  บางกอกสวนใน   ภูมิปญญาของคนสมุทรสงครามคือ ทํา 420 ตารางกิโลเมตร เปนสวน 80% ของ

พื้นที่ทั้งหมด ขุดรอง ยกทองรอง เน่ืองจากอยูติดอาวไทย ทั้งนํ้าเกิดและนํ้าตาย จากภูมิปญญาน้ีเมื่อกอนเมือง

นนทก็ใช ปากน้ําก็ใช เมืองนนทเปนบานจัดสรรหมด ปากน้ํา มหาชัยเปนโรงงานหมด น้ําจึงทวมไมทวม

บาง สวนแมกลองนํ้าไมทวม เพราะเปนที่เก็บนํ้า พื้นที่ใหญกวา 300 ตารางกิโลเมตร  อยูในรองสวนทั้งหมด 

ภูมิปญญานี้เกิดจากการดูน้าํเกิด (นํ้าทะเลขึ้น) น้ําจะมีสีเขียว ชาวบานก็จะปดรองสวน เมือ่น้ําจากเขื่อนแม

กลองไหลลงมา น้ําสีขาวขุน ก็จะเปดใหนํ้าจืดเขาก็เก็บนํ้าไวในสวน สวนมะพราว ลิ้นจ้ี สมโอ สวนผักผลไม

ทั้งหมด นั่นคือ ภูมิปญญาที่เกิดขึ้นของคนแมกลอง สืบเนื่องจากตรงนั้น เกิดขึ้นเมื่อป 2529 พระองคทาน

เสด็จฯ ยกชอฟาที่วัดปทุม (มิย. 29) ตอนน้ันเขื่อนวชิราลงกรณ (เจาเณร) กําลังสรางอยู และตองปดน้าํเก็บน้าํ

ไวใหเต็มเขื่อน ปรากฏวาน้ําเค็มดันขึ้นสูงมาก  ไปกระทบกระเทือนชาวสวนทัง้หมด ไหลขึน้ไปถึงอัมพวา 

กระทบชาวสวนมะพราวทัง้หมด ทําใหเกิดฏีกาถวายพระองคทาน พระองคทานจึงมีพระราชดําริใหกรม

ชลประทานลงมาดู อีก 2 ปตอมาก็สรางเขื่อนกัน้น้ําเค็มทั้งหมด  จนปจจุบันมีการบูรณะใชเงินจังหวัด และ 

กปร. กรมชลประทานเปนผูดูแลคันปองกันน้าํเค็ม และทอลอดสะพานตาง ๆ ทั้งหมด โดยใชภูมิปญญาของ

ประชาชนตอยอดตรงนัน้ ตอยอดโดยใชบานประตูสวิง ปด-เปดเอง น้าํทะเลมาก็ปดน้ําจืดมาก็คันน้ําเค็ม

ออกไป   ทั ้งนากุ ง  นาเกลือ นาขาว ก็ไมกระทบ   เรือกสวนไรนาก็ไมกระทบ น้ําจืดน้ําเค็ม น้ํากรอย 
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สมุทรสงครามมีครบทุกอยาง นั่นคือโครงการพระราชดําริเบือ้งตนโครงการแรก    ตอมาปาชายเลนทัง้หมด 

รัฐบาลยุคหนึง่ใหชาวบานทํานากุง ขุดปาเยอะแยะมากมาย ทีดิ่นทํานากุง ตัง้แตสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี ประจวบ บอกุ งทั ้งสิ ้น   ตอมาบอกุ งรางกินโฉนดกันไปหมด กระทบไปถึงปาชายเลน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เห็นวาการฟนฟูปาตรงนัน้ นอกจากเปน ramsar site  ยัง

เปนปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ เปนปากน้ําแมกลอง ดอนหอยหลอด สัตวน้ํา 0เยอะ 0

 

 ปลาทูอรอย ทานจึงมี

พระราชดําริใหปลูกปาชายเลน  ปลูกต้ังแตป 2534 จนถึงปจจุบัน พระองคทานเสด็จฯ ป 2534 , 2540 , 2541 

, 2545 , 2547 และยังเสด็จฯ เร่ือย ๆ พวกเราก็ทราบลักษณะที่ปลูกปาชายเลนมีกระดานเลน  เรือหางยาวปรับ

ใบ ว่ิงตัดเลนเปนการสงเสริมการทองเที่ยวไปในตัว มีที่เดียวในโลกที่เรือวิ่งบนเลนที่แมกลอง สมุทรสงคราม  

และตอจากนั้น เมื่อ 6 ปที่ผานมาตระกูลนาคะวะรัง ไดมอบสวน มอบที่ดินใหสมเด็จพระเทพรัตนฯ  เมื่อ

คราวเสด็จฯ อุทยาน ร. 2 ที่อัมพวา มอบใหพระองคทาน ๆ   ก็ใหเปนโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  

อนุรักษสวนรูปแบบดั่งเดิมของคนแมกลองทั้งหมด ทีผ่มนําเรียนทานมาตัง้แตสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  พระ

เจาตากสินอยูรวมคนทีค่ายบางกุง พระองคทานไดบอกใหคนอัมพวาอนุรักษและใหบอกพีน่องจังหวัด

ขางเคียง วาสวนที่ทานลมสลายไปต้ังแตบางกอกสวนใน เหลือแหงเดียวคือที่บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม

ใหไว  เห็นวาภูมิปญญา พืชผักทั้งหลายสามระดับ รวมทั้งทํานาในทองรองสวน  ทําอยางไร อนุรักษไวและ

พันธุไมเกา ๆ เพือ่ใหลูกหลานไดเห็นและชือ่อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ เพื่อคนอัมพวาเพือ่คนแมกลองไดเห็น

วารักษาแผนดินของทาน 420 ตารางกิโลเมตรนี้ดวยหัวใจ   อยางนอยอยาใหใครมาครอบครอง  ใหลูกหลาน

ไดสืบทอดดูแล  และอีก 70 กวาลานคนไดเห็นวาสวนจริง ๆ สมัยอยุธยาเปนเชนใด  นั่นคือโครงการ

พระราชดําริของพระองคทาน  
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดย หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ  รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 1 

 ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก (13 จงัหวัด) 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 

ณ โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 1 

สรุปในสวนของ 13 จังหวัด ใน 3 เร่ือง ไดดังน้ี 

 1. จํานวนโครงการ บางจังหวัด จะขอนําขอมูลมาเพิ่ม เชน สมุทรปราการ กาญจนบุรี และราชบุรี  

และตัวเลขจํานวนโครงการ ฝากจังหวัดประสานงานกับ กปร. ตอไป  

2. เร่ือง สถานะโครงการ ทางสํานักงาน กปร.จะไดสรุปในโอกาสตอไป   

3. ในเรือ่งของการบริหารโครงการบางจังหวัด ไดนําเสนอรูปแบบ เชน ประจวบคีรีขันธ  ในเรือ่ง

ของโครงการจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ   กาญจนบุรีเรือ่งของศูนยตะวันกาญจน  และในสวนของจังหวัดอืน่ก็

คงมีแตอาจไมนําเสนอ  

นอกจากน้ียังมีเร่ืองเรียนเพื่อทราบ  2 เร่ือง คือ  

1. เมื่อปที่แลว สํานักงาน กปร. รวมกับกรมชลประทานดําเนินการเรื่องโครงการนํารองเพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าํ ในพื้นที่ 9 จังหวัด มีประจวบคีรีขันธกับเพชรบุรี เปนโครงการนํารอง  

และ 84 แหงทั่วประเทศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส เชียงใหม สกลนคร เปนเรือ่งการบริหารกลุม

ผูใชนํ้า ดําเนินการอยางไรใหยั่งยืน และใชประโยชนอยางเต็มที่  มีการต้ังกรรมการระดับจังหวัดหรือไม 

  2. กรมชลประทานโครงการพระราชดําริกวา 2,000 โครงการ  ครึ่งหนึ่งเปนเรื่องของน้ํา

หนวยงาน กปร. ก็จะประสานงานกับกรมชลประทานเพือ่ทบทวน สถานะโครงการ เรือ่งการบริหารจัดการ

กายภาพ และพื้นที่ไดรับประโยชน  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันตก 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

ขอมูลของ กปร. ขอมลูของจังหวัด(1) งบ กปร. (2) งบ ปกติ งบ อื่น ๆ 

1 จังหวัดชยันาท 3 3 1 1 1 

2 จังหวัดสิงหบุรี 3 3 1 3 2 

3 จังหวัดกาญจนบุรี 3 12 3 8 2 

4 จังหวัดนครปฐม 3 4 3 ไมมีขอมูล 1 

5 จังหวัดราชบุรี 3 27 22 5 1 

6 จังหวัดสุพรรณบุรี 8 8 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

7 จังหวัดนนทบรีุ 1 1 1 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

8 จังหวัดปทุมธานี 3 3 1 ไมมีขอมูล 3 

9 จังหวัดสมุทรสาคร 2 2 ไมมีขอมูล 1 1 

10 จังหวัดสมุทรสงคราม 3 3 1 2 1 

11 จังหวัดสมุทรปราการ 8 8 ไมมีขอมูล 2 1 

12 จังหวัดเพชรบรีุ 22 22 10 13 7 

13 จังหวัดประจวบครีีขนัธ 53 61 4 6 ไมมีขอมูล 

 รวม   13  จังหวัด 115 157 47 41 20 

 หมายเหต ุ (1)  จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณ กปร. ตัง้แตปงบประมาณ 2525 – 2552      (2) จํานวนโครงการที่จังหวัดแตละจังหวัดมีขอมูล 

  (3) แหลงงบประมาณจังหวัด เชน งบประมาณจาก กปร. งบ ปกติ และงบอ่ืน ๆ (งบ อบจ.งบ อบต. งบมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ) ซ่ึงบางโครงการใชงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหง 



 

 

กําหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังที่ 1  พ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันตก 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 10.00 น.  กลาวรายงาน โดย นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิเศษ  

   เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ  

   พิธีเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายอําพล   เสนาณรงค  องคมนตรี 

เวลา  10.00 – 10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” โดย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เวลา  10.30 – 10.45 น.  อาหารวาง 

เวลา  10.45 – 12.15 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   ในพื้นที่จังหวัด (ใชเวลาตามความเหมาะสมของจํานวนโครงการ 

    ไมเกินจังหวัดละประมาณ 15 นาที) 

- จังหวัดชยันาท, จังหวัดสิงหบุรี, จังหวัดกาญจนบรีุ  

  จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบรุี, จังหวัดสุพรรณบุรี 

เวลา  12.15 – 13.15 น.  อาหารกลางวัน 

เวลา  13.15 – 15.15 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

- จังหวัดนนทบรีุ, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ,  

 จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม,  

 จังหวัดเพชรบรีุ, จังหวัดประจวบครีีขนัธ 

เวลา  15.15 – 15.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

แนวทางดําเนินงานในระยะตอไป 

เวลา  16.30 – 17.00 น.  พิธีปดการประชุม 

* * * * * ***** * * * * * 



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี

1 ดร. อรสุดา เจริญรัถ ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ

2 นางสาววนิดา  เมธาลักษณ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ

3 นายจักรกฤษณ  ทองทับ วิทยากร ชํานาญการ

4 นางสาวธัญญรัตน  สังขรุง วิทยากร ชํานาญการ

5 นายชาตรี  เกิดชนะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

6 นางสาวทิพรัตน  ศิลปพงศวรากร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ

1 นายวิทยา  เพ็งนรพัฒน เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี

1 นายทวี  เต็มญารศิลป ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ

2 นายสัณฐิต  พีรานนท วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

1 นายอานันท  เลิศรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

2 นายจตุพล  สถิตถาวรศักดิ์ กรมวิชาการเกษตร

1 นายเมธี  มานะพงศ ผอ.กลุมงานโครงการพระราชดําริ

2 นางสาวถนอมพรรณ  สืบจากดี ผอ.กลุมงานเกษตรชลประทาน

และพื้นที่เรงรัด

1 นายโอภาส  ทองยงค ผอ.สํานักพัฒนาการปศุสัตว

และถายทอดเทคโนโลยี

2 นางเรืองสุรีย  วงษทองสาลี นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ 

3 นายไพรัตน  อยูเอี่ยม กรมปศุสัตว

ลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

สํานักราชเลขาธิการ(6)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (1)

กรมชลประทาน (2)

กรมวิชาการเกษตร (2)

กรมสงเสริมการเกษตร (2)

กรมปศุสัตว (3)

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายสุรกิจ  นาคแกว นักวิชาการประมง ชํานาญการ

2 นางสาวแสงเสริม  แกวดี นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

1 นายทศเทพ  เทศวานิช นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการพิเศษ 

2 นายอนุกูล  สังขศิริ นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ

1 นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดี

2 นายไพศาล  ดุลยพัชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นายวิศิษฐ  งามสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

4 นายอิทธิศักดิ์  ขุนทอง นักวิชาการแผนที่ภาพถาย ชํานาญการ

5 นายพิทยากร  สีทอง ผูเชี่ยวชาญ อนุรักษดินและน้ํา

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผอ.สวนโครงการพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

2 นายภาณดิษฐ  สิงหากัณ ฝายปฏิบัติการโครงการ

3 นายประธานสิทธิ์  กระมล หัวหนาศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวฯ

1 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

2 นางสาววารุณี  นันทะปตย นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ

3 นางสาววิจิตรา  ภูจอมดาว นักวิชาการปาไม

1 นางวนิดา  รุจจนเวท นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นางนภาเพ็ญ  จันใด พยาบาลวิชาชีพ  ชํานาญการ

กรมปาไม (3)

กรมประมง (2)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2)

กรมสงเสริมสหกรณ (2)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (3)

กรมพัฒนาที่ดิน (5)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นางสุรีรัตน  ต.สุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นายสัณหไชย  พลรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1 นางชุลีพร  ผาตินินนาท ผอ.กลุมสงเสริมปฏิบัติการ

2 นางศิราณี  อิ่มสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ

1 นายปกรณ  พันธุ ผูตรวจราชการกระทรวง ฯ

1 นายดุสิต  เรือนแกว นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ

1 นายวิบูลย  สงวนพงศ รองปลัดกระทรวง ฯ

2 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล

1 นายอนัน  พรหมเพียรพงศ หัวหนาฝายโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

1 พันเอก ราเมศร  สันติบุตร ผอ.กองทหารพัฒนา

สํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน

1 พันตรี จรีเมศร  เปาอินทร ผช. กองกิจการพลเรือน 

กองกิจการพลเรือน 

1 พันเอกสุชาติ สุทธิพล เสนาธิการ สํานักงานพัฒนาภาค 1

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2)

สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (1)

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (1)

กรมการปกครอง (1)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (4)

กองทัพไทย (1) 

กองทัพภาคที่ 1 (1)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 พันเอก กฤษณ  จันทรนิยม ผบ.นพค. 13 สนภ. 1

3 พันเอก ชัยพฤกษ อัยยะภาคย นายทหารปฏิบัติการ

4 รอยตรี สมเกียรติ  สุขสมไทย นายทหารพัฒนา

1 พันเอก  ศุภสิทธิ์  ชิตทวม ผอ.กองกิจการพัฒนา 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

1 พลตรี วรพัฒน  งามเกษม รองผูอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติที่ 6

2 พันเอกพิเศษ ธีรเดช  ชัยพัฒน ผอ.สวนแผนและโครงการ

1 พันตํารวจตรีหญิง อรัญญา  สุกุลนนท สารวัตร

1 พันตํารวจเอก นพพล  ชาติวงศ ผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย ฯ 

2 นายสิทธา  บุญประจวบ หัวหนางานชลประทาน

3 นายปญญา  ตาละลักษมณ หัวหนางานปาไม

4 นายโยธิน  รัตนคาม หัวหนางานสงเสริมการเกษตร

5 ดาบตํารวจพินิจภณ  ปตุนะ เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย ฯ 

1 นายจําลอง  โพธิ์สุข ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท

2 นายอํานวย  เกิดแกว หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

3 นางณัฐญา  เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท

4 นายสุจิตร  ใจจิตร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

5 นายละเอียด  ปนสุข นักวิชาการชํานาญการพิเศษ

6 นายมุงมาตร  วังกะ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

7 นายจิตรติ  รามเนตร เลขานุการผูวาราชการจังหวัดชัยนาท

8 นายประสิทธิ์  พานิชกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (1)

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน. (2)

กองทัพบก (1)

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (5)

จังหวัดชัยนาท (8)



5

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายเกษม  ไตรพิจารณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ

2 นายเสนีย  คชอัมพล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

1 วาที่รอยตรีเชิดศักดิ์ จําปาเทศ รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

2 นายกาศพล  แกวประพาฬ หัวหนาสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

3 นายสงบ  พิณนอก เจาพนักงานปกครอง ชํานาญการ

4 นายปญญา  ทัศนบรรจง เจาพนักงานปกครอง ชํานาญการ

5 พันเอกอุดมศักดิ์  เกียรติเจริญเสรี รอง ผอ.กองการเกษตรและสหกรณ

6 นางจันทนา  แสงนิล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

7 นางสาวจันทิรา  วนิชธารากูล เจาหนาที่สํานักงานจังหวัด

8 นายบุญเสริม  คุมเนตร เจาหนาที่สํานักงานจังหวัด

9 นางสาวอุไรรัตน  เซี่ยงหลิว นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

10 นายอดุลย  รวมสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน

11 นายบุญสง  ปองกัน เจาหนาที่

1 นางวีระนุช  ยิ้มหนองโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

2 นายจีระศักดิ์  ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดนครปฐม

3 นายทวีศักดิ์  สุขสมัย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

4 นายราชัน  มีนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายณรงค  พลละเอียด  รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

2 นายคณิต  ชินวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานราชบุรี

3 นายบุญชวย  ชวยระดม หัวหนาโครงการศึกษาวิธีการฟนฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม

จังหวัดราชบุรี (8)

จังหวัดนครปฐม (4)

จังหวัดสิงหบุรี (2)

จังหวัดกาญจนบุรี (11)



6

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

4 นายวัลลภ  พิสุทธิ์พิเชษฐ หัวหนากลุมประสานโครงการพระราชดําริ

5 นายประสงค  วงศชนะภัย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ

6 นายประเสริฐ  นกแยม หัวหนาศูนยศึกษาพรรณไมปา

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

7 นายสุระชัย  โภคะมณี นักวิชาการปาไมชํานาญการ

8 นายชัชวาลย  วงษเมือง นายชางชลประทาน

1 นายไพวิทย  วัฒนาวิทวัส เกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี

2 นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี

3 นายสมบัติ  ขันทอง นายชางชลประทานอาวุโส

4 นางสาวภัทราพรรณ  กาญจนวาหะ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

5 นายสราวร  อินทรเทศ ประชาสัมพันธ

1 นายนรินทร  นิ่มวิญญา หัวหนาฝายวิศวกรรม

โครงการชลประทานนนทบุรี

2 นางวาสินี  พงศนรภัทร โครงการชลประทานนนทบุรี

3 นางสาวจุฑามาส  สุวรรณรัตน โครงการชลประทานนนทบุรี

4 นายมนตรี  ถาวร เกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี

5 นายอภิชาติ  ศุภวิไล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายพันธเทพ  ศรีวนิชย รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี

2 นายประณต  วรรณรักษ ผูอํานวยการโครงการชลประทานปทุมธานี

3 นายไพโรจน  อัมพรรัตน ผูอํานวยการโครงการ

4 นายวิทสันติ  หอมงาม นักวิชาการเกษตร

5 นางสาวอัญญรัตน  อภิบาลศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

6 นางสาวธัญนันท  บัวคง เจาหนาที่ฝายขายและการตลาด

7 นายสมนึก  เตียวหุน หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา

จังหวัดนนทบุรี (5)

จังหวัดปทุมธานี (7)

จังหวัดสุพรรณบุรี (5)



7

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายสุริยะ  ประสาทบันฑิตย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

2 นางปนัดดา  เพ็งแปน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

3 นางเยาวลักษณ  วงษฆสันต เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร

4 นายอัครสิงห  วิบูลยเลข หัวหนากลุมงานสงเสริม ฯ 

5 นายนนท   สมหวัง นายชางชลประทานอาวุโส

6 นายชัยรัต  เปามาลา นายชางชลประทานอาวุโส

1 นายเกียรติศักดิ์  มูลศาสตรสาทร รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

2 นายธัชชัย  สีสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

3 นายมานพ  ญาณพิสิฐกุล รักษาการแทนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม

4 นายสุชาติ  หาญชนะชัยกุล ผูอํานวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม

5 นางสิริลักษณ  อุนศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

6 นายสุรเดช  ดิษฐวิบูลย วิศวกรชลประทานชํานาญการ

7 นายฤทธิ์ชานน  ล้ําประเสริฐ เจาหนาที่บันทึกขอมูล

8 นายสวัสดิ์  รอดโกศล เจาหนาที่บันทึกขอมูล

1 นายสุรชัย  ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ

2 นายนิคม  วัชรดิเรกรัตน นายชางชลประทานอาวุโส

3 วาที่ ร.อ. สมานมิตร  พัฒนา หัวหนาโครงการลูกพระดาบส

4 ดร. บุญจักรวาล  รอดบําเรอ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ

5 นางสาวธนัธพร  วงศสุวรรณพร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1 นายชาย  พานิชพรพันธุ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

2 นางนฤมล  ปาลวัฒน รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดสมุทรสาคร (6)

จังหวัดสมุทรสงคราม (8)

จังหวัดสมุทรปราการ (5)

จังหวัดเพชรบุรี (19)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

3 นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

4 นายศักดิ์ชัย  วังทอง เกษตรจังหวัดเพชรบุรี

5 นายประกิต  ขําเลิศ นายชางชลประทาน

6 นายเฉลิมเกียติ  คงวิเชียรวัฒน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี

7 นางอําพัน  รุงแจง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

8 นายประสิทธิ์  อยูดี ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

9 นายชัยวัฒน  สัมพันธอักษร นักวิชาการปาไมชํานาญการ

10 นายสากล  กาญจนรจิต นักวิชาการปาไมชํานาญการ

11 นางสาวพิมพนิภา  เต็มตํานาน นักจัดงานทั่วไป

12 นางสาวชมพู  เอี่ยมสอาด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

13 นางสาวฐิติรัตน  งามขํา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

14 นายอํานาจ กันวงศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

15 นายคําตา  จักรีเพ็ชร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

16 นายสมบูรญ  ทอยส ผูติดตามรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

17 นายสุระษา  เพียรชนะ ผูติดตามรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

18 นายศราวุธ  พจนศิลป ผูติดตามรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

19 นายสุวรรณ  ศรีหมอกเมฆ ผูติดตามรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี

1 นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2 นายจรูญ  พจนสุนทร ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 14

3 นายสําเริง  แสงภูวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานประจวบ ฯ

4 นายสมเกียรติ  แจมจันทร นายชางชลประทานอาวุโส

5 นายพยุง  อยูกลิ่น หัวหนาสํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ

6 นายนิคม  พุทธวิโร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยงานที่ 28

7 นายสุพงษชัย  บุญมี หัวหนาโครงการพัฒนาปาไม

ปากน้ําปราณบุรี ฯ 

8 นางกัลยารัตน  นิลออน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

9 นายเศรษฐเกียรติ  กระจางวงษ ปศุสัตวจังหวัด

10 นายโกวิทย  พงศอนันต (แทน) โครงการสวนพฤกษศาสาตร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (28)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

11 นายโกวิทย  พงศอนันต หัวหนาโครงการพัฒนาสวนพระองคฯ

หนองเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

12 นายธํารงค  ไกฟา สหกรณจังหวัด

13 นายวงศกรินทร  พรหมรักษ หัวหนากลุมจัดตั้งฯ

14 นายอุทัย  ธูตระกูล เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส

15 นายพงษเทพ  เจนวีระนนท นักวิชาการสหกรณชํานาญการ

16 นายสมยส  คงณุไทย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ

17 นายกรพรรษ  เพชรัตนกูล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

18 นายกมล  อุนใจ นักวิชาการปาไมชํานาญการ

19 นายไพโรจน  อินทรชิตจุย อุทยานแหงชาติกุยบุรี

20 นายสุริยนต โพธิจักรพัด นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ

21 นางสาวจันทนา  บุญศิริ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ

22 นายสุพล  จิตรวิจักษณ อุทยานแหงชาติกุยบุรี

23 นายวรวุธ เกศมี อุทยานแหงชาติกุยบุรี

24 นางสาวเบญจมาส  เพชรสุวรรณ เจาหนาที่ระบบสารสนเทศ

25 นางกิ่งแกว   แกวเหลือง นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ

26 นายปาราเมศ  สงวนศรี เจาหนาที่

27 นายปยพงศ  ตุลาราช นักวิชาการคอมพิวเตอร

28 นายพงศศักดิ์  เมืองดี นักวิชาการนโยบายและแผนชํานาญการ

1 นางพวงทอง  บุญเสริม หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

สวนจังหวัดชัยนาท

2 นางณัฐนภา  มุขเฉลิมวงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

รก. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

1 นายสถิตย  สีมา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

1 นางดวงเนตร  วรเพชรายุทธ นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํานาญการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 นางสาวเกศินี  จันทรวงศ ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม

1 นางสาวเรวดี  รัศมีทัต เลขานุการ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

2 นายธีทร  อิมจัน เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

3 นายวิเชียร  จั่นจํารูญ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

วลชน (11)

1 นางสาวสดุดี   คงชวย หนังสือพิมพสยามรัฐ

2 นายพีรศิษฐ  สมแกว หนังสือพิพเดลินิวส

3 นางพัชรี    มีศิริ รายการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

4 นายเสกสรร   สิทธาคม หนังสือพิมพสยามรัฐ

5 นางสาวสายชล   เกียรติกังวาลไกล สถานีวิทยุ FM 100.5 สถานีวิทยุ อสมท.

6 นายอํานาจ   กิติพงษพัฒนา นิตยสาร เรื่อง ผูหญิง

7 นางเสาวนีย  อาภามงคล สถานีโทรทัศน ชอง  11

8 นายไพบูลย  ภักดีพินิจ หนังสือพิมพ Global รายสัปดาห

9 นางสาวศิริวรรณ   อาภามงคล สถานีโทรทัศน ชอง  11

10 นายดนุชิต  รัตนสมานนท สถานีโทรทัศน ชอง  11

11 นายกัมปนาท  ขันตระกูล สถานีโทรทัศน ชอง 5

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายโกวิทย  เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.

3 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

4 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

5 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

6 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

7 คุณกานตี  พรหมศิริ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกิจกรรมพิเศษ

8 นายดนุชา  สินธวานนท รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

9 นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล รก. ที่ปรึกษาดานการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ (3)

สํานักงาน กปร. (33)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

10 นางสุวรรณา  พาศิริ ผูอํานวยการสํานัก

แผนงานและติดตามประเมินผล

11 นายประสาท  พาศิริ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคกลาง 

12 นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคเหนือ

13 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล 

14 นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

15 นายวัชระ  หัศภาค ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

16 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ 

17 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน

18 นางกมลินี   สุขศรีวงศ ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ 

19 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 15 คน
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