
 
 



 
 



คํานํา 
   

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง               
มาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อดําเนินงาน             
สนองพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช             
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศ เพ่ือประโยชนสุขของราษฎร จํานวน ๒๙ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จํานวน 628,086,169 บาท (หกรอยย่ีสิบแปดลานแปดหมื่น
หกพันหนึ่งรอยหกสิบเกาบาทถวน) ซึ่งครอบคลุมโครงการพัฒนาดานบูรณาการ โครงการ
พัฒนาดานแหลงน้ํา โครงการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ             
ซึ่งการพัฒนาดานตาง ๆ เหลานี้ มุงแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรท่ีตองเผชิญกับ
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ อยางเรงดวน เพ่ือใหราษฎรมีอาชีพท่ีมั่นคง กาวหนา ควบคูไปกับ                  
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน อันกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต                
ความเปนอยูของราษฎรท่ีดีขึ้น ตลอดจนสงผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติย่ิงขึ้น 
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน สนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสรุปผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตาง ๆ สําหรับใชเปน
เคร่ืองมือในการประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงานในระยะตอไป 
 
 
 
 
 

สํานักงาน กปร. 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

 



สารบัญ 
 หนา 

สรุปสาระสําคัญโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริดานตาง ๆ  

   ดานบูรณาการ/อ่ืน ๆ  

 พระราชดําริตรง  

๑. โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   

9 

๒. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี   

15 

๓. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   

22 

๔. โครงการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

36 

๕. โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขุนดานปราการชล 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

40 

๖. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

42 

๗. โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ 
ตําบลดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

54 

๘. โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

63 

๙. โครงการศูนยผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ําสาธารณะ  
ในพื้นท่ีตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

71 

๑๐. โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก  
ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

73 



 

   ดานบูรณาการ (ตอ) 

   พระราชดําริตรง  

๑๑. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นท่ีปารอยตอ 5 จังหวัด              
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

76 

   ดานแหลงนํ้า 

   พระราชดําริตรง  

๑๒. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานไกรเกรียงและหมูบานบริเวณใกลเคียง  
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

82 

๑๓. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา           
ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

85 

๑๔. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค  
ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

88 

๑๕. โครงการฝายทดน้ําบานบึงหลมพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

90 

๑๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ําคลองอายแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

93 

๑๗. โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําฝายหุบเสือโฮกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

96 

๑๘. โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ําอางเก็บน้ําบานยานซื่อพรอมอาคารประกอบ                
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

99 

๑๙. โครงการระบบสูบน้ําโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

102 

 

 



 

   ดานแหลงนํ้า (ตอ) 

   ฎีกา  

๒๐. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานหนาปอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

105 

   ดานสิ่งแวดลอม 

   พระราชดําริตรง  

๒๑. โครงการพัฒนาปาไมปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ             
ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

108 

๒๒. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมเขากระปุกตามแนวพระราชดําริ               
ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

110 

๒๓. โครงการอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร  
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

114 

๒๔. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

124 

๒๕. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี 

131 

   ฎีกา   

๒๖. โครงการพัฒนาปาชุมชนบานหนองกลางดง วัดเขาถ้ําอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

142 

   ดานการสงเสริมอาชีพ 

พระราชดําริตรง  

๒๗. โครงการทหารพันธุดี พื้นท่ี กองพลทหารราบท่ี 9 “เพื่อนชวยเพื่อน” ภาคตะวันตก 
ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

148 

๒๘. โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน "เพื่อนชวยเพื่อน"            
พื้นท่ีภาคตะวันตก ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

153 

 



 

   ดานการสงเสริมอาชีพ (ตอ) 

พระราชดําริตรง  

๒๙. โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน "เพื่อนชวยเพื่อน"                
พื้นท่ีภาคตะวันออก ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

155 

   ภาคผนวก 

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 

 
 

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ดําเนินการแลวเสร็จ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

สรุปสาระสําคัญ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปสาระสําคัญ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในเขตพืน้ท่ีภาคกลาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
  การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(กปร.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานโครงการเพื่อสืบสาน รักษา             
และตอยอดการพัฒนาใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จํานวน 29 โครงการ เปนเงินรวมท้ังส้ิน 
628,086,169 บาท (หกรอยย่ีสิบแปดลานแปดหมื่นหกพันหนึ่งรอยหกสิบเกาบาทถวน) 
ครอบคลุมการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ดานแหลงน้ํา  จํานวน 9 โครงการ วงเงิน 243,652,100 บาท   
 คิดเปนรอยละ 38.79 ของงบประมาณท้ังหมด 

  2. ดานสิ่งแวดลอม  จํานวน 6 โครงการ วงเงิน 40,396,921 บาท  
      คิดเปนรอยละ 6.43 ของงบประมาณท้ังหมด 

  3. ดานการสงเสริมอาชีพ จํานวน 3 โครงการ วงเงิน 30,141,318 บาท 
      คิดเปนรอยละ 4.80 ของงบประมาณท้ังหมด 

   4. ดานบูรณาการ/อ่ืน ๆ  จํานวน 11 โครงการ วงเงิน 313,895,830 บาท  
      คิดเปนรอยละ 49.98 ของงบประมาณท้ังหมด 
 
ตารางที่ ๑  แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ 

ภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 

ประเภท ภาคกลาง 
จํานวนโครงการ งบประมาณ รอยละ 

ดานแหลงน้ํา 9 243,652,100 38.79 
ดานสิ่งแวดลอม 6 40,396,921 6.43 
ดานการสงเสริมอาชีพ 3 30, 141,318 4.80 
ดานบูรณาการ/อ่ืน ๆ 11 313,895,830 49.98 

รวม ๒9 628,086,169 ๑๐๐ 
  



2 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๑ แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จําแนกตามประเภทของการพัฒนา 

 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ี
ภาคกลาง ท่ีเกิดขึ้นจากพระราชดําริตรง จํานวน 27 โครงการ และเกิดจากราษฎรทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกา จํานวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงไดตามตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามที่มาของโครงการ 
 

ประเภท ที่มาของโครงการ 
พระราชดําริตรง ฎีกา รวม 

ดานแหลงน้ํา 8 1 9 
ดานสิ่งแวดลอม 5 ๑ 6 
ดานการสงเสริมอาชีพ 3  3 
ดานบูรณาการ/อ่ืน ๆ 11 - 11 

รวม 27 2 29 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๒ แสดงจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามที่มาของโครงการ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖4 ท่ีไดพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ และจากการท่ีราษฎร       
ไดขอพระราชทานความชวยเหลือและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวัด 
โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี ้

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่  
              ภาคกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ โครงการ     งบประมาณป ๒๕๖4 
จํานวน รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ 

๑. กาญจนบุรี 7 24.15 126,026,729 20.07 

๒. จันทบุรี 1 3.45 68,186,973 10.86 

๓. ฉะเชิงเทรา 1 3.45 66,196,852 10.54 

๔. ชลบุรี 1 3.45 12,109,102 1.93 

๕. นครนายก 2 6.90 53,060,005 8.45 

๖. ประจวบคีรีขันธ 7 24.12 149,875,140 23.86 

7. เพชรบุรี 3 10.34 102,719,615 16.35 

8. ระยอง 1 3.45 5,606,165 0.89 

9. ราชบุรี 3 10.34 23,235,411 3.70 

10. ลพบุรี 1 3.45 14,016,000  2.23 

11. อื่น ๆ *** 2 6.90 7,054,177 1.12 

รวมทั้งสิ้น 29 100 628,086,169 100 

 
หมายเหตุ 
  *** อื่น ๆ หมายถึง โครงการท่ีดําเนินการอยูในพื้นท่ีตั้งแต 2 จังหวัด ขึ้นไป ไดแก 
โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริ และโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา           
ในพื้นท่ีปารอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 
 
 



5 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๓ แสดงจํานวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 

   

   

   

  

 

 



6 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๔ แสดงที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนที่ภาคกลาง 
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ชวยสรางประโยชนใหแกราษฎรกลุมเปาหมาย โดยมีผลสัมฤทธ์ิจําแนกตามประเภท
ของโครงการแสดงได ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ      2,561  ครัวเรือน 
 จํานวนประมาณ    12,364  คน 

• การอบรม                จํานวนประมาณ         170  คน 

• การศึกษาดูงาน จํานวนประมาณ  141,273  คน  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ     7,598  ครัวเรือน 
 จํานวนประมาณ   19,778  คน 

• การอบรม                จํานวนประมาณ        330  คน 

• การศึกษาดูงาน จํานวนประมาณ    39,722  คน  

ผลสัมฤทธิข์องโครงการอ่ืน ๆ 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ     3,303  ครัวเรือน 

•การศึกษาดูงาน จํานวนประมาณ    70,255  คน  

ผลสัมฤทธิข์องโครงการพัฒนาดานบูรณาการ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ    14,754  ครัวเรือน 
 จํานวนประมาณ    38,781  คน 

• การอบรม                จํานวนประมาณ      1,853  คน 

• การศึกษาดูงาน จํานวนประมาณ    80,200  คน  
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ 1,842 ครัวเรือน 
                              จํานวนประมาณ    5,483 คน 

• พ้ืนท่ีเกษตร                จํานวนประมาณ     3,645 ไร 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ     2,245 ครัวเรือน 
 จํานวนประมาณ 7,126 คน 

• พ้ืนท่ีปา จํานวนประมาณ            49,363 ไร 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ 

• ราษฎรผูไดรับประโยชน  จํานวนประมาณ     6,740 ครัวเรือน 
 จํานวนประมาณ            30,762 คน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริดานตาง ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดานบ ูรณาการ/อื่น ๆ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   
ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ืองเดิม 
  เมื่ อ วัน ท่ี  28 มกราคม 2533  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร                   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดําริแก นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการ กปร./เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน                 
(ในขณะนั้น) พรอมคณะเจาหนาท่ี สรุปไดวา ควรพิจารณาดําเนินการพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณ
ตําบลหนองปรือ อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปจจุบันอยูในเขตตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอ               
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนเปนอยางดี โดยขอให
ประสานและสนับสนุนหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการขุดสระน้ํา ปลูกปา สงเสริมอาชีพและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือประโยชนสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี และไดพระราชทานพระราชดําริ            
ใหจัดหาท่ีดินจํานวนหนึ่ง เพ่ือพัฒนาและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว และพระราชทาน 
ชื่อโครงการวา “โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ทรงเนนเร่ืองการบริหารและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยใหราษฎรไดอยูอาศัยทํากินรวมกับ             
การคงอยูของธรรมชาติอยางเกื้อหนุนกัน คือไมทําลายซึ่งกันและกันตามหลักการฟนฟูและ             
สรางสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ทําใหทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  ตอมาเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2534 และ 30 กันยายน 2540 สมเด็จพระกนิษฐา             
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการ               
หวยองคตฯ และพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ในพ้ืนท่ีโครงการมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรู             
ในแตละสาขาดําเนินการอยูมาก ควรท่ีจะใหนักเรียนมัธยมไดมีโอกาสฝกอบรมหรือดูการทํางาน  
ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดหาเวลาชวงหนึ่งจัดเปนกิจกรรมธรรมชาติศึกษา โดยจัดหาพื้นท่ี
โครงการฯ จํานวนหนึ่ง เมื่อนักเรียนมีเวลาวางใหทํากิจกรรม และศึกษาธรรมชาติ เชน ศึกษาเร่ือง
ดิน ตนไม เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดเห็นจริง และเรียนรูจากสภาพพ้ืนท่ีจริง ก็จะทําใหนักเรียนเขาใจ           
ไดรวดเร็วขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 
  โครงการหวยองคตฯ มีพ้ืนท่ีประมาณ ๒๐,๖๒๕ ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ              
เขาพระฤาษี – เขาบอแร โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดขอใชพื้นท่ีจากกรมปาไมเพื่อจัดทําโครงการตั้งแต
ป ๒๕๓๔ - ๒๕๖๔ ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔ หมูบาน คือ หมู ๓ บานหวยแมระวาง หมู ๔ บานมวงเฒา 
หมู ๕ บานบารมี และหมู ๗ บานหวยองคต มีการดําเนินงานสนองพระราชดําริจากสวนราชการ 
ภาคเอกชนและราษฎร โดยการจัดตั้งเปนคณะทํางานมีกรมการปกครองเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงานกับทุกภาคสวนเพ่ือบูรณาการแผนงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ               
โดยในป ๒๕๖4 มีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี ้
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑. งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ๑.๑ ปรับปรุงดูแลภูมิทัศนรอบพื้นท่ีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  
    - กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการตัดแตงแปลงหญาแฝก ดูแลตกแตงสถานท่ี              
แปลงรวบรวมสายพันธุหญาแฝก ตัดหญาบริเวณแปลงหญาแฝก รอบบอน้ํา รอบบริเวณ                 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน จํานวน 1 ไร ในพื้นท่ีหมู 5 บานบารมี และดําเนินการ
ซอมแซมหลังคา จํานวน 3 หลัง  พรอมวางระบบน้ํา   
      ๑.๒ ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สระน้ําหนาโรงพยาบาล              
สถานพระบารมี  

- เทศบาลสมเด็จเจริญ ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณดานหนา                 
(เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก) กอสรางสะพาน ติดตั้งระบบน้ํา (เพื่อรดตนไม) จัดทําซุมนั่งเลน จํานวน 
5 จุด โตะนั่งเลน พรอมจัดสวนหยอมและปูหญา 

     ๑.3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษปา (อสทป.) ตําบลสมเด็จเจริญ              
เปนผูแทนชุมชนในพื้นท่ีโครงการฯ จํานวน 50 คน  

  - จัดทําแนวปองกันไฟและดับไฟปา  
  - ลาดตระเวนตรวจปา เพ่ือปองกันและจับกุมผูกระทําความผิดในการตัดไม

ทําลายปา 
  - กิจกรรมการปลูกปา สรางความเปนพื้นท่ีสีเขียวใหกับชุมชน 
  - สรางฝายชะลอน้ํา เพื่อความชุมชื้นในบริเวณปาตนน้ํา วัดถ้ําเนรมิต 
  - ตั้งดานจุดสกัดประตูปา ซึ่งเปนเสนทางการลักลอบตัดไมทําลายปา 
  - ออกปฏิบัติการตรวจรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ีโครงการหวยองคตฯ               

การรักษาปาไม การปองกันยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวม 285 คร้ัง 

  
จัดทําแนวปองกันไฟ สรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือความชุมชื้นบริเวณปาตนน้ํา 
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  ๒. งานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
     ๒.1 โรงเรียนประชามงคล (นักเรียน จํานวน 1,049 คน) ดําเนินโครงการ              

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
1) พัฒนาส่ือการสอนวิชาการงานอาชีพ (จัดซื้ออุปกรณหองคหกรรม) 
2) ปลูกผักไรดิน สําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 387 คน (วัสดุสําหรับ

ปลูกผัก เมล็ดพันธุผัก และปุย) 
3) ปรับปรุงเลาหมูปา จํานวน 9 ตัว (วัสดุกอสราง และทอน้ําสําหรับ

ปรับปรุงระบบน้ํา)  
4) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชํา (ทอน้ําสําหรับปรับปรุงระบบน้ํา ตาขายสีดํา              

พรางแสง และพลาสติกปูบอปลา) 
     2.๒ โรงเรียนปาไมอุทิศฯ (นักเรียน จํานวน 1,148 คน) ดําเนินโครงการ             

ปลูกผักไรดิน (Hydroponics) โดยสนับสนุนวัสดุสําหรับปลูกผัก เมล็ดพันธุผัก และปุย 
     2.3 โรงเรียนบานเขาแหลม (นักเรียน จํานวน 273 คน) ดําเนินโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
1) กอสรางบอเล้ียงปลาพรอมหลังคา 
2) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ซอมแซมผนัง โดยใชหญาแฝกมุงหลังคา 4 

ศอก 200 ตับ จัดทําชั้นวางกอนเห็ดรูปตัว A โดยใชทอเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมผืนผาและเหล็กกลม             
งานระบบน้ํา 

     ๒.4 กองอํานวยการ ดําเนินโครงการหองเรียนชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
(หองเรียนกลางแจง) จัดนักเรียนเขาคายฯ 3 วัน 2 คืน จํานวน 90 คน 
  ๓. งานบริหารโครงการ 

     ๓.1 ปรับปรุงซอมแซมอาคารท่ีทําการชุดปฏิบัติการตํารวจตระเวนชายแดน            
หวยองคตฯ 

     ๓.2 งานประชาสัมพันธ 
  1) จัดทําเว็บไซตโครงการหวยองคตฯ ไดแก พื้นท่ีจัดเก็บ (Web Hosting) 

จัดเก็บท่ีอยู/ชื่อองคกร (Domain Name) และคาบริการดูแลระบบ (แกไข - เพิ่มเติมขอมูล) 
  2) ผลิตส่ือออนไลนโครงการหวยองคตฯ โดยดําเนินการปรับปรุง             

ส่ือออนไลนของโครงการ และจัดทําส่ือหรือขาวเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเผยแพรผานทางออนไลน             
เดือนละ 1 ชิ้น รวม 12 ชิ้น 

      - จัดทําส่ือเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต เฟชบุคเพจ รูปแบบ เนื้อหา ขาวสาร                 
ภาพ และกิจกรรม ดําเนินการสัมภาษณหัวหนาผูปฏิบัติงานฯ และท่ีปรึกษา โครงการหวยองคตฯ 
ปลัดอําเภอ ราษฎร เพ่ือนําเสนอเผยแพรส่ือประชาสัมพันธโครงการหวยองคตฯ ในชองทางตาง ๆ 
ใหผูสนใจเขาถึงไดงายและเพิ่มขึ้น 
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ผลิตสื่อออนไลนประชาสัมพันธโครงการหวยองคตฯ 

     ๓.3 จัดทําแผนแมบทโครงการหวยองคตฯ (ป 2565-2569) เมื่อวันท่ี 6 – 7 
กันยายน 2564 จัดประชุมจัดทําแผนแมบทโครงการหวยองคตฯ ผานระบบออนไลน Zoom  
โดยคณะผูปฏิบัติงานโครงการหวยองคตฯ ผูนําชุมชน ท่ีปรึกษา คณะวิทยากร และเจาหนาท่ี              
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนประจําปและพัฒนาโครงการในระยะตอไป 

     ๓.4 โครงการจัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานโครงการหวยองคตฯ ในระดับพื้นท่ี
เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงาน                    
และรวมกันติดตามผลการดําเนินงาน รวมท้ังการพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี                 
โดยกําหนดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี ๓ ของทุกเดือน 

 

  
จัดประชุมการจัดทําแผนแมบทโครงการหวยองคตฯ 

ผานระบบออนไลน Zoom 
จัดประชุมคณะผูปฏิบัติงานโครงการหวยองคตฯ            

ในระดับพ้ืนท่ี เดือนละ 1 ครั้ง 
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ประโยชนที่ไดรับ 
  ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการหวยองคตฯ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                
ใหมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น ท้ังดานท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ    
การคมนาคม การติดตอส่ือสาร มีวัฒนธรรมในทองถิ่น และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
ท้ังยังสงผลใหราษฎรในพ้ืนท่ีใกลเคียงไดรับการบริการจากรัฐ การอํานวยความสะดวกทุกดาน 
ตลอดจนสภาพปาไมเดิมท่ีถูกทําลายเปนบริเวณกวาง สงผลกระทบถึงส่ิงแวดลอม และระบบ
นิเวศน ปจจุบันไดรับการฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพเดิม โดยเปนพ้ืนท่ีปลูกสวนปาและพ้ืนท่ีเพ่ือการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ๔,๐๓๐ ไร ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการอนุรักษ 
กอใหเกิดความหวงแหน สงผลใหสภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณ และมีความย่ังยืนตลอดไป 
รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูใหกับราษฎรในหมูบานรอบโครงการฯ และผูสนใจท่ัวไปไดเขาไปศึกษา           
ดูงานและนําความรูไปปรับใชตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ในป ๒๕๖๔ มีคณะบุคคล
ตาง ๆ สนใจเขามาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี จํานวน ๕ คณะ ๕๓ คน (มีจํานวนลดลงเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
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โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๘๓๘ I 

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี

เร่ืองเดิม 

 

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ความโดยสรุปวา “ใหพิจารณาพื้นท่ี       
ท่ีเหมาะสม จัดทําโครงการพัฒนาดานอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีดินชายฝงทะเล
จังหวัดจันทบุรี” 
  หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้นท่ีตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยมีกรมประมง 
เปนหนวยงานหลัก และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา จากยอดเขา 
สูทองทะเล  
  นอกจากนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติม เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔       
ความโดยสรุปวา “ใหพิจารณาจัดหาพ้ืนท่ีปาสงวนเส่ือมโทรมหรือพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน                
เพ่ือจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนา เชนเดียวกับโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ใหเปน                 
ศูนยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตท่ีดินชายทะเล” และวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ความโดย
สรุปวา “คุงกระเบนเปนการศึกษาเกี่ยวกับชายทะเล ตนไมตาง ๆ ชายทะเล ปลา และการประมง”  
   
 
 



16 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริมาสูการศึกษา
คนควา ทดลอง วิจัย การพัฒนาพ้ืนท่ีดินในเขตชายฝงทะเล การฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางย่ังยืน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ และนําผลการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ จัดทําเปนแปลง
สาธิตในลักษณะของพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต เปนศูนยบริการรวมท่ีจุดเดียวใหแกเกษตรกร 
และประชาชนผูสนใจ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยศึกษาฯ และประชาชนท่ัวไปได 
เขามาศึกษาเรียนรูผลการดําเนินงานจริง ผานเจาหนาท่ีซึ่งไดถายทอดใหความรู และคําแนะนํา
ดานตาง ๆ 

ผลการดําเนินงาน 
  เนื่องจากในป ๒๕๖๔ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี มีจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จังหวัดจันทบุรี              
ไดมีมาตรการปองการแพรระบาดของโรคติดเชื้อดังกลาว ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
จึงไดปรับมาตรการแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือรองรับสถานการณท่ีไมปกติและสอดรับกับชีวิต        
วิถีใหม (New Normal) สรุปได ดังนี้ 
  ๑. งานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา โดยดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย                 
ดานการพัฒนา การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการศึกษา ทดลอง วิจัย ในลักษณะเปนการพัฒนาท่ีมุง
แกไขความเดือดรอนในชีวิตความเปนอยูราษฎรในพ้ืนท่ี โดยพัฒนาตั้งแตตนทาง คือ จากยอดเขา 
สูทองทะเล รวมท้ังเปนการศึกษาวิจัยท่ีคํานึงถึงพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             
ในพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคลองกับหลักการทรงงาน ภูมิสังคม ไดแก ศึกษาชนิดของอาหารท่ีมีผลตอ                 
การเจริญเติบโตของสาหรายพวงองุน และศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหรายพวงองุน 
การศึกษาความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในบริเวณพ้ืนท่ีศูนยศึกษาฯ 
การเล้ียงกุงขาวในบอพีอี ขนาด 142 ตารางเมตร การเล้ียงกุงขาวในบอดิน ขนาด ๒ ไร การเล้ียง            
ปลากะพงขาวในบอดิน สมรรถนะการผลิตปลาแขยงกงท่ีเล้ียงในแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย ภายใต
ระดับความหนาแนนและอาหารตางกัน การสํารวจและคัดเลือกเชื้อราท่ีมีประโยชนทางการเกษตร 
เปนตน ท้ังนี้ ผลการศึกษาวิจัยจะนําไปขยายผลสูเกษตรกรและผูสนใจ และยังมีสวนชวยในการ
บริหารจัดการ รวมถึงอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนตอไป 
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  ๒. การบริการถายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ โดยฝกอบรมพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรในรูปแบบ New Normal ดวยวิธี Onsite 
และ Online จํานวน ๑๓ หลักสูตร รวม ๓,๙๗๒ คน อาทิ ๑) การปลูกเมลอนโดยใชดินเลนนากุง 
จํานวน ๔๕ คน ๒) การใชประโยชนจากสาหรายพวงองุนในการแปรรูปเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ 
และผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง จํานวน ๔๐ คน ๓) การปลูกแคคตัสและไมอวบน้ํา เพ่ือเปนจุดสาธิต
และอาชีพเสริมแกเกษตรกร จํานวน ๒๗ คน ๔) การอบรมใหความรูเ ร่ืองการเล้ียงไกไข             
แกเกษตรกร จํานวน ๓๐ คน ๕) ปรับดินเลนนากุงเปนปุยเปล่ียนของเสียใหเปนของดี จํานวน 
๓,๓๐๐ คน ๖) การผลิตปุยหมักเติมอากาศ จํานวน ๑๘๑ คน ๗) การผลิตผักผลไมในระบบอินทรีย 
จํานวน ๗๕ คน ๘) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง จํานวน ๗๒ คน ๙) การผลิตไตรโคเดอรมา 
จํานวน ๓๕ คน ๑๐) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน ๔๒ คน 

 

  ๓. งานขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู ศูนยศึกษาการพัฒนา                
อาวคุงกระเบนฯ ประสบความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง และฟนฟูทรัพยากร 
ปาชายเลน ปาบก และทรัพยากรประมง ผานการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  
      ๓.๑ ดําเนินการผลิตและสนับสนุนพันธุสัตวน้ําชายฝงแกชุมชนเพ่ือปลอยลงสู
แหลงน้ํา เพิ่มทรัพยากรสัตวน้ํา จํานวน ๑๕,๘๗๓,๐๕๗ ตัว สงผลใหทรัพยากรชายฝงบริเวณ            
อาวคุงกระเบนพลิกฟนกลับสูสภาพอุดมสมบูรณ  
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      ๓.๒ สงเสริมการทําธนาคารปูเพ่ือความย่ังยืนของทรัพยากรปูมาและปูทะเล 
โดยสงเสริมและสนับสนุนกลุมชาวประมงพ้ืนบานในภาคตะวันออก จัดทําธนาคารปูมาและปูทะเล  
จํานวน ๑๐ แหง เพื่อเพิ่มทรัพยากรปูมาและปูทะเล รวมท้ัง เปนการปลูกจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรอยางรูคุณคา สงผลใหชาวประมงพื้นบานสามารถทําการประมงปูได 

  

      ๓.๓ การอนุรักษทรัพยากรปาไม ปาชายเลน และหญาทะเลในอาวคุงกระเบนฯ 
โดยสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษปาบก ปาชายเลน และหญาทะเลในอาวคุงกระเบนฯ               
อยางย่ังยืน ดําเนินการอนุรักษปาบก จํานวน ๑๑,๓๗๐ ไร อนุรักษปาชายเลนอาวคุงกระเบนฯ 
๑,๓๐๐ ไร สงเสริมการอนุรักษหญาทะเลในอาวคุงกระเบนฯ จํานวน ๑,๒๔๕ ไร 
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  ๔. การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยสงเสริม              
การเล้ียงกุงทะเลรอบอาวคุงกระเบนฯ สงเสริมและพัฒนาการเล้ียงกุงกุลาดํา และกุงขาวแกสมาชิก
ในโครงการ จํานวน ๒๐๘ ครัวเรือน ๒,๔๑๒ ไร มีผลผลิตสัตวน้ําระหวางป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
จํานวน ๒,๐๒๗.๕๘ ตัน มูลคา ๓๓๗.๓๖ ลานบาท นอกจากนี้ ยังจัดโครงการชวยเหลือฟนฟูอาชีพ                
การเล้ียงสัตวน้ําแกเกษตรกร โดยดําเนินการเพาะอนุบาลและสนับสนุนสัตวน้ําพันธุดีแกเกษตรกร 
ท่ีประสบปญหาขาดทุนจากการเล้ียงสัตวน้ําปละ ๓๐ ราย ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ ตัว พรอมท้ังสนับสนุน
จุลินทรีย ปม.๑ และโปรไบโอติกเพื่อการเล้ียงกุงทะเลท่ีย่ังยืน จํานวน ๑,๓๒๙ คน รวม ๑๕,๓๘๙ ขวด 

  

  

  ๕. การสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการเกษตร และปศุสัตว ไดแก การจัดทําแปลง
สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม พื้นท่ี ๑๗ ไร การผลิตปุยหมักเพ่ือลดตนทุนการผลิตพืช จํานวน ๔ 
กลุม โดยสนับสนุนมูลไกแกลบ ๑๒ – ๒๔ ตัน/กลุม สงเสริมและสนับสนุนการผลิตแหนแดง 
จํานวน ๑,๑๒๐ กลอง (กิโลกรัม) ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปประกอบอาชีพ จํานวน ๔๕ คน            
(กลุมผลิตแหนแดงบานทุงเกวียน) สงเสริมและสนับสนุนการเล้ียงไกไข โดยสงเสริมการเล้ียงไกไข              
เพื่อบริโภคไข จํานวน ๓๐ คน และสนับสนุนกลาแฝกเพื่อการอนุรักษน้ําและดิน จํานวน ๓๐,๐๐๐ 
กลา สงเสริมการใชปุยอินทรีย ลดการใชสารเคมีเพ่ือลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร จํานวน 
๒๐๐ ไร รวมท้ัง สงเสริมการปลูกผักสวนครัวเพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนชุดพรอมปลูก
ผักสวนครัว “กลา อิ่ม สุข” จํานวน ๙๙๖ คน 
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  นอกจากนี้ ยังดําเนินการถายทอดองคความรูสู เยาวชนโรงเรียนรอบศูนยฯ            
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาดานการเกษตร ปศุสัตว และประมงแกโรงเรียนรอบศูนยฯ จํานวน ๑๐ โรงเรียน               
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๗ โรงเรียน เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน          
แกโรงเรียน  

ประโยชนที่ไดรับ 
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดสนอง
พระราชดําริ ในการเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร นับตั้งแตกอตั้งในป 
๒๕๒๔  โดยทําการศึกษาวิ จัยหารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝ งทะเล และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีใหกลับคืนสูสภาพท่ีอุดมสมบูรณ มีการถายทอดองคความรูตาง ๆ               
ท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป อีกท้ังปจจุบันยังมี
บทบาทเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีใหความรูดานการฟนฟูทรัพยากรชายฝงแกประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งผลประโยชนท่ีเปนรูปธรรม สามารถสรุปได ดังนี ้
  ๑. การสงเสริมและพัฒนาการเล้ียงกุงขาวและกุงกุลาดําอยางย่ังยืนดวยระบบ
ชลประทานน้ําเค็ม ซึ่งเปนระบบท่ีมีความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
  ๒. การฟนฟูทรัพยากรปูมาและปูทะเลรวมกับชาวประมงพ้ืนบาน โดยจัดทํา
ธนาคารปูมาและปูทะเลเพ่ิมอีกจํานวน ๑๐ แหง เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรปูมาและปูทะเล รวมท้ัง             
เปนการปลูกจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  
  ๓. การพัฒนาการเกษตร ไดมีการเตรียมการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในเนื้อท่ีประมาณ ๑๗ ไร เพ่ือใหเปนแนวทางท่ี
เกษตรกรและผูสนใจสามารถนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยคํานึงถึงตนทุนและผลกําไร 
นอกจากนี้ ยังไดมีการสงเสริมการเล้ียงสาหรายพวงองุน การผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือลด
ตนทุน ชวยเหลือและฟนฟูอาชีพการเล้ียงสัตวน้ําแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการของศูนยศึกษา            
การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และพ้ืนท่ีใกลเคียง ท้ังนี้ มีการจัดตั้งศูนยเรียนรู จํานวน ๑๒ ศูนย               
และจุดเรียนรู จํานวน ๑๐ แหง ปจจุบันผลิตภัณฑแปรรูปของกลุมเกษตรกรมีหลายชนิด อาทิ กะป
คุณภาพดี ขาวเกรียบหอยนางรม น้ําผ้ึงชันโรง น้ํามังคุด ระกําผง เปนตน โดยผลิตภัณฑมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับ จึงสามารถนําไปจําหนายในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีและอื่น ๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘  ระวาง ๕๓๓๔ II 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เร่ืองเดิม 

  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ ใหพิจารณาพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีราษฎรนอมเกลาฯ 
ถวายท่ีดินตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใหดําเนินการสํารวจพื้นท่ี
อยางละเอียด เพ่ือจัดแบงสวนใหเปนประโยชนตอผูสนใจไดมาศึกษาเรียนรู ในดานชลประทาน 
เกษตรกรรม ปศุสัตว ประมง ตลอดจนการสาธิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน และดําเนินการเพื่อให
เปนศูนยกลางการศึกษาการเกษตรท่ีสมบูรณท่ีสุด ซึ่งจะเปนสถานท่ีใหเกษตรกร และผูสนใจ                   
ไดเขาชมศึกษา คนควา หาความรู และนําไปปฏิบัติตาม พรอมสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน 
รวมท้ัง พัฒนาพ้ืนท่ีรอบศูนยศึกษาฯ บริเวณลุมน้ําโจนใหมีความเจริญเปนตัวอยางแกการพัฒนา
พื้นท่ีอื่นตอไป 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เสด็จพระราชดําเนินมายังศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน ๕ คร้ัง เพ่ือทอดพระเนตร
และติดตามการดําเนินงานโครงการของศูนยศึกษาฯ ดังนี้ 
  คร้ังท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ 
  คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
  คร้ังท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
  คร้ังท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
  คร้ังท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐  
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานพระราชดําริแก นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา (ดํารงตําแหนงองคมนตรีในขณะนั้น) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                     
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

- พัฒนาใหเปนศูนยกลางการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาแหลงน้ํา 
ปรับปรุงบํารุงดิน ฟนฟูสภาพปาไม ปรับแผนการผลิตของเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยฯ รวมถึง
การทําบัญชีขั้นพื้นฐานใหมากขึ้น และสงเสริมการจัดตั้งกลุมสหกรณ 
  -  ใหนําวิธีการแกปญหาดินเปร้ียวจัดท่ีไดผลแลว มาใชกับพ้ืนท่ีดินเปร้ียวในพื้นท่ี
โครงการพัฒนาสวนพระองคบางคลา แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม และพ้ืนท่ีการเกษตร             
ในอําเภอบางคลา 
  - ใหศูนยศึกษาฯ เปนสถานท่ีศึกษาการผสมพันธุพืชเพ่ือสรางพันธุพืชชนิดใหม        
ท่ีมีคุณภาพดี ใหเปนท่ีแพรหลายสืบไป  
  - ใหมีศูนยศิลปาชีพฝกหัดการจักสาน ทอผา และศิลปหัตถกรรม 
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ผลการดําเนินงาน 
  ๑. งานศึกษาวิจัย 
      ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา  
ของศูนยฯ แลวเสร็จ จํานวน ๑๓๐ เร่ือง อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน ๗ เร่ือง รวมท้ังหมด 
๑๓๗ เร่ือง ประกอบดวย  

๑) ดานการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน ๔๐ เร่ือง  
๒) ดานการพัฒนาพืช จํานวน ๖๑ เร่ือง  
๓) ดานการพัฒนาปศุสัตว จํานวน ๑๐ เร่ือง  
๔) ดานการพัฒนาประมงและเพาะเล้ียงสัตวน้ํา จํานวน ๑๔ เร่ือง  
๕) ดานการพัฒนาปาไม จํานวน ๕ เร่ือง  

      นอกจากนี้ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดดําเนินโครงการจัดทําตัวชี้วัด  
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เพ่ือเชื่อมโยงหรือใชประโยชนจากตัวชี้ วัดโครงการ                       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริกับงานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา และงานทดสอบ สาธิต                   
ของศูนยศึกษาฯ เพ่ือเปนการวัดผลสําเร็จและขยายแนวคิดของการพัฒนาใหแพรหลายออกไป
อยางกวางขวาง และเปนท่ียอมรับย่ิงขึ้นสูระดับภูมิภาคและระดับสากล จึงไดมีการเก็บบันทึก
ขอมูลตัวชี้ วัดการพัฒนาในดานตาง ๆ ของศูนยศึกษาฯ จํานวน ๔ ดาน ไดแก ตัวชี้ วัดดาน               
การพัฒนาดิน ตัวชี้วัดดานการพัฒนาแหลงน้ํา ตัวชี้วัดดานการพัฒนาปาไม และตัวชี้วัดดาน              
การพัฒนาการเกษตร โดยดําเนินการตามคูมือตัวชี้วัดท่ีจัดทําขึ้น เพื่อใชแสดงการชี้วัดผลการ
พัฒนาในแตละดานวามีการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงเปนอยางไร อีกท้ังยังใชประโยชน             
เพ่ือเปนแนวทางการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหมีทิศทาง และกรอบมาตรฐานเดียวกันอยางเปนระบบ 

 ๒. การขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู 
    ๒.๑ พัฒนาฐานการเรียนรูและปรับปรุงจุดสาธิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จํานวน ๑๓ ฐานเรียนรู ประกอบดวย  
   ๑. สาธิตการแกปญหาดินเปร้ียวพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาสวนพระองค            

บางคลา พื้นท่ี ๑๑๔ ไร 
   ๒. ขยายพันธุหญาแฝก ๒๘ สายพันธุ โดยรวบรวมแลว ๑๖ สายพันธุและ                   

อยูระหวางรวบรวมอีก ๑๒ สายพันธุ 
   ๓. สาธิตพรรณพืชในโครงการ อพ.สธ. เปนการรวบรวมพันธุพืชในพ้ืนท่ี 

๕๐ ไร 
   ๔. สาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ สารไลแมลง ขยายเชื้อจุลินทรีย ควบคุม

และกําจัดโรคพืช เพื่อใชประโยชนทางการเกษตร ไดแก 
     - ผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน ๑๔,๓๐๐ ลิตร 
     - ผลิตซุปเปอร พด.๖ จํานวน ๑,๗๐๐ ลิตร 



24 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     - ผลิตซุปเปอร พด.๗ จํานวน ๓,๒๐๐ ลิตร 
     - ขยายเช้ือจุลินทรียฯ (ไตรโคเดอรมาร บิวเวอรเรีย และเมตาไรเซี่ยม) 

จํานวน ๒๐๐ กิโลกรัม และแจกจายใหกับเกษตรกร จํานวน ๙๐๐ คน 
๕. สาธิตการทําปุยหมัก ใหบริการสาธิตการทําปุยหมัก ปุยอินทรีย

คุณภาพสูง ปุยหมักมูลไสเดือน แกผูสนใจท่ัวไปไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ คนตอป และผลิตปุยหมัก
จํานวน ๓๕๐ ตัน 

๖. สาธิตการทําเกษตรย่ังยืน พ้ืนท่ี ๑ ไร เปนฐานเรียนรูใหเขาศึกษาดูงาน
ไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ คนตอป 

๗. สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหมบานธารพูด พ้ืนท่ี ๓๓ ไร 
เปนแปลงสาธิตรูปแบบการทําเกษตรผสมผสาน และเปนจุดสาธิตการใชประโยชนดิน น้ํา ปาไม 

๘. สาธิตการปรับปรุงบํารุงดิน พ้ืนท่ี ๖๕ ไร เปนแปลงรวบรวมพันธุไมผล 
แปลงพืชปุยสด และแปลงสบูดํา 
    ๙. สาธิตการสรางพันธุลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทานผล (ขาวโพด 
ถั่วฝกยาว) พ้ืนท่ี ๖ ไร เปนการสาธิตการปลูกขาวโพดขาวเหนียวหวานพันธุฉัตรเงิน ฉัตรทอง               
และถั่วฝกยาวพุมพันธุเขาหินซอน พันธุพนมสารคาม 

 ๑๐. สาธิตศูนยเรียนรูวิถีพอเพียง พ้ืนท่ี ๑๐ ไร เปนตนแบบของการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม โดยประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการเกษตร โดยมีผูเขาศึกษาดูงาน              
ไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ คนตอป 

 ๑๑. แปลงเรียนรูการผลิตขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพ่ือใชเปนเมล็ดพันธุ 
พื้นท่ี ๑๒ ไร และมีเกษตรกรเขาอบรม จํานวน ๓๐ คน 

 ๑๒. สาธิตการทอผา การทอเส่ือ การจักสานเสนใยพืช การตีเหล็ก โดยมี            
ผูเขาศึกษาดูงานไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ คนตอป 

 ๑๓. สาธิตการเดินเสนลายทอง โดยมีผูเขาศึกษาดูงานไมต่าํกวา ๕๐,๐๐๐ 
คนตอป 
      ๒.๒ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปา 
            เสริมสรางความรู ความเขาใจในการอนุรักษปาไมและส่ิงแวดลอมตามแนว
พระราชดําริ โดยสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรและเยาวชน ในพื้นท่ีหมูบานรอบศูนยฯ เห็นคุณคา
ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการทําเกษตรอินทรีย ประกอบดวย 
    1. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ ในกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมท้ังส้ิน ๑,๓๕๐ คนตอป และ ๒๗๐,๐๐๐ กลาตอป ประกอบดวย 
        ๑) ผลิตกลาไมกินได เปาหมาย ๑๐๐,๐๐๐ กลา แจกจายเกษตรกร ๕๐๐ คน 
        ๒) ผลิตกลาไมประจําถิ่นท่ีมีคุณคา เปาหมาย ๑๐๐,๐๐๐ กลา แจกจาย
เกษตรกร ๖๕๐ คน 
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       ๓) ผลิตตนกลาไผ เปาหมาย ๑๐,๐๐๐ กลา แจกจายเกษตรกร ๒๐๐ คน
       ๔) การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช เพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืชเปาหมาย 
๖๐,๐๐๐ ตน 
   ๒. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ กิจกรรมปรับปรุงบํารุงดินและ
สงเสริมเกษตรอินทรีย รวมท้ังส้ิน ๒๕๕ คนตอป และ ๔๕๐ ตัวอยางตอป ประกอบดวย 

   ๑) สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยพืชสด พ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ไร                 
โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทือง ๔๙ คน และเมล็ดพันธุถั่วพรา ๔๖ คน รวมท้ังส้ิน ๙๕ คน 

   ๒) สงสริมการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค (บอน้ําตื้น) 
จํานวน ๓๐ บอ 

   ๓) สงเสริมการทําเกษตรอินทรียตามวิถีพอเพียงใหแกเกษตรกรหมูบาน
รอบศูนยฯ มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม ๑๓๐ คน 

   ๔) วิเคราะหดิน - วัสดุปรับปรุงดิน และสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะหดิน
อยางงาย พ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและเกษตรกรโดยรอบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบ             
งานเกษตร เปาหมาย ๑๔ โรงเรียน โดยตรวจวิเคราะหดินจํานวน ๒๒๑ ตัวอยาง 

   ๕) วิเคราะหดิน - วัสดุปรับปรุงดิน และสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะหดิน
อยางงาย พื้นท่ีโครงการ ๖๐ พรรษา ๖๐ หมูบาน ๖ ศูนยศึกษาฯ สรางคน สรางปา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตร เปาหมาย ๑๕ หมูบาน                 
โดยตรวจวิเคราะหจํานวน ๒๒๙ ตัวอยาง 
   ๓. ผูท่ีไดรับการถายทอดองคความรูฯ ในกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนและ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมท้ังส้ิน ๓๔ โรงเรียนตอป และ ๒๕๘ คนตอป ประกอบดวย 
       ๑) สงเสริมการเรียนรูเกษตรอินทรียในโรงเรียนหมูบานรอบศูนยฯ 
จํานวน ๕ โรงเรียน ผูเขารวมอบรม ๒๕๘ คน 
       ๒) การขยายผลสูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภายใตแผนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นท่ีจังหวัดสระแกว และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน ๑๔ โรงเรียน เปนการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณทางการเกษตร กอนเชื้อเห็ด พันธุไมผล              
และกลาหญาแฝก 
       ๓) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน จํานวน ๑๕ 
โรงเรียน โดยสนับสนุนกอนเชื้อเห็ดโรงเรียนละ ๕๐๐ กอน 
      ๒.๓ สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหกับเกษตรกร 
    ๑. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดขยายผลองคความรูสูเกษตรกร 
โดยมีการสงเสริมอาชีพใหเกษตรกรหมูบานรอบศูนยฯ ซึ่งปจจุบันมีกลุมอาชีพหมูบานรอบศูนยฯ 
จํานวนท้ังหมด ๒๐ กลุม รวมท้ังส้ิน ๒๔๖ คน ไดแก 
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๑) กลุมอาชีพดานการเกษตร จํานวน ๑๒ กลุม 
๒) กลุมอาชีพดานการเพาะเห็ด จํานวน ๑ กลุม 
๓) กลุมอาชีพดานประมง จํานวน ๒ กลุม 
๔) กลุมอาชีพดานสมุนไพร จํานวน ๒ กลุม 
๕) กลุมอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน ๒ กลุม 
๖) กลุมศิลปาชีพ จํานวน ๑ กลุม 

  

  
ภาพกิจกรรมสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหกับเกษตรกร 

   ๒. สงเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ ดานประมง ปศุสัตว และการปลูกผัก              
เพ่ือรวบรวมพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและจัดจําหนาย โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหสมาชิกนําไปปฏิบัต ิ

๑) เชิญชวนสหกรณการเกษตรหินแรพัฒนา จํากัด เขารวมกิจกรรม              
ของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดแก กิจกรรมงานวันดินโลก กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

๒) สนับสนุนพันธุกบเนื้อ และปลากินพืช จากศูนยศึกษาการพัฒนา             
เขาหินซอนฯ ใหแกสมาชิกสหกรณ จํานวน ๖๐ คน เพื่อขยายผลตามแนวทางการวิเคราะหรวมกัน 

๓) ติดตามประเมินผล โดยสหกรณ กลุมสงเสริมสหกรณ และงานประมง 
สามารถเล้ียงไดโดยไมกระทบชางปาและมีผลกําไรพอสมควร และใชน้ํานอยสามารถเล้ียงได               
ในบริเวณบานโดยใชน้ําประปา 

๔) สหกรณตอยอดการเล้ียงกบเนื้อ โดยรวมกับงานประมงจัดหาพันธุ 
กบเนื้อ อาหารกบ ยาปฏิชีวนะ และวัสดุอุปกรณ โดยใชเงินทุนสงเสริมอาชีพของสหกรณซึ่งไดรับ
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อุดหนุนมาจากกรมสงเสริมสหกรณ ใหสมาชิกยืมไมมีดอกเบ้ียไปเล้ียงกบเนื้อ เพ่ือการบริโภคและ
จําหนาย โดยสหกรณการเกษตรหินแรพัฒนา จํากัด สงเสริมคร้ังแรก ๒๓ คน ปจจุบันมีสมาชิก
เล้ียงกบเนื้อและปลา จํานวน ๖๙ คน 

๕) สงเสริมสหกรณจัดหาตลาด โดยการรวบรวมจากสมาชิก และบุคคล   
ภายนอกท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพจากศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ โดยมีพันธสัญญาใหการ
รับซื้อและจัดจําหนายลูกกบเนื้อ เพื่อประกันความเส่ียงของสหกรณและสมาชิก 

๖) สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ กิจกรรม “สมาชิกอยูบาน
ปลอดภัยไรโควิด” จํานวน ๕๐ คน รวมกับ งานประมง งานปศุสัตว งานสงเสริมการเกษตร       
งานวิชาการเกษตร ฯลฯ เพ่ือดําเนินการสงเสริมการเล้ียงกบเนื้อ ปลาดุก ผักสวนครัวร้ัวกินได
บริเวณบานและพื้นท่ีมีแหลงน้ํา 

๗) สรางและรวมมือกับเครือขาย กลุมวิสาหกิจชุมชนทากระดาน สังกัด
สํานักงานปฏิรูปท่ีดินฉะเชิงเทรา เพ่ือรวบรวมผักพ้ืนบานของสมาชิกกลุมวิสาหกิจและสมาชิก
สหกรณ เพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ สงจําหนาย ณ หางโรบินสัน ฉะเชิงเทรา 

ปจจุบันมีการสงจําหนายผักพ้ืนบานและพืชผักท่ัวไป ใหแก หางโรบินสัน
ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี (ผักจริงใจ) และสงจําหนายพืชผักผลไม ใหแก หางแม็คโคร ๗ สาขา            
มีปริมาณการจําหนาย สัปดาหละประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม มูลคาเงินสดท่ีชุมชนไดรับ สัปดาหละ 
ประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท 

งานสงเสริมสหกรณฯ ประสานแผนกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร เพ่ือจัดหาเงินทุนจัดสรางหองบรรจุภัณฑปลอดเชื้อ หองแปรรูปสินคาเกษตร                 
(สวนเหลือ) และรถยนตบรรทุกปรับอุณหภูมิในการขนสงสินคาของสมาชิกไมใหเนาเสียงาย 
จํานวน ๓ ลานบาท สรางเงิน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ปจจุบันมีแมบานและผูสูงอายุ
ชุมชนบานหินแรและพ้ืนท่ีใกลเคียงเขารวมกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ และการรวบรวมผลิตผล
เกษตรของสหกรณ มีรายไดเพิ่มวันละ ๓๐๐ - ๗๕๐ บาท จํานวน ๑๕ คน 

  
ภาพกิจกรรมสงเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ ดานประมง ปศุสัตว และการปลูกผัก 



28 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ภาพกิจกรรมสงเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ ดานประมง ปศุสัตว และการปลูกผัก 

      ๒.๔ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    สงเสริมกิจกรรมการขยายผลดานการพัฒนาท่ีดิน โดยแนะนําใหความรูกับ
เกษตรกรเร่ืองการผลิตปุยหมัก โดยใชวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาใชในการปรับปรุงบํารุงดิน 
ชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งไดสาธิตกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน การผลิตปุยหมักจาก               
สารเรงซุปเปอร พด.๑ การผลิตน้ําหมักชีวภาพ จากสารเรงซุปเปอร พด.๒ การผลิตเชื้อจุลินทรีย
ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช จากสารเรงซุปเปอร พด.๓ และการผลิตสารไลแมลงจากสารเรงซุปเปอร 
พด.๗ และการผลิตฮอรโมนพืช พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในรูปแบบบอน้ําตื้น                 
และชวยสงเสริมใหเกษตรกรสามารถดํารงชีวิตไดดีย่ิงขึ้น ซึ่งเปนรากฐานตอการสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนตอไป 
    ๑. สงเสริมดานการพัฒนาท่ีดิน จํานวน ๕๖๑ ไร 
    ๒. สงเสริมการใชสารอินทรียแทนปุยเคมี เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิต               
โดยมีกิจกรรมนําผลผลิตท่ีเหลือจากการเกษตรมาผลิตเปนน้ําหมักชีวภาพ จํานวน ๓,๐๐๐ ไร 

  
ภาพการสงเสริมดานการพัฒนาท่ีดินและการใชสารอินทรียแทนปุยเคมี 

 

 

    ๓. สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค (บอน้ําตื้น) ใหกับ
เกษตรกรท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค ดําเนินการสนับสนุนตั้งแตป ๒๕๔๘ - ๒๕๖๔             
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รวมท้ังส้ิน ๖๓๔ บอ ใชไดดี จํานวน ๕๙๗ บอ น้ําไมเพียงพอจํานวน ๑๑ บอ น้ําเปนสนิมจํานวน  
๕ บอ และกลบแลวจํานวน ๒๑ บอ ในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยฯ ตําบลบานซอง ตําบลเกาะขนุน 
และตําบลเขาหินซอน 

 
ภาพแผนท่ีแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยฯ 

  

ภาพการสงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค (บอน้ําตื้น) 

 

 

    ๔. สงเสริมหมูบานขยายผลบานหนองกระทิง  
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        ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เขาไปสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ใหกับเกษตรกรบานหนองกระทิงซึ่งเปนหนึ่งในหมูบานท่ีอยูใน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ”                 
โดยขยายผลการพัฒนาหมูบานคนรักษชางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดทํา
พ้ืนท่ีเกษตรแปลงรวมบานหนองกระทิง จํานวน ๑๗ ไร มีสมาชิกท้ังหมด ๓๕ ครัวเรือน เขามาใช
ประโยชนปลูกผักสวนครัวสําหรับบริโภคในครัวเรือนเพ่ือลดรายจาย และผลผลิตท่ีเหลือจาก
บริโภคสามารถนําไปจําหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอยางย่ังยืน สามารถประกอบอาชีพ
ดานการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และสามารถอยูรวมกับชางไดอยางสมดุล โดยศูนยศึกษา            
การพัฒนาเขาหินซอนฯ ดําเนินการสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินใหเกษตรกรสามารถ            
ใชประโยชนท่ีดินไดอยางย่ังยืน และลดตนทุนการผลิต มุงเนนใหเกษตรกรนําเอาวัสดุเหลือใช              
ทางการเกษตรมาทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน นอกจากนี้ ไดสาธิตและ
สนับสนุนเทคโนโลยีการใหปุยพรอมระบบน้ําดวยวาลวผสมปุย (Venturi fertilizer injector 
valve) ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงรวมบานหนองกระทิง เพ่ือความสะดวก ประหยัดเวลา และ
แรงงาน ในการใหปุย 

  
ภาพการพัฒนาระบบใหน้ําหมักชีวภาพรวมกับน้ําดวยวาลวผสมปุย  

(Venturi fertilizer injector valve) 

    ๕. สงเสริมแปลงเรียนรูการผลิตขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุ 
       ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ และศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา  

ไดดําเนินการผลิตขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ และถายทอด
ความรูดานการผลิตขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพ่ือใชเปนเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูบาน
รอบศูนยฯ พื้นท่ีดําเนินการจํานวน ๑๒ ไร มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน ๒ กิจกรรม ไดแก 

       ๑) การจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เพ่ือใชเปน
เมล็ดพันธุ (การผลิตเมล็ดพันธุ ชั้นพันธุคัด ชั้นพันธุหลัก) ผลผลิต ๒๔,๐๗๕ กิโลกรัม โดยผาน
มาตรฐาน จํานวน ๑๘,๒๓๔ กิโลกรัม และไมผานมาตรฐาน ๕,๘๔๑ กิโลกรัม 

       ๒) ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ใหแก
เกษตรกรในพื้นท่ีหมูบานรอบศูนยฯ รวม ๓๐๐ คน 
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      ๒.๕ พัฒนาศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ใหสามารถรองรับการศึกษา            
ดูงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
     ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดขยายผลองคความรูสูเกษตรกร 
พัฒนาเปนตนแบบแหงการเรียนรู โดยมีศูนยเรียนรู จํานวน ๑๔ แหง ประกอบดวย ดานเกษตร
ผสมผสาน จํานวน ๖ แหง ดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน ๑ แหง ดานการเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ จํานวน ๑ แหง ดานเกษตรอินทรีย จํานวน ๑ แหง ดานการผลิตเชื้อเห็ดครบวงจร 
จํานวน ๑ แหง ดานเกษตรผสมผสานและการเล้ียงนมแพะ จํานวน ๑ แหง ดานเกษตรทฤษฎีใหม 
จํานวน ๒ แหง และดานการเล้ียงกบ จํานวน ๑ แหง ซึ่งมีเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ เขาศึกษา
ดูงาน ในป ๒๕๖๔ จํานวน ๖๒๙ คน  
  ๓. การดําเนินงานโครงการศูนย ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

     ๓.๑ การปรับรูปแบบการอบรมเปนออนไลน 
 หลักสูตรท่ีอบรมป ๒๕๖๔ รวมท้ังส้ิน ๒๑ หลักสูตร ไดแก อบรมปกติ 

จํานวน ๑๔ หลักสูตร อบรมออนไลนจํานวน ๖ หลักสูตร และยกเลิกโครงการ จํานวน ๑ โครงการ 
     ๓.๒ กิจกรรมชวยเหลือประชาชน 
   ๑. โครงการกลาอิ่มสุข season ๒ 

        ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน “มีแลวแบงปน” โดยมีกิจกรรม “กลาอ่ิมสุข season ๒” ดําเนินการแจกจาย
เมล็ดพันธุ จํานวน ๑๙ ชนิด โดยเลือกเมล็ดพันธุท่ีตองการจํานวน ๕ ชนิด พรอมดินเพาะกลา
จํานวน ๑ กิโลกรัม เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบและความเดือดรอนจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกําหนดหลักเกณฑในการขอรับเมล็ดพันธุ
จากโครงการ ดังนี้ 

๑) สงจดหมายพรอมเขียนชื่อท่ีอยูในการจัดสงของกลับ แนบใสซอง            
สงมาท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

๒) ทานจะไดรับ เมล็ดพันธุผัก ๕ ชนิด และดินปลูก ๑ กิโลกรัม 
๓) ประชาสัมพันธโครงการผานทางเพจศูนยศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซอนฯ เร่ิมดําเนินการตั้งแตวันท่ี ๓ มิถุนายน – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๔) รายการเมล็ดพันธุท่ีแจกจายมีจํานวนท้ังหมด ๑๙ ชนิด 
๕) มีผูขอรับเมล็ดพันธุจากโครงการกลาอ่ิมสุข season ๒ จํานวน 

๗๓๕ ราย 
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ภาพเมล็ดพันธุในโครงการ “กลา อ่ิม สุข” 

   ๒. ขายสินคาผานชองทางออนไลน   
       จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

สงผลกระทบใหเกษตรกรในพื้นท่ีไมสามารถขายผลิตภัณฑทางการเกษตรได ศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนฯ จึงเปนจุดศูนยกลางในการนําผลผลิต และผลิตภัณฑจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูบาน
รอบศูนยฯ มาจําหนาย และเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาแบบออนไลน โดยสามารถส่ังสินคา             
ผานระบบ Line Official และ Page Facebook มียอดขายในป ๒๕๖๔ ไมต่ํากวา ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
(รวมขายหนาราน) 

  
ภาพ ชองทางการจําหนายสินคาผานระบบไลน Line Official และ Page Facebook 

 

 

 

 

 

 



33 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  การพัฒนาอยางตอเนื่องสงผลใหศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เปนแหลง
เรียนรูดานตาง ๆ ใหแกเกษตรกรรอบศูนยฯ และผูท่ีสนใจเขามาศึกษา เพ่ือใหสามารถนําความรู
กลับไปใชประโยชนไดจริง ดังนี้ 
  ๑. ดานการขยายผลความรู ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ไดนําผลสําเร็จจาก
การวิจัยขยายผลไปสูเกษตรกรพ้ืนท่ีรอบศูนยฯ จํานวน ๔๓ หมูบาน ๑4,754 ครัวเรือน                
และการนําตัวอยางแหงความสําเร็จท่ีเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติตามจนเกิดผลสําเร็จในอาชีพ 
โดยศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ สามารถคัดเลือกและนํามาจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู ทําหนาท่ี
เปนเครือขายเพ่ือขยายผลองคความรูได จํานวน ๑๔ แหง และจัดตั้งกลุมอาชีพ จํานวน ๒๐ กลุม 
ผลจากการพัฒนาอาชีพ ทําใหเกษตรกรในพื้นท่ีรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ มีความเปนอยู
ดีขึ้น มีรายไดเฉล่ียประมาณปละ ๖๐,๐๐๐ บาทตอคน 
  ๒. การถายทอดสงเสริมความรูไปสูเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแกว รวม ๓๔ แหง ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอนฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการขยายผล                  
สูผูปกครองของนักเรียนใหไดความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได              
จึงไดดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเกษตร สงเสริมการทําผลิตภัณฑสําหรับใช          
ในครัวเรือน สงผลใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
  ๓. การสนับสนุนและอนุรักษสัตวสายพันธุตาง ๆ เชน ไกเขาหินซอน ไกพ้ืนเมือง
พันธุเหลืองหางขาว เปดไขพื้นเมืองพันธุปากน้ํา ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับการเล้ียงเพื่อนําไปผลิต
ทดแทนเปนพันธุใหมรุนตอไป 
  ๔. ในแตละปมีจํานวนผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงาน การขอรับบริการดานตาง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้น เชน ปุยน้ําชีวภาพ การทําอาหารแปรรูป การถนอมอาหาร ตลอดจนเปนสถานท่ี 
ถายทําสารคดีเกี่ยวกับผลความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ โดยระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีผูเขาเย่ียมชม จํานวนท้ังส้ิน ๘๐,๒๐๐ คน 
  ๕. การขยายผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ใหแกผูท่ีสนใจเขามา
ศึกษาอบรม ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีผู รับการฝกอบรม              
จํานวนท้ังส้ิน ๑,๘๕๓ คน โดยหลักสูตรท่ีไดรับความสนใจ ๕ อันดับแรก คือ 
      - หลักสูตรท่ี ๑ การฝกอบรมขยายผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนา              
เขาหินซอนฯ แกผูสนใจท่ัวไป จํานวน ๔๐๐ คน 
      - หลักสูตรท่ี ๒ การฝกอบรมเยาวชนไทยสืบสานปณิธานงานพอ (อยูอยาง
พอเพียง) จํานวน ๓๐๐ คน 
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      - หลักสูตรท่ี ๓ อบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย               
เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) จํานวน ๑๕๐ คน 
      - หลักสูตรท่ี ๔ การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพปลอดภัยสูงและ  
ไดมาตรฐานสากล จํานวน ๑๕๐ คน 
      - หลักสูตรท่ี ๕ ปุยหมักเติมอากาศและแหนแดง จํานวน ๑๐๐ คน (จํานวน ๒ 
รุน ๆ ละ ๕๐ คน) 
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๕๓๓๖ III 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  
ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

เร่ืองเดิม 
  เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร             
และพระราชทานพระราชดําริ ความโดยสรุปวา ใหมีการพัฒนาท่ีดินบริเวณติดตอกับวัดญาณ             
สังวรารามวรมหาวิหาร เพื่อเปนแหลงพัฒนาการเกษตร ประกอบดวย แหลงน้ํา วนอุทยานเพื่อการ
รักษาปาไม สัตวปา และราษฎรในพื้นท่ีสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรไดดีขึ้น 

เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดําริ ความโดยสรุปวา ใหพิจารณาสราง 
อางเก็บน้ําบริเวณคลองบานอําเภอ เพื่อประโยชนในการกสิกรรมของราษฎรในพื้นท่ี และสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาของวัดญาณสังวรารามฯ พรอมท้ังสงเสริมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ในบริเวณพื้นท่ีโครงการใหเปนวนอุทยานรักษาปาและสัตวปา     

 

  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                           

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร       
เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดญาณสังวราราม 
วรมหาวิหาร เมื่อวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีนอมเกลาฯ ถวาย
พระพุทธรูปแกะสลักหนาผาเขาชีจรรย                       

เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

ผลการดําเนินงาน 
  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ไดนอมนํา หลักบวร 
คือ บาน วัด โรงเรียน ซึ่งเปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ไดมีการพัฒนาและสงเสริม
อาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นท่ี ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา การสงเสริมดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานในป ๒๕๖๔ สามารถสรุปได ดังนี้ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ดานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ไดมีการออกหนวยใหความรูในเร่ืองการทํา
การเกษตรใหแกประชาชนในพื้นท่ี และผลิตส่ือประชาสัมพันธใหความรูเร่ืองแนวทางและผลสําเร็จ
ของโครงการฯ รวมถึงวิธีการทําการเกษตรใหแกเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับ
พื้นท่ีของตนเอง 

  
เจาหนาท่ีออกหนวยใหความรูการทําการเกษตร               

ใหแกประชาชนผูท่ีสนใจ 
สื่อประชาสัมพันธสําหรับใหความรู 

ในแนวทางการทําการเกษตร 

  ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการสราง
ความปลอดภัยใหแกสัตวปาในพ้ืนท่ี แสดงแนวเขตท่ีชัดเจน โดยการปรับปรุงแนวร้ัวตาขายใหอยู 
ในสภาพท่ีสมบูรณ และจัดตั้งชุดปฏิบัติการชวยเหลือสัตวปาสําหรับสัตวปาท่ีพลัดหลง โดยนํามา
ฟนฟูสภาพรางกายกอนท่ีจะปลอยคืนสูธรรมชาติ พรอมท้ังจัดฝกอบรมเยาวชน การพิมพส่ือ
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูใหแกประชาชนในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงมีการพัฒนาสถานท่ีเพ่ือใหมีความพรอมสําหรับเปนแหลงเรียนรูใหกับผูสนใจ           
ท่ีจะศึกษาในเร่ืองของความสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  
หมีซ่ึงเปนสัตวปาของกลางอยูในความดูแล                   

ของหนวยงานรวมในโครงการ คือ สถานีเพาะเลี้ยง
สัตวปาบางละมุง 

แนวรั้วตาขายท่ีไดรับการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือแสดงแนวเขตท่ี
ชัดเจน และปองกันไมใหสัตวปาออกนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังปองกัน
การบุกรุก แผวถาง ถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินบริเวณเขาชีโอน 

 

 

  ดานการพัฒนาทรัพยากรดินและแหลงน้ํา โครงการพัฒนาลุมน้ําของบานอําเภอ  
ไดดําเนินการพัฒนาระบบสงน้ําทายอางเก็บน้ํามาบฟกทอง ๒ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จังหวัดชลบุรี โดยกอสรางระบบสงนํ้าแบบทอ PE เสนผานศูนยกลาง ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาว  
๑.๙๕ กิโลเมตร  

  
เตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือวางแนวทอสงน้ํา ทอสงน้ําความยาวประมาณ ๑.๙๕ กิโลเมตร 

ประโยชนที่ไดรับ  
ดานการพัฒนาอาชีพการเกษตร เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ และประชาชนผูท่ี

สนใจ สามารถนําองคความรูในเร่ืองของการทําการเกษตรท่ีไดรับจากการออกหนวยใหความรู 
และจากส่ือประชาสัมพันธ มาปรับใชในพื้นท่ีของตนเองไดอยางเหมาะสม  

ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในโครงการฯ มีความอุดมสมบูรณ ประชาชนเกิดความตระหนักถึง 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อัตราการบุกรุกพ้ืนท่ีปาลดนอยลง สัตวปาในพ้ืนท่ี
ของโครงการฯ มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

ดานการพัฒนาทรัพยากรดินและแหลงน้ํา ในป ๒๕๖๔ โครงการฯ ไดดําเนินการ
พัฒนาแหลงน้ําใหพอเพียงตอการอุปโภค – บริโภค และทําการเกษตรของราษฎร โดยดําเนินการ
พัฒนาระบบสงน้ําทายอางเก็บน้ํามาบฟกทอง ๒ เพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นท่ีการเกษตรใหกับ
ราษฎรไดอีกประมาณ ๘๐ ไร  
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ลําดบัชุดท่ี L๗๐๑๘  ระวาง ๕๑๓๔ I 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขุนดานปราการชล  
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก  

เร่ืองเดิม 
  เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2538 และ 24 ธันวาคม 2541 สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริใหดําเนินการ
กอสรางพิพิธภัณฑเขื่อนคลองทาดาน ในลักษณะเปนพิพิธภัณฑชาวบาน ตอมาในวันท่ี 2 มีนาคม 
2559 มีพระราชดําริใหพิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีความเหมาะสม และบริหารจัดการเพื่อให
ประชาชนได รับประโยชนจากพิพิธภัณฑมากย่ิงขึ้น และเมื่อ วันท่ี 17 มีนาคม  2564                     
ไดพระราชทานนามพิพิธภัณฑนี้วา “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน” 

ผลการดําเนินงาน 
กรมศิลปากรดําเนินการออกแบบและติดตั้งนิทรรศการถาวร ปรับปรุงในดาน

สถาปตยกรรมและภูมิทัศน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและงานสุขาภิบาล กอสรางและปรับปรุง
อาคารสํานักงานและบานพัก จัดซื้อครุภัณฑ จัดทําส่ิงพิมพและวางระบบการบริหารงานพิพิธภัณฑ 
โดยขณะน้ีอยูระหวางดําเนินงานดานกอสราง ซึ่งมีความลาชาจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในเดือนกันยายน 2565  

  
บริเวณโถงทางเขาพิพิธภัณฑ สวนจัดแสดงนิทรรศการ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน ไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาในดานอาคารสถานท่ี และมีระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหมีผูสนใจเดินทางเขาเย่ียมชมและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑ
มากย่ิงขึ้นดวย 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขุนดานปราการชล 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

(มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5237 I) 

โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน

ขุนดานปราการชล 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เร่ืองเดิม 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ความโดยสรุปวา “... ใหพัฒนาพ้ืนท่ีเปน
ศูนยศึกษาการพัฒนาดานการเกษตรกรรม โดยเนนการปลูกปาเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมใหกลับอุดม
สมบูรณดังเดิม สามารถทําการปลูกพืชชนิดตาง ๆ ควบคูไปกับการปลูกปา จัดหาแหลงน้ําสนับสนุน 
การปลูกปาและการเพาะปลูกพืช จัดระเบียบใหราษฎรในพื้นท่ีโครงการใหเขาอยูอาศัย และทํากิน
อยางถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับธรรมชาติ ใหราษฎรเขารวมดูแลรักษา ตลอดจน  
ไดอาศัยผลผลิตจากปาและเพาะปลูกพืชตาง ๆ โดยไมตองเขาไปบุกรุกทําลายปาไมอีกตอไป…” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน ๑๑ คร้ัง                
ซึ่งในแตละคร้ังไดพระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ําและระบบสงน้ํา 
รวมถึงเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) การฟนฟูสภาพปาไมโดยใชระบบปาเปยกและภูเขาปา              
การปลูกไมโตเร็วเพื่อใชในการเผาถาน การปรับปรุงดินเส่ือมสภาพ การทําเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม 
การทดลองปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และปองกันการพังทลายของดิน การผสมพันธุพืช
ลูกผสมสองชั้นในพืชผักท่ีรับประทานผล การอนุรักษและขยายพันธุสัตวปาเพ่ือปลอยคืนสู
ธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานทดแทน และการพัฒนาอาชีพ เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ ดําเนินการ 

สนองพระราชดําริโดยมีหนวยงานตาง ๆ เขามารวมสนองพระราชดําริอยางตอเนื่อง โดยมุงเนน
การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและปาไม การเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และสัตวปา ใหกลับมามีความอุดมสมบูรณ รวมถึงการนํา
ผลสําเร็จจากแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริไปเผยแพรขยายผลสูกลุมเปาหมายตาง ๆ 
เชน เกษตรกร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีอาชีพ      
มีรายได และมีความสุขอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 

 ๑. ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 
      ดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดําริท่ีไดพระราชทานไว รวมถึง

แนวทางการพัฒนาตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ จํานวน ๘7 เร่ือง ทําเสร็จส้ินแลว จํานวน ๘6 เร่ือง งานวิจัยท่ีอยู

ระหวางการขอขึ้นทะเบียนพันธุสัตว จํานวน 1 เร่ือง คือ พันธุแทไกเขียวหวยทราย และงานวิจัยท่ีอยู

ระหวางดําเนินการโครงการ จํานวน 1 เร่ือง คือ ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟ และการปลูกตนไม

เพ่ือการสรางแนวกันไฟเปยก (งานวิจัยดานปาไม ของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



43 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บางเขน) หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงชัย ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.2563 - 2565 

รวม 3 ป อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากติดชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

  ๒. ดานการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู 
      2.1 โครงการศึกษาทดลองดานพืชเพื่อสงเสริมอาชีพ (แปลง 146 ไร) 

- ฝกอบรมหลักสูตรการเพาะและขยายพันธุไมผล จํานวน 1 รุน ผูเขารับ            
การฝกอบรม จํานวน 40 คน เจาหนาท่ีจัดการฝกอบรม จํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน 45 คน 

    2.2  โครงการศึกษาทดลองการใชหญาแฝกปรับปรุงดินท่ีแข็งเปนดานเพื่อการปลูกพืช 
- แปลง ๘๐ พรรษา มีจุดสาธิต ๑๔ จุด โดยจัดทําเปนแปลงสาธิต เพ่ือการศึกษา          

ดูงานใหกับหนวยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและเกษตรกร ในเร่ืองของการสูญเสีย
หนาดิน การปองกัน และฟนฟูดินดวยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

- แปลง ๘๔ พรรษา สาธิต ๒ ลักษณะ คือ แปลงสาธิตการศึกษาทดลอง                
ปลูกพันธุไมยืนตนรวมกับหญาแฝกในรูปแบบตาง ๆ และแปลงสาธิตปลูกพันธุไมผลรวมกับหญาแฝก 

- การขยายผลองคความรูดานการใชประโยชนหญาแฝกสูประชาชน                
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในชวงป ๒๕๖๔ ไดเขารวมจัดนิทรรศการ จํานวน ๓ 
คร้ัง และการใชหญาแฝกในการปรับปรุงและพัฒนาดินในพื้นท่ีบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ท่ีมีลักษณะดิน                
ท่ีแข็งเปนดาน 

    2.3 โครงการตัวชี้วัดดานพัฒนาปาไม  
   1) จัดทํา ดูแล บันทึกและรวบรวมขอมูลแปลงศึกษาตัวชี้วัด จํานวน ๑๒ แปลง 

 - แปลงศึกษาบริเวณแปลงปลูกปา จํานวน ๔ แปลง พบวา พันธุไมเดน 
ไดแก สีเสียดแกน สาธร ยางนา ขี้เหล็ก เสลา ตะแบก แจง โมกมัน มะกอกปา และพันธุไมในแปลง
ปลูกปาบางแปลงเร่ิมพบพันธุไมทองถิ่นดั้งเดิม เปนไมเดนขึ้นทดแทนพันธุไมท่ีปลูก 

 - แปลงศึกษาบริเวณแปลงปาธรรมชาติ จํานวน ๔ แปลง พบวา พันธุไมเดน 
ไดแก รัง ตะแบกเลือด ออยชาง ประดู ชางนาว และพันธุไมปาธรรมชาติเปนพันธุไมในสังคมปาเต็งรัง 
มีไมรัง ตะแบกเลือด ออยชาง ประดู ชางนาว เปนไมเดน ความหนาแนนและความหลากชนิดของ
พันธุไม มีมากกวาแปลงปาปลูก แตความโตและความสูงเฉล่ียนอยกวาแปลงปาปลูก 

 - แปลงศึกษาบริเวณเขาเสวยกะป บํารุงรักษาโดยระบบภูเขาปา               
เปนแปลงท่ีมีระดับความสูงแตกตางกัน จํานวน ๔ แปลง พบวา พันธุไมเดน ไดแก ตะแบกเลือด รัง 
ออยชาง สามพันตา แดง และพันธุไมบริเวณเขาเสวยกะป เปนพันธุไมในสังคมปาเต็งรัง มีตน
ตะแบกเลือด เปนพันธุไมเดนขึ้นอยูกระจายอยูทุกชั้นความสูง พันธุไมท่ีขึ้นอยูบริเวณชั้นความสูง 
ตอนบนมีความหนาแนนและความหลากชนิดของพันธุไมมากกวาพันธุไมท่ีขึ้นอยูบริเวณเชิงเขา              
แตมีความโตและความสูงของพันธุไมนอยกวา 
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 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา สังคมปาไมของศูนยศึกษาการพัฒนา              
หวยทรายฯ เปนสังคมพืชของปาเต็งรัง มีไมรัง และตะแบกเลือดเปนพันธุไมเดนและกระจายท่ัวท้ัง
พ้ืนท่ี รองลงมา ไดแก ประดู ออยชาง ชางนาว และแดง สําหรับสังคมพืชในแปลงปาปลูก พบวา 
สีเสียดแกน สาธร ยางนา ขี้เหล็ก เสลา ตะแบก แจง โมกมัน มะกอกปา เปนพันธุไมเดน และ               
เ ร่ิมพบพันธุไมถิ่นดั้งเดิมเขามาทดแทน พันธุไมในปาธรรมชาติและเขาเสวยกะปมี อัตรา                   
ความหนาแนนและความหลากชนิดของพันธุไมมากกวาพันธุไมบริเวณแปลงปลูกปา ดังนั้น เพื่อให
แปลงปลูกปามีสภาพความอุดมสมบูรณมากขึ้น สมควรทําการปลูกพันธุไมเสริมในแปลงปลูกปา                 
เพื่อเพิ่มอัตราความหนาแนนและความหลากชนิดของพันธุไม การฟนฟูปาไมในพ้ืนท่ีศูนยศึกษา              
การพัฒนาหวยทรายฯ ตองคํานึงถึงชนิดพันธุไมท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
และภูมิอากาศ  
   2) ทําร้ัวลวดหนามรอบแปลงตัวชี้วัด จํานวน 7 แปลง 
   3) สํารวจ บันทึก รวบรวมและวิเคราะหขอมูลนก และสัตวปา จํานวน 3 คร้ัง 

 พบนกท้ังหมด 93 ชนิด จาก 15 อันดับ 73 วงศ วงศท่ีพบมากท่ีสุด
คือ วงศนกยาง (วงศ Ardeidae) พบจํานวน 7 ชนิด เปนนกประจําถิ่นท่ีพบไดท่ัวไป 79 ชนิด               
นกอพยพในฤดูหนาวท่ีพบไดท่ัวไป 14 ชนิด   

  
นกยางเปย นกยางควาย 

      2.4 โครงการตัวชี้วัดดานการพัฒนาดิน 
 - เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  เก็บตัวอยางดินเพื่อวัดความชื้น 

จํานวน 52 คร้ัง 3,744 ตัวอยาง พบวา ความชื้นในเดือนกันยายน มากท่ีสุด สวนความช้ืน             
ในแปลงท่ีพบสูงสุด คือ ปมท 9/1 

 - เก็บตัวอยางดินวัดความหนาแนน 2 คร้ัง 48 ตัวอยาง 
 - เก็บตัวอยางดินเพ่ือตรวจความอุดมสมบูรณ 2 คร้ัง 48 ตัวอยาง              

“สงตรวจท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน” 
 - ดูการเพิ่มของหนาดินบน 12 แปลง 2 คร้ัง 
 - เก็บดินในบอทดสอบเพื่อดูการชะลางพังทลาย 1 คร้ัง 4 แปลง 
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เก็บตัวอยางดินเพ่ือวัดความชื้น และตรวจความอุดมสมบูรณ 

      2.5 โครงการตัวชี้วัดดานการพัฒนาคุณภาพน้ํา 
 - การตรวจวัดคุณภาพน้ําในอางท้ังหมด 7 อาง ท่ีอยูในเครือขายอางเก็บน้ํา             

โดยแสดงคาตัวชี้วัดคุณภาพน้ําท้ัง 7 คา ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรด - ดาง การนําไฟฟา 
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ตะกอน และคาความเค็มของน้ํา โดยทําการตรวจทุก ๆ เดือน พบวา               
คาตัวชี้วัดตาง ๆ ของแตละอางเก็บน้ําผานเกณฑตัวชี้วัดดานน้ํา และจากปริมาณน้ําในปจจุบันของ
แตละอางมีปริมาณเพียงพอตอการใชอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยตาง ๆ 
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

     2.6 โครงการขยายผลการฟนฟูดินเส่ือมคุณภาพ 
 1) การจัดพ้ืนท่ีสาธิตเพ่ือเปนแหลงเรียนรู กิจกรรมการดูแลรักษาพ้ืนท่ี

สาธิตมีการใหน้ํา กําจัดวัชพืช ตัดแตงใบแฝก ตามวงรอบ ตัดแตงกิ่ง ทําความสะอาด ใหน้ําหมัก
ชีวภาพ และปุยหมักเดือนละ 1 คร้ัง 

 2) การถายทอดองคความรู งานพัฒนาท่ีดินไดตอนรับคณะศึกษาดูงาน               
เพื่อถายทอดองคความรู 2 คณะ 22 คน และมคีณะเขาฝกปฏิบัติ 2 คณะ 200 คน 

 3) การสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ พืชปุยสด               
ใหเกษตรกร ประชาชน และหนวยงานราชการ จํานวน 70 คน 2,881 กิโลกรัม สนับสนุนน้ําหมัก
ชีวภาพ จํานวน 54 คน 870 ลิตร สนับสนุนสารเรง พด. จํานวน 19 คน 434 ซอง สนับสนุนปุยหมัก 
จํานวน 33 คน 2,020 กระสอบ สนับสนุนขุยมะพราว จํานวน 11 คน 457 กระสอบ สนับสนุน               
โดโลไมท จํานวน 13 คน 20 ตัน และสนับสนุนน้ําหมักชีวภาพใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในการดูแลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 11 โรง 220 ลิตร  

 4) การพัฒนาฟนฟูธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ดําเนินการปลูกแฝกในพื้นท่ี            
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 250,000 กลา ในพื้นท่ีแปลงสาธิตการผสมผสาน
เทคโนโลยีพัฒนาท่ีดินในการจัดการดินทราย ปลูกในพ้ืนท่ีขยายผล หรือพ้ืนท่ีใหบริการ จํานวน 
1,500,000 กลา สนับสนุนกลาแฝกเปลือยรากใหเกษตรกร ประชาชน และหนวยงานราชการ
จํานวน 86 คน 500,000 กลา ขุดลอกสระเก็บน้ํา และรองทางเดินน้ํา 5 จุด และปรับปรุงคันดิน
กั้นน้ําหรือเสนทางลําเลียงในพื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
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 5) ถายทอดองคความรูและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช             
ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ หญาแฝก และปุยสั่งตัดเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน ดูแลรักษาแปลงสาธิต 
อุปกรณเคร่ืองใชรวมทุกแปลงสาธิต จัดทําระบบน้ําแปลงแฝกทรงงาน   
      2.7 โครงการสงเสริมการใชปุยส่ังตัด 

- ดําเนินการไถเตรียมดินและดูแลนาขาว จํานวน 5 แปลง 
      2.8 โครงการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ 

- จัดทําปุยหมัก เพื่อสนับสนุนหนวยงานและใชในพื้นท่ีโครงการฯ 
      2.9 โครงการสงเสริมการทําเกษตรย่ังยืน (งานสงเสริมการเกษตร) 

- ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมผล 
      2.10 โครงการสงเสริมการทําเกษตรย่ังยืน (งานขยายผลทําการเกษตรผสมผสาน) 

- แปลงเกษตรผสมผสานและโรงเล้ียงไก 
- ปรับปรุงระบบน้ําในแปลงเพาะชํากลาไมสวนครัว 
- ปรับปรุงระบบน้ําในพื้นท่ีแปลงกลาไมผล 
- แปลงสาธิตการใหน้ําพืชในแปลงไมผล 

      2.11 โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตว (งานปศุสัตว) 
- ฝกอบรมการเล้ียงสัตวปก 1 รุน 20 คน ไดแก ไกพ้ืนเมือง เปด ไกไข               

และผลิตลูกเปด - ลูกไก 2,412 ตัว ฝกอบรมการเล้ียงแพะเนื้อและแพะนม 1 รุน 10 คน 
ฝกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว 1 รุน 20 คน และสงเสริมสัตวปกสูโรงเรียน 2 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนบานไรใหม และโรงเรียนวัดชางแทงกระจาด พรอมสนับสนุนพันธุไกพ้ืนเมือง 
โรงเรียนละ 30 ตัว และอาหาร จํานวน 3 กระสอบ 

  
สนับสนุนพันธุไกพ้ืนเมืองใหแกโรงเรียนวัดชางแทงกระจาด 

      2.12 โครงการสงเสริมดานประมงและเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
- ดําเนินการฝกอบรมการเล้ียงปลากินพืช 1 รุน 30 คน และประมง

โรงเรียนโดยอบรมครูและนักเรียน รวม 8 โรงเรียน จํานวนรวม 80 คน โดยสาธิตการเล้ียงปลาดุก 
บ๊ิกอุยในบอดิน พรอมสนับสนุนปจจัยการผลิต  
      2.13 โครงการสงเสริมงานเพาะเล้ียงและขยายพันธุกบ 

- ดําเนินการเพาะเล้ียงและขยายพันธุกบ 
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      2.14 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(แปลง 5 ไร) 

- จัดทําแปลงสาธิตการทํานา การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ             
ปลูกไมผสมผสาน จัดทําโรงเรือนผลิตลูกไกไข ปรับปรุงระบบนํ้าในแปลง และอบรมการเล้ียงไกไข
แบบกึ่งปลอย การเล้ียงปลาดุกในบอพลาสติก และการดูแลแปลงไมผล 

     2.15 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมฯ รุนละ 1 วัน จํานวน 1 รุน ๆ ละ 50 คน 
พรอมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิต 

     2.16 โครงการจัดหาน้ําใหพื้นท่ีขยายผล (งานชลประทาน)  
- ดูแลโรงสูบน้ําสําหรับพื้นท่ีขยายผลของศูนยฯ 

      2.17 โครงการสงเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
- ดําเนินการเพาะเห็ดนางฟาภูฏานและเห็ดหลินจือแดง 
- สงเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 9 โรงเรียน 2 ศูนยเรียนรู 
     2.18 โครงการพัฒนาปาไม 

- เพาะชํากลาไมมีคาและไมท่ีมีความสําคัญของจังหวัด เพ่ือแจกจาย
หนวยงานและประชาชนท่ัวไป จํานวน 50,000 กลา   

  
เพาะชํากลาไมมีคาเพ่ือแจกจายแกประชาชนท่ัวไป 

      2.19 โครงการปลูกสรางเสริมปาเพื่อฟนฟูสภาพปา 
- ดําเนินการปลูกซอมเสริมปาในพ้ืนท่ีของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

พื้นท่ี 302 ไร 26 ชนิด 30,255 ตน  
- ปลูกไมเพื่อฟนฟูสภาพปาบริเวณพื้นท่ีหนาแปลง 146 ไร ไมมะคาโมง 

50 ตน ไมมะคาแต 50 ตน ไมสาธร 200 ตน 
- ปลูกไมเพ่ือฟนฟูสภาพปาบริเวณพ้ืนท่ีหนองขาวนก (ทายอางเก็บน้ํา

หวยทราย) ไมสาธร 400 ตน ไมมะคาแต 400 ตน 
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- ปลูกไมเพ่ือฟนฟูสภาพปาบริเวณพ้ืนท่ีเขาบอขิง ไมมะคาแต 400 ตน 
ไมสาธร 400 ตน 

     2.20 โครงการเพาะเล้ียงขยายพันธุและอนุรักษสัตวปา 
- จัดทําปายส่ือความหมายติดกรงสัตวปา ปรับปรุงหองสุขา จัดทําร้ัวกัน

สัตวปา รางกําจัดของเสียสัตวปา ร้ัวปองกันเนื้อทราย ซอมแซมกรงสัตวปก โรงใหอาหารสัตวปก 
กรงเล้ียงชะนี กรงส่ีเหล่ียม จัดทําโรงใหอาหารสัตวกีบ 

     2.21 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
- กิจกรรมปกปกทรัพยากร ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟ 32 กิโลเมตร                

รอบบริเวณแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เขาเสวยกะป รอบพื้นท่ีปกปก เขาทอง เขานอย เขาบอขิง 
สํารวจพันธุไมบริเวณพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร จัดทําและดูแลแปลงศึกษา บันทึกขอมูลแปลง

เปาหมาย จํานวน 4 แปลงใหญ วางแปลงตัวอยางพื้นท่ีปกปกทรัพยากร และดูแลรักษาเสนทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติและพันธุไม ปาเต็งรัง เขาบอขิง ระยะทาง 600 เมตร 

- กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกรักษาทรัพยากร ดําเนินการบํารุงรักษา
แปลงปลูกพันธุกรรมพืช เนื้อท่ี 97 ไร โดยรดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ปลูกซอม และดูแลรักษา 
ซอมแซม เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและพันธุไม ระยะทาง 700 เมตร 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร ดําเนินการสงเสริม
เผยแพรความรูแกนักเรียนโรงเรียนรอบศูนยฯ หวยทราย/อบต./เทศบาล/จนท.อสม. เร่ืองโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 40 คน  

 

  
การสํารวจพันธุไมบริเวณพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร วางแปลงตัวอยางพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร 

     2.22 โครงการสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐา              
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ดําเนินการปลูกกลาพันธุไมดอกสีมวงเพิ่มและปลูกซอมเสริม 
     2.23 โครงการรวบรวมพันธุไมมงคลประจําจังหวัด 77 จังหวัด 

- รวบรวมพันธุไมมงคลประจําจังหวัด 77 จังหวัด พรอมปายชื่อพันธุไม  
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     2.24 โครงการถานชีวภาพ 
- ฝกอบรมการผลิตและการใชประโยชนจากถานชีวภาพ จํานวน 27 คน 

ทําใหเกษตรกรไดรับความรูเร่ืองการเผาถานชีวภาพ การผลิตสบูจากผงถานชีวภาพ และการผลิต
ตลับดูดกล่ินจากถานชีวภาพ ซอมบํารุงระบบน้ําในแปลงงานทดลอง และจัดซื้อเคร่ืองสับยอย
บดละเอียดอเนกประสงค จํานวน 1 เคร่ือง 

     2.25 โครงการทดลองปลูกกาแฟโรบัสตาในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนา              
หวยทรายฯ 

- จัดทําปายพาสวูสแสดงแผนผังการปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีศูนยศึกษา                
การพัฒนาหวยทรายฯ 

     2.26 โครงการสถานีตรวจวัดอากาศ 
- บํารุงรักษาเคร่ืองตรวจ วัดอากาศ ภาคแสดงผลเคร่ืองมือวัดทิศทาง

และความเร็วลม และจัดซื้อกระดาษกราฟ เคร่ืองมือวัดความยาวนานแสงแดด ปากกาเทอรไฮโกร
กราฟ และสเปรยกําจัดมดและแมลง 

 

  
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 

ทรงเปดอาคารศูนยแสดงสินคาและจําหนายสินคา
ของเกษตรกร 

     2.27 โครงการศูนยแสดงสินคาและจําหนายสินคาของเกษตรกรศูนยศึกษา             
การพัฒนาหวยทรายฯ 

- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนรอบโครงการ ปรับปรุงอาคารราน              
ลานขายตนไม และสินคาเกษตร ติดตั้งผามานศูนยแสดงสินคาและจําหนายผลิตภัณฑเกษตร 
พรอมชั้นวางสินคา 

     2.28 โครงการปรับปรุงอาคารประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- ดําเนินการซอมแซมรอยร่ัวซึมหลังคาดาดคอนกรีตอาคาร พ้ืนท่ี 53                 

ตารางเมตร และซอมแซมระเบียงไมเทียม พ้ืนท่ี 153.35 ตารางเมตร และตนไมตกแตง ไมดอก               
ไมประดับหญา อุปกรณตกแตง เพื่อใชในการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบบริเวณอาคารฯ 
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     2.29 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีพักสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
- ดําเนินการติดตั้งระบบปมน้ํา เตียง และท่ีนอนขนาด 6 ฟุต พรอมชุด

เคร่ืองนอนขนาด 6 ฟุต จํานวน 6 ชุด ตูเส้ือผา จํานวน 20 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
บริเวณอาคารฯ 

     2.30 โครงการแปลงสาธิตทางการเกษตรท้ังไมผล และไมดอกไมประดับ 
- ดําเนินการฝกอบรมการขยายพันธุพืชท่ีขยายพันธุไดยากและแปรรูป

ผลผลิตใหเกษตรกรและผูท่ีสนใจ จํานวน 1 รุน ๆ ละ 20 คน ปรับพ้ืนท่ี 5 ไร และขุดสระน้ํา
ขนาด 20 x 10 เมตร พรอมปจจัยการผลิต ไดแก ตนกลาพันธุฝร่ังสายพันธุไตหวัน กลวยหอมเตี้ย 
บัวบกโขด ปุยเคมี และวางระบบน้ําใชในแปลง 

     2.31 โครงการเสริมสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 
- ดําเนินการฝกอบรมจัดทําแชมพูมะคําดีควาย จํานวน 1 รุน ๆ ละ 15 คน 

จัดทําน้ํามันเหลือง จํานวน 1 รุน ๆ ละ 15 คน  จัดทําน้ํามันเขียว จํานวน 1 รุน ๆ ละ 15 คน 

  ๓. ดานการบริหารจัดการองคกร 
      การเผยแพรและประชาสัมพันธ 
      1. เผยแพรผานทางส่ือวิทยุชุมชน ทางศูนยปฏิบัติการเรียนรูวิทยุชุมชนคน             
หวยทราย ความถี่ 91.75 MHz. รายการ “ศูนยฯ หวยทราย....หวงใยประชาชน” ทุกวันจันทร -
ศุกร เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จํานวน ๒๑๘ วัน โดยเนนเร่ือง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การดําเนินงานของศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน    
      2. จัดทําเอกสาร/แผนพับ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู รวมถึงจัดทํา
ปายประชาสัมพันธและส่ือความหมายในแปลงงานสาธิตตาง ๆ ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
      3. ใหการสนับสนุนวิทยากร ในการบรรยายใหความรูนอกสถานท่ีเร่ือง                  
การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เชน การเผาถานชีวภาพ การเพาะเห็ด จํานวน ๖ คร้ัง ไดแก 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานครฯ 
      4. อํานวยความสะดวกใหกับคณะถายทําสารคดีเผยแพรโครงการอันเนื่อง              
มาจากพระราชดําริ จํานวน ๔ คร้ัง เชน สารคดีชุด “รอยไทยดวยดวงใจ” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย 
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ถายทําสารคดีเผยแพรโครงการพระราชดําริ 

      5. ดําเนินการจัดทําสารคดีเพ่ือถายทอดการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ            
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน ๔ เร่ือง เพ่ือเผยแพรทางชองยูทูป “HuaiSai 
Center” และเพจ Face book : ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไดแก 

- การผลิตเมล็ดพันธุพืช และการขยายพันธุพืช 
- การสงเสริมการเล้ียงไกไขพระราชทานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
- การสงเสริมอาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
- การปลูกผักวันละแปลง เก็บวันละแปลง ขายวันละแปลง ในพ้ืนท่ี ๑ งาน 

สรางรายได ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน 
      6. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
ผานทาง Social Network มีผูเขาเย่ียมชม จํานวน ๔๖๒,๐๘๔ คน ไดแก ชองทาง 

- เพจ Facebook “ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  
- เว็บไซต www.huaysaicenter.org 

 

ประชาสัมพันธผานทาง Social Network 

 
 
 
 

http://www.huaysaicenter.org/
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      7. จัดทําองคความรู แจกจายประชาสัมพันธ จํานวน ๖ เร่ือง  ไดแก 
- การผลิตน้ําสมควันไม การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 
- ถานชีวภาพ 
- คูมือเทคนิควิธีการปลูกหญาแฝกในการปรับปรุง และพัฒนาดินท่ีแข็งเปนดาน

เพื่อการปลูกพืช 
- เกษตรทันสมัย นวัตกรรมงาย ๆ ทําเองไดไมยาก 
- คูมือการจัดการพื้นท่ี ๕ ไร ใหอยูอยางย่ังยืนไดอยางไร 
- การขยายพันธุพืช 

      8. รณรงค ประชาสัมพันธ ตั้งจุดคัดกรองผูเขามาติดตอประสาน และเขาเย่ียมชม 
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      9. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในชื่อโครงการ “ผักแปลงใหญ ขาวใหม ไขสด” 
ใหนักทองเท่ียวมาถายรูปเช็คอิน เก็บผลผลิตในแปลงเกษตรดวยตนเอง และจําหนายผลผลิต       
ท่ีดานหนาแปลงเกษตร เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร (ISO) 
      10. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไดผานการรับรองมาตรฐานเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรระดับ “ดีเย่ียม” โดยกรมการทองเท่ียว และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ระหวางวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2564  

ประโยชนที่ไดรับ 

  การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ มีประชาชนในพื้นท่ี
เปาหมายไดรับประโยชนโดยตรง  จํานวน ๒๙ หมู บาน 7,598  ครัว เรือน โดยการ
ดําเนินงานจะมุงเนนใหความสําคัญในการเปนศูนยกลางการถายทอดองคความรูการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ และขยายผลองคความรูรวมถึงเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่เหมาะสม  ใหแกเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ รวมถึงเปนศูนยกลาง                
การจําหนายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยฯ เพ่ือเปน
การสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการดําเนินงานของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ประสบผลสําเร็จอยางดีย่ิง จะเห็นไดจากจํานวนผูท่ีสนใจ              
เขามาศึกษาดูงานและเย่ียมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยหวยทรายฯ ในปงบประมาณ ๒๕๖๔             
มีจํานวน 55 คณะ 39,722 คน และมีความหลากหลายท้ังเกษตรกร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไป และชาวตางประเทศ  
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โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๙๓๔ II 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย           
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําร ิ
ตําบลดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

เร่ืองเดิม 
  เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจาฟา ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ไปยังศูนยกลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพ ไดพระราชทานพระราชดําริความวา บริเวณ           
อางเก็บน้ําดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ ๑,๓๐๐ ไร สามารถสงน้ํา
มายังพ้ืนท่ีดังกลาว ไดทรงแนะนําใหจัดเปนศูนยกลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแกราษฎร 
นอกจากนี้ ยังไดพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว ๔ ขอ คือ  
  ๑) ใหพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะดานปศุสัตวและประมง เพื่อการบริโภคและ
สํารองอาหารไวในยามวิกฤติ มูลสัตวทําเปนเชื้อเพลิงและปุยปรับปรุงดิน 
  2) ใหมีศูนยฝกปฏิบัติการดานประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอยาง 
๔ แปลง แปลงละ ๔ ไร สรางบานพักอาศัยใหอยู โดยปลูกพืชและเล้ียงสัตวควบคูกันไป ใหดําเนิน
ธุรกิจฟารมในรูปสหกรณ และใหราษฎรหมุนเวียนเขาอยู 
  3) ใหจัดเปนศูนยกลางสงเสริมการเล้ียงปศุสัตว โดยใหราษฎรยืมพอพันธุแมพันธุ 
ท่ีดีไปผสม หรือเล้ียงแลวสงลูกคืน หรือขายใหราษฎรนําไปเล้ียง     
  4) ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตร เพ่ือราษฎรจะไดมาศึกษาและเย่ียมชม เพ่ือนําเอา
รูปแบบไปปรับปรุงไรนาของตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
  โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง  
มีหนวยงานรวมดําเนินงานใน ๗ ดาน ไดแก  
      ๑. ดานพัฒนาแหลงน้ํา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โครงการชลประทานระยอง 
      ๒. ดานวิชาการเกษตร หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
      ๓. ดานขาว หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี 
      ๔. ดานพัฒนาท่ีดิน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินระยอง 
      ๕. ดานปศุสัตว หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวระยอง 
      ๖. ดานประมง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง 
      ๗. ดานพืชสวน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
 

 



55 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ดําเนินงานตามกรอบของแผนแมบท
การพัฒนา ฉบับป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด คือ “ศูนยกลางบริการ             
การฝกอาชีพแลกเปล่ียนเรียนรู และแหลงทองเท่ียวดานการเกษตรในพระราชดําริ จังหวัดระยอง  
ขยายผลสูความย่ังยืน” ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาศูนยบริการการฝกอาชีพ แหลงเรียนรูทางดานการเกษตร               
และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ไดแก จัดการโครงสรางพ้ืนฐานในโครงการ การปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงฐานการเรียนรู               
การจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังนี้ 
      ๑. การจัดการโครงสรางพื้นฐาน  

 ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดดําเนินการจัดทําฝายน้ําลนกึ่งประตู
ระบายน้ํา เพื่อทดน้ําและกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงในพื้นท่ีศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ  
การปรับปรุงอาคารฝกอบรม เพื่อใหมีความพรอมในการบริการฝกอบรมและฝกอาชีพแกเกษตรกร 
และประชาชนท่ัวไป การปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร/ขุดลอกสระ และการจัดทําหองปฏิบัติงาน              
กองอํานวยการโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ (ชั่วคราว) บริเวณอาคารฝกอบรม              
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  
      ๒. การปรับปรุงภูมิทัศน 

 ดําเนินการกําจัดวัชพืชในสระเก็บน้ําบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมง             
น้ําจืดระยอง และกําจัดวัชพืชคลองทาย Spillway และ Outlet อางเก็บน้ําดอกกราย  
      ๓. การปรับปรุงฐานการเรียนรู 

 ในป ๒๕๖๔ ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดดําเนินการปรับปรุง             
ฐานการเรียนรูในแตละดาน รวม ๑๑ กิจกรรม เพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการศึกษาดูงาน  
      ๔. การจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในภาคการเกษตร                     
(เกษตรผสมผสาน) โดยมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายใตศูนยบริการ 
การพัฒนาปลวกแดงฯ ในพ้ืนท่ี ๓ หนวยงาน ไดแก สถานีพัฒนาท่ีดินระยอง ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบุรี และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง พ้ืนท่ีกิจกรรมประมาณ ๒๓ ไร มีการนําพืช 
ท่ีมีอนาคตรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาใชในกิจกรรมภายในแปลง ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียว 
เชิงเกษตรใหกับเกษตรกรและผูท่ีสนใจ 
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แปลงทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ บริการสงเสริม สนับสนุน และขยายผลการพัฒนาอาชีพการเกษตร 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดดําเนินการ

ในกิจกรรมการฝกอบรมและฝกอาชีพ ใหการสนับสนุนพันธุพืชและพันธุสัตวรวมถึงปจจัยการผลิต

ตาง ๆ ใหกับเกษตรกร ใหบริการศึกษาดูงานใหกับผูท่ีสนใจ และการขยายผลสูเกษตรกรตนแบบ 

ดังนี้ 

      ๑. การใหบริการฝกอบรมและฝกอาชีพ 
 ใหบริการฝกอบรมและฝกอาชีพแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ท้ังหมด     

๖ ดาน จํานวน ๑๗ หลักสูตร โดยมีผูเขารับบริการฝกอบรมและฝกอาชีพ จํานวน ๘๙๖ คน 

  
การใหบริการฝกอบรมและฝกอาชีพ 
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      ๒. การใหบริการพันธุพืช พันธุสัตว และวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
 สนับสนุนพันธุพืช พันธุสัตว และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหกับเกษตรกร               

ท่ีเขารับการฝกอบรมและฝกอาชีพและเกษตรกรตัวอยาง เชน ปุยหมักเติมอากาศ เมล็ดพันธุผัก  
สารชีวภัณฑ พันธุไกไข พันธุไกพื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทรบุรี พันธุเปดไข พันธุเปดเทศ อาหาร
สัตวปก พันธุปลาดุก พันธุกบนา อาหารปลาดุก กระชังบก เปนตน 

  

การใหบริการพันธุพืช พันธุสัตว และวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

      ๓. การใหบริการการศึกษาดูงาน 
 ในป ๒๕๖๔ มีผูท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงาน จํานวนท้ังส้ิน ๓,๘๔๖ คน ดังนี้ 

ลําดับที ่ ฐานการเรียนรู ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

๑ ดานวิชาการเกษตร ๒,๐๙๕ ๙๖๖ 

๒ ดานพัฒนาท่ีดิน ๓๐๐ ๓๐๔ 

๓ ดานขาว ๑๐๐ ๓๐๐ 

๔ ดานปศุสัตว ๒,๓๙๕ ๒๕๐ 

๕ ดานประมง ๒,๒๐๙ ๓๓๖ 

๖ ดานพืชสวน ๔,๗๗๘ ๑,๖๙๐ 

รวม ๑๑,๘๗๗ ๓,๘๔๖ 
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การศึกษาดูงานของคณะบุคคลตางๆ  

      ๔. การขยายผลเกษตรกรสูเกษตรกรตนแบบ 
 ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดลงพื้นท่ีตรวจ

เย่ียมใหคําแนะนํา และดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรตัวอยาง จํานวน ๓๐ คน เพ่ือเปนตัวอยาง         
ให เกษตรกรใกล เคียงไดมาศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยมีการสนับสนุนปจจัยการผลิต 
ในการจัดทําแปลงเรียนรู ซึ่งปจจุบันมีเกษตรกรตัวอยางท้ังส้ิน ๒๖๘ คน ในพื้นท่ี ๔ อําเภอ ไดแก 

อําเภอ จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (คน) 

อําเภอปลวกแดง ๑๐๓ 
อําเภอนิคมพัฒนา ๑๐๒ 
อําเภอบานคาย ๕๓ 
อําเภอบานฉาง ๑๐ 

รวม ๒๖๘ 
 

  
การเยี่ยมชมและใหคําแนะนํา 
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  ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ การบริหารจัดการรายได และการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
      ๑. การประชาสัมพันธ 

 ไดดําเนินการประชาสัมพันธขาวสาร/กิจกรรม/องคความรู ของโครงการฯ 
ผานส่ือออนไลน จํานวน ๓ ชองทาง ไดแก เว็ปเพจศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เฟซบุค  
(Facebook) และ Youtube โดยมีวีดิทัศนท่ีเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน ๑๕ เร่ือง แบงเปน 

 ๑) การประชาสัมพันธหนวยงาน/โครงการ จํานวน ๗ เร่ือง ดังนี้ 
- บทบาทและภารกิจงานดานวิชาการเกษตร ภายใตโครงการศูนยบริการ

การพัฒนาปลวกแดงฯ 
- บทบาทและภารกิจงานดานขาว ภายใตโครงการศูนยบริการการพัฒนา

ปลวกแดงฯ 
- บทบาทและภารกิจงานดานพัฒนาท่ีดิน ภายใตโครงการศูนยบริการ

การพัฒนาปลวกแดง 
- บทบาทและภารกิจงานดานปศุสัตว ภายใตโครงการศูนยบริการการ

พัฒนาปลวกแดงฯ 
- บทบาทและภารกิจงานดานประมง ภายใตโครงการศูนยบริการการ

พัฒนาปลวกแดงฯ 
- บทบาทและภารกิจงานดานพืชสวน ภายใตโครงการศูนยบริการการ

พัฒนาปลวกแดงฯ 
- โครงการผลิตขยายและสงเสริมการใชตนทุเรียนพันธุดี 

๒) องคความรูดานการเกษตร จํานวน ๘ เร่ือง ไดแก 
- การเพาะเล้ียงกุงกามกราม 
- การเล้ียงไกไขอินทรีย 
- การขยายพันธุพืช (ตอนกิ่ง) 
- การขยายพันธุพืช (ทาบกิ่ง) 
- การขยายพันธุพืช (เสียบขาง) 
- การขยายพันธุพืช (เสียบยอด) 
- การเล้ียงจิ้งหรีด 
- การผลิตกลายางพาราชําถุง 
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การประชาสัมพันธขาวสาร/กิจกรรม/องคความรู ของโครงการฯ ผานสื่อออนไลน 

      ๒. การพัฒนาบุคลากร 
 มีการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ 

ท้ัง ๗ หนวยงาน ใหมีศักยภาพในการจัดทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 
 ๑) หลักสูตร “การใชส่ือประชาสัมพันธเพ่ือใชในงานสงเสริมการเกษตร” 

ผานระบบออนไลน Zoom Meeting เมื่อวันอังคารท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๒) หลักสูตร “การจัดทําและตัดตอวีดิทัศนเพื่อใชในงานสงเสริมการเกษตร” 

ผานระบบออนไลน Zoom Meeting เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

การดําเนินงานศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ในชวงสถานการณ COVID-๑๙ 
  - ดําเนินงานตามมาตรการเรงดวนในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดระยอง 

- งดใหบริการการศึกษาดูงานตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จนกวาสถานการณจะดีขึ้น 
- ผลิตกลาฟาทะลายโจรแจกจายใหกับประชาชน และหนวยงานราชการ (แจกจาย

แลวประมาณ ๙,๐๐๐ ตน) 
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ประโยชนที่ไดรับ 
  โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดพัฒนาองคความรูดานการเกษตร 
ประมง และปศุสัตว และในป ๒๕๖๔ ไดจัดทําหลักสูตรฝกอบรม อาทิ การปรับปรุง บํารุงดิน 
การเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําสงเสริมและพัฒนาครัวเรือนตัวอยางและ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑจากงานปศุสัตว เปนตน    
  นอกจากนี้ ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ไดสงเสริมและมอบปจจัยการผลิต
ใหแกเกษตรกรตัวอยาง จํานวน ๓๐ คน อาทิ พันธุพืช พันธุสัตว กอนเชื้อเห็ด อุปกรณเล้ียงจิ้งหรีด 
เปนตน ใหบริการฝกอบรมและฝกอาชีพแกเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ท้ังหมด ๖ ดาน จํานวน 
๑๗ หลักสูตร โดยมีผูเขารับบริการฝกอบรมและฝกอาชีพ จํานวน ๘๙๖ คน และพัฒนาศูนยเรียนรู 
จํานวน ๙ ศูนย อาทิ ศูนยเรียนรูบานหนองมะปริง หมู ๒ ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง ศูนยเรียนรู
บานสัตตบรรณ หมู ๔ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย และศูนยเรียนรู บานเขาคลองซอง หมู ๖ 
ตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง เปนตน รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูสําหรับประชาชนท่ีมาเย่ียมชม            
การดําเนินงานกวา ๓,๘๔๖ คน  
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โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําร ิ                          
ตําบลดอกกราย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง                                    

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘  ระวาง ๕๒๓๔ IV 

โครงการศูนยบริการการพัฒนา
ปลวกแดงตามพระราชดําริ 
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โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

เร่ืองเดิม 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๒๘ และเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ 
ความโดยสรุปวา ใหดําเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบํารุงดินท่ีเส่ือมโทรมใหสามารถใชประโยชน
ในการเพาะปลูกได รวมท้ังทดสอบ วางแผน และจัดระบบปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี              
โดยดําเนินการในลักษณะเปนศูนยสาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไดมีพระราชดําริอยางตอเนื่อง จํานวน ๗ คร้ัง ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๔๔ พระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ในสวนท่ีดิน นายสี วรรณเทวี ท่ีได             
นอมเกลาฯ ถวาย ใหดําเนินการทดลองปลูกพืชเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา และนํามาเปรียบเทียบ
กับพ้ืนท่ีเดิมของโครงการฯ สวนท่ีดินมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีซื้อไว ใหปลอยไวตามธรรมชาติเพ่ือเก็บ
ขอมูล และเมื่อวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับท่ีดินของ นางสาววรรณา 
พูนผล ท่ีนอมเกลาฯ ถวาย และไดพระราชทานท่ีดินใหมูลนิธิชัยพัฒนาใชประโยชนในการ
ดําเนินงานของโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ โดยพิจารณาใหพัฒนา
ปรับปรุงเปนสระเก็บกักน้ําเพ่ือรักษาความชุมชื้นและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการ              
ในอนาคต สวนพ้ืนท่ีท่ีเหลือควรปลอยไวตามสภาพธรรมชาติเพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีของ
โครงการฯ ท่ีไดมีการพัฒนาไปแลว 

ผลการดําเนินงาน 
  เดิมพ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินตื้น เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายและปนกรวดหิน  
มีชั้นดานแข็งอยูดานลางลึกประมาณ ๔๐ เซนติเมตร จากผิวดินมีการชะลางพังทลายของหนาดิน
สูงจนเกิดการสูญเสียหนาดินท่ีอุดมสมบูรณ พื้นท่ีบางแหงมีการขุดลูกรังไปขาย ทําใหพื้นท่ีบางสวน
ไมเหมาะสมท่ีจะใชทําการเกษตร ขาดแคลนน้ําเนื่องจากดินมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา              
และมีแหลงน้ํานอย เมื่อโครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ เขามาดําเนินการ
โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมสนองพระราชดําริ มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปอยางบูรณาการ รวมกันศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบ
วิธีการฟนฟูปรับปรุงดินท่ีเส่ือมโทรม โดยการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําใหสามารถ    
ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ สรางรูปแบบและสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกร รวมถึงการปลูก
ปาโดยไมตองปลูก โดยปลอยใหพ้ืนท่ีปาฟนคืนสภาพเองตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการเรียนรูการ
จัดการดิน น้ํา ปาไม อยางถูกตองย่ังยืน สามารถเผยแพรความสําเร็จไปสูเกษตรกรได และในป 
๒๕๖๔ โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ                  
อยางตอเนื่อง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี ้
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  1. งานขยายผลและถายทอดองคความรู 
      1.1 งานสาธิตขอมูลงานวิจัย  

1) งานพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการสาธิตการใชมูลไสเดือนดินในการปรับปรุง
พ้ืนท่ีดินลูกรัง 1.5 ไร ปจจุบันมีไสเดือนท่ีเล้ียงไวศึกษาและสาธิต จํานวน 5 สายพันธุ และได
ทดสอบการใชมูลไสเดือนดินในการปรับปรุงดินลูกรังภายในโครงการ สามารถใชปรับปรุงโครงสราง
ดินไดดี และมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ทําใหพืชผักเจริญงอกงามดีเหมาะแกการสงเสริม ใหเกษตรกร
ใชเปนทางเลือกในการทําเกษตร สาธิตพันธุหญาแฝกสายพันธุตาง ๆ 28 สายพันธุ เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูและรวบรวมสายพันธุหญาแฝกชนิดตาง ๆ สาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริในพื้นท่ีอับฝน 17 ไร ดูแล รักษา ปรับปรุงโรงเรือนตาง ๆ จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา
โดยการปรับรูปแปลงไมผลเพื่อท่ีจะทดสอบพันธุไมผลชนิดใหมท่ีเหมาะสม และสาธิตการปลูกหญา
แฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ 

 

  
สาธิตพันธุหญาแฝกสายพันธุตาง ๆ จัดระบบอนุรักษดินและน้ําโดยปรับรูปแปลงไมผล 

  
สาธิตการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
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2) งานวิชาการเกษตร ดําเนินการสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน             
ในพ้ืนท่ีดินตื้นปานกลาง 22 ไร โดยดําเนินการปลูกปรับเปล่ียนชนิดพืชเพ่ิมเติมในสวนของ            
แปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน สาธิตการปลูกออยพันธุดีในพื้นท่ีดินตื้นปานกลาง 3.5 ไร สาธิต            
การปลูกมะนาวนอกฤดูในพ้ืนท่ีน้ํานอย 1.5 ไร ดูแล บํารุงรักษาใหตนพันธุ เจริญเติบโต                   
อยางสมบูรณ สาธิตระบบการปลูกมะขามเปร้ียวเพ่ือการแปรรูป 6 ไร สาธิตแปลงตนแบบเพื่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุมะละกอแขกดําศรีสะเกษ 2 ไร สาธิตการปลูกไมผลในพ้ืนท่ีดินตื้นปานกลาง 7 ไร 
สาธิตการปลูกพืชไรในพื้นท่ีดินตื้นปานกลาง 7 ไร 

 

  
สาธิตการปลูกมะนาวนอกฤดู สาธิตการผลิตเมล็ดพันธุมะละกอแขกดําศรีสะเกษ 

3) งานปศุสัตว สาธิตการเล้ียงแพะเนื้อ พอพันธุแพะสายเลือดดี พันธุบอร 
(Boer) จํานวน 2 ตัว แมพันธุแพะสายเลือดดี พันธุบอร (Boer) จํานวน 10 ตัว 

 

  
สาธิตการเลี้ยงแพะเนื้อ 

      1.2 งานสงเสริมและพัฒนาพื้นท่ี    
1) สงเสริมและพัฒนาพื้นท่ีหมูบ านรอบศูนยศึกษาฯ 12 หมูบาน              

โดยการฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาพ้ืนท่ีดินตื้น (ดินลูกรัง) เพ่ือการปลูกพืชผัก จํานวน 
20 คน  2 หมูบาน ฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาพ้ืนท่ีดินตื้น (ดินลูกรัง) เพ่ือการปลูก           
พืชไร จํานวน 20 คน 2 หมูบาน ฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาพ้ืนท่ีดินตื้น (ดินลูกรัง)              
เพ่ือการปลูกไมผลยืนตน จํานวน 20 คน 2 หมูบาน สงเสริมการเล้ียงไกไข เพ่ืออาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดระฆังทอง ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑประมงเพื่อเพิ่มมูลคา จํานวน 30 คน 
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2) สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน            
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 2 โรงเรียน โดยสงเสริมการแปรรูปผลผลิต                  
ทางการเกษตรและสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรในชุมชน 

3) สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตในโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน                 
ในโรงเรียนหมูบานรอบโครงการฯ จํานวน 70 คน (10 คน/โรงเรียน) โดยฝกอบรมการผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ สงเสริมการทําการใชสารอินทรียชีวภาพในการเกษตร และสงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร ในโรงเรียน 

4) ปรับปรุงแปลงเกษตรกรตัวอยาง 6 แปลง ทําใหเกษตรกรรูจักวิธีการ
จัดระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีถูกตอง และเห็นความสําคัญของการอนุรักษดินและน้ํา รู จักวิธี                  
การปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรสามารถใชพื้นท่ีไดอยางเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพของดิน  

 

  
 

สงเสริมการเลี้ยงไกไข โรงเรือนเลี้ยงไกพันธุไขสงเสริม 
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

      1.3 งานฝกอบรมและถายทอดองคความรู   
1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรหมูบานขยายผลในการถายทอดความรู            

ผานระบบออนไลน จํานวน 40 คน 
2) โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในการศึกษาดูงาน จํานวน 

1,000 คน 
3) โครงการมัคคุเทศกนอย โดยดําเนินการจัดคายเยาวชนมัคคุเทศก             

จิตอาสาพัฒนาบานเกิด รุนท่ี ๒ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนพ้ืนท่ีรอบโครงการฯ  
เขารวมอบรม จํานวน ๓๐ คน ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูความเปนมาของโครงการศึกษา
วิธีการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ สามารถบรรยายใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา                     
การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงแปลงสาธิตภายในโครงการฯ ใหกับผูท่ีมาศึกษาดูงานและ            
ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง มีทัศนคติท่ีดีตอการเปน
มัคคุเทศก ประพฤติตนเปนแบบอยางการเปนเจาของบานท่ีดี รูจักตอนรับผูมาเยือนดวยน้ําใจไมตรี
อันด ี
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ถายทอดความรูผานระบบออนไลนใหแกเกษตรกรหมูบานขยายผล 

  
จัดคายเยาวชนมัคคุเทศกจิตอาสาพัฒนาบานเกิด 

  2. งานฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.1 ปองกันรักษาและควบคุมไฟปา 3,041 ไร จัดทําปายประชาสัมพันธ             

การปองกันรักษาปา และควบคุมไฟปา 
     2.2 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จํานวน 2 แหง ไดแก เสนทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ “ปาเขาเขียว” ระยะทาง 1,170 เมตร และเสนทางเดินศึกษาพรรณไมตามเสนทาง
เสด็จขึ้นพลับพลาท่ีประทับ ระยะทาง 350 เมตร 

     2.3 เพาะชํากลาไมสนับสนุนโครงการปลูกปาในใจคน การปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง กลาไมท่ัวไป 10,000 กลา กลาไมมีคาทางเศรษฐกิจ 10,000 กลา 

     2.4 ศึกษานิเวศวิทยาของปารุนท่ีสองบริเวณพลับพลาท่ีประทับ และศึกษา
นิเวศวิทยาของปาบริเวณแปลงตาง ๆ ภายในโครงการฯ โดยการเก็บขอมูลการเจริญเติบโต              
ของตนไมในแปลงตัวอยางถาวร เก็บขอมูลการรวงหลนของเศษซากพืช และวิเคราะหขอมูล
ทางดานนิเวศวิทยาปาไมดวยชุดโปรแกรม ECOPACK 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ปายประชาสัมพันธการปองกันรักษาปา 

และควบคุมไฟปา 
ปรับปรุงเสนทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ

  
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของตนไม เก็บขอมูลการรวงหลนของเศษซากพืช 

  3. งานการบริหารจัดการองคกร 
     ๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต โดยดําเนินการ

ปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต โครงการสวนไมมงคลและโครงการสวนไม
สีเหลืองเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือใหมีความพรอมตอนรับคณะศึกษาดูงานและผูท่ีสนใจเขามาศึกษา
เรียนรู และพักผอนหยอนใจในโครงการฯ  

     ๓.๒ การบริหารจัดการดานการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ดําเนินการรวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชชนิดตาง ๆ ใหเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผูท่ีสนใจท่ัวไป ตลอดจนปลูกฝงเด็กและเยาวชนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช โดยดําเนินการ ๓ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

     ๓.๓ การบริหารจัดการดานตัวชี้วัดโครงการ โดยติดตามการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ 
และอุตุนิยมวิทยา ไดแก ดานดิน ดานน้ํา ดานปาไม และดานการเกษตร  

     ๓.4 การบริหารจัดการดานการผลิตพันธุพืชสํารองเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร               
โดยการผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก ผลิตเมล็ดพันธุพืชไร และผลิตเมล็ดพันธุไมผลไมยืนตน 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     3.5 การเผยแพรและประชาสัมพันธ ดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพรรายงาน
ประจําป แผนพับของโครงการฯ โดยจัดทําส่ือประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต จัดทําปายแผนท่ี 
และปายบอกเสนทางภายในโครงการฯ ปายชื่อพันธุไมในโครงการฯ และการจัดนิทรรศการเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการสูพื้นท่ีภายนอก 

     3.6 ส่ิงกอสราง ดําเนินการกอสรางโรงเรือนเล้ียงแพะ 1 หลัง และกอสราง                 
โรงจอดรถยนตอาคารเก็บวัสดุ ๑ แหง 

 

  
ดูแลรักษาภูมิทัศนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต จัดทําสื่อประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต 

ประโยชนที่ไดรับ 
  1. สามารถสงเสริม อบรม ขยายผลการพัฒนาไปสูเกษตรกรหมูบานใกลเคียง
สงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกรในพื้นท่ี จํานวน ๑๒ หมูบาน 
  2. เปนตนแบบใหแกราษฎรในการฟนฟูปรับปรุงดินท่ีเส่ือมโทรม โดยการ               
ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา และการปลูกปาโดยไมตองปลูกปลอยใหพื้นท่ีปาฟนคืน  
สภาพเองตามธรรมชาติ  
  3. เปนแหลงศึกษาเรียนรูใหแกผูท่ีสนใจ เพื่อพัฒนาความรูในการพัฒนาสภาพพื้นท่ี 
และอาชีพทางการเกษตร โดยในป ๒๕๖๔ มีผูมาศึกษาดูงานภายในโครงการฯ ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานเอกชน คณะนักเรียน นักศึกษา คณะครู และเกษตรกร จํานวนประมาณ 
๖๖,๔๐๙ คน 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตําบลเขาชะงุม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๙๓๖ III 

โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการศูนยผลิตลูกพันธุสัตวนํ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหลงนํ้าสาธารณะ 
ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

เร่ืองเดิม 
  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง               
มีพระราชดํารัสกับนายธํามรงค ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง (ในขณะนั้น) นายจรัลธาดา            
กรรณสูต องคมนตรี (ในขณะนั้นดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญกรมประมง) พลเอกนพดล วรรธโนทัย 
และ นายสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง (ในขณะนั้น) และไดพระราชทาน
พระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ สรุปความวา ขอใหกรมประมงชวยเหลือราษฎร 
โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง ท่ีอาศัยอยูใกลแนวชายแดนจังหวัดราชบุรีไดเล้ียงปลาไวเปน
อาหารรับประทานโดยเร็ว และใหพัฒนาเปนแหลงผลิตอาหารตอไป   

สมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง                            
มีพระราชเสาวนีย กับทานผูหญิงฉัตรแกว นันทาภิวัฒน และ พลเอกนพดล วรรธโนทัย เกี่ยวกับ
โครงการแหลงผลิตอาหารเพ่ิมเติม เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ สรุปความวา ทรงเห็นชอบให
บานหนองตาดั้ง เปนศูนยกลางในการพัฒนาเปนแหลงผลิตอาหารและดําเนินการไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน
ตอไป 

ผลการดําเนินงาน 
กรมประมง ดําเนินการดูแลพอ - แมพันธุปลา และผลิตลูกพันธุปลา เพื่อแจกจาย

ใหแกเกษตรกรตามแนวชายแดน และปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ ซอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา                 
พรอมระบบทอ ซอมแซมไฟฟาสองสวางในโรงเรือนเพาะพันธุ และขุดลอกเลนกนบออนุบาล 
จํานวน ๓ บอ พรอมจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑในการผสมเทียมสัตวน้ํา วัสดุการเกษตร อาหารปลา             
กินพืช อาหาร (ไขแดง) สําหรับใชในการอนุบาลลูกสัตวน้ํา และออกซิเจนสําหรับบรรจุลูกพันธุ            
สัตวน้ํา บรรจุพันธุปลา เพื่อแจกจายใหแกเกษตรกร   
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ผลิตลูกปลาแจกจายใหแกเกษตรกรตามแนวชายแดน และปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ 

  
ขุดลอกเลนกนบออนุบาล จํานวน ๓ บอ 

ประโยชนที่ไดรับ 
๑. เปนแหลงผลิตพันธุปลาน้ําจืด จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว นําไปปลอยในแหลงน้ํา

สาธารณะเพื่อเปนแหลงโปรตีนใหแกราษฎร หมูท่ี ๖ ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
จํานวน ๑๖๔ ครัวเรือน ๔๗๙ คน  

๒. เปนศูนยการเรียนรูในการผลิตพันธุปลาน้ําจืดและสงเสริมความรูดานการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําใหแกประชาชนและเกษตรกรท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงาน เพื่อนําไปประกอบอาชีพ
สรางรายไดเพิ่มขึ้น 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารพพิธิภัณฑลุมนํ้าปาสักอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ตําบลหนองบัว อาํเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

เร่ืองเดิม 
  เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริกับ หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ 
เลขาธิการ กปร. (ในขณะน้ัน) ความโดยสรุปวา “.. .ให สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ                 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ประสานกรมศิลปากร 
กรมชลประทาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑท่ีจัดตั้งภายในโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเหมาะสม และบริหารจัดการเพ่ือใหเยาวชน                 
และบุคคลท่ัวไปไดเขามาใชประโยชนในพิพิธภัณฑใหมากย่ิงขึ้น...” 

ผลการดําเนินงาน 
 กรมศิลปากรไดรับงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี ดําเนินการผลิตส่ือจัดแสดง               
คําบรรยายโบราณวัตถุ ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟา ภาพ และเสียง เพ่ือใหพิพิธภัณฑมีความทันสมัย 
นาสนใจ ท้ังในดานเน้ือหาสาระ ขอมูลวิชาการ และรูปแบบการนําเสนอ สามารถดึงดูดเยาวชน 
และประชาชนเขามาเย่ียมชมใหมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 
 กรมชลประทานดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน อาคารพิพิธภัณฑ และปรับปรุงรานคา 
เพ่ือใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 40 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2564  

  
หองจัดแสดงประกอบเสียงบรรยาย งานเตรียมพ้ืนท่ีปรับภูมิทัศน 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  ๑. สรางรายไดใหราษฎรตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี                  
และตําบลคําพราน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี จํานวน ๓,139 ครัวเรือน ๙,๗๕๓ คน ใหมีรายได
เพิ่มขึ้นเปน ๓๕,๐๐๐ บาทตอเดือน ใหมีงานทําและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย 
และชาวตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น ๓๐,๐๐๐ คนตอเดือน  

  ๒. เปนแหลงเรียนรู และแหลงทองเท่ียวของจังหวัดลพบุรี ท่ีทันสมัยแสดงเอกลักษณ
ของทองถิ่น สรางจิตสํานึก ความรักถิ่นฐานของตนเอง โดยการเรียนรูจากประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการปาสักชลสิทธ์ิ ดวยความ
ภาคภูมิใจแกนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางประเทศ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๕๒๓๘ IV 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสตัวปาในพ้ืนท่ีปารอยตอ ๕ จังหวัด 
(ภาคตะวันออก) อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

เร่ืองเดิม 
  ป พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี               
พันปหลวง ไดพระราชทานพระราชดําริใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาจัดทําโครงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โดยเฉพาะราษฎรในชุมชน
ท่ีอพยพจากปา และชุมชนท่ีอาศัยอยูติดแนวเขตปาอนุรักษใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีอาชีพ            
ท่ีเหมาะสมย่ังยืน อันจะทําใหราษฎรไมหวนกลับไปบุกรุกปาอีก 
  วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษทรัพยากร            
ปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีปารอยตอ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ               
ท่ีบานเทพประทาน ตําบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระราชทานพระราชดําริ                
ใหพิจารณากอสรางอางเก็บน้ําเขาละลาก ตําบลคลองตะเกรา พรอมระบบสงน้ํา เพื่อใหราษฎรไดมี
น้ําใชในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง ไดพระราชทานพระราชดําริใหทหารชวยดูแลเร่ืองปาไมและน้ํา โดยเฉพาะ
พื้นท่ีปารอยตอ ๕ จังหวัด และปาเขาใหญใหทหารและกรมปาไม รวมท้ังสวนราชการอื่น ๆ ปลูกฝง
แนวคิดใหกับประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอยูรวมกับปาอยางพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยไม
รบกวนปา ตลอดจนพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใหมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย 

วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน          
บานคลองแดง จังหวัดจันทบุรี สรุปความวา “ขอใหหนวยราชการท่ีเกี่ยวของปลูกไผ ออย หญา            
ในพื้นท่ีปาเพื่อเปนอาหารชาง และชวยทําใหปารอยตอ ๕ จังหวัด อุดมสมบูรณ ชางนาจะอยูได” 

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีประกาศราชกิจจานุเบกษา แตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษชางปารอยตอ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก  

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหประกาศวา 

      โดยที่ชางเปนสัตวสําคัญที่ดํารงอยู มีตํานานผูกพันคูกับผืนแผนดินไทยมา
เปนเวลาชานาน และมีบทบาทตอสังคมไทยอยางยิ่ง ทั้งทางดานการศาสนา พระมหากษัตริย 
เศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคม ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหเห็นคุณคาและความสําคัญของ
ชาง จึงควรที่จะตองมีการอนุรักษเอาไวโดยเฉพาะชางปา แตจะตองไมใหราษฎรมีความ
เดือดรอนจากปญหาชางปาบุกรุกหากินในพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร จึงทรงมีพระราชดําริวา
ควรจะมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชางปา 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการดําเนินงาน 
  ๑. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในพ้ืนที่ปารอยตอ ๕ จังหวัด 
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑ (ปราจีนบุรี)            
โดยจัดหากลาไผปา และงานสงเสริมชุมชนหมูบานพิทักษปารอยตอ  

  

  
จัดหากลาไผปา 

  
งานสงเสริมชุมชนหมูบานพิทักษปารอยตอ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในพ้ืนที่ปารอยตอ ๕ จังหวัด 
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๒ (ศรีราชา)              
โดยจัดหากลาไมพืชอาหารสัตว เพ่ือปลูกสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ประกอบดวย 
เตาร้ัง, หวาย, ไผ, มะขามปอม, หวา, มะคาโมง, ขนุนปา, ชํามะเรียง, คอแลน และมะหาด และ
ครุภัณฑเพ่ือใชในศูนยปฏิบัติการปาไมและสัตวปา ไดแก ชุดไมคหองประชุมพรอมอุปกรณ 
เคร่ืองปรับอากาศ และงานปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 

  

  

  

โครงการจัดหากลาไมปาพืชอาหารสัตวเพ่ือสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ จํานวน ๑๕,๐๐๐ กลา 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

  
เครื่องปรับอากาศและชุดไมคหองประชุม ติดตั้งในหองรับรองศูนยปฏิบัติการปาไมและสัตวปา 

  

งานปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  จากการดําเนินงานการสนองพระราชดําริ ในการใหคนอยูรวมกับปาอยางเกื้อกูล
กันซึ่งมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากร 
ปาไมในพ้ืนท่ีปารอยตอ ๕ จังหวัด ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ไร ไดรับการอนุรักษและฟนฟูปาไม             
และระบบนิเวศใหฟนคืนสูความอุดมสมบูรณ มีการปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา ซึ่งสามารถ
เปนแหลงอาหารใหชางปาและสัตวปาอ่ืน ๆ ไดอาศัยกิน ลดปญหาการออกมาหาอาหารนอกเขต
พื้นท่ีปา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร โดยเฉพาะราษฎรในชุมชนท่ีอพยพจากปา และชุมชน
ท่ีอาศัยอยูติดแนวเขตปาอนุรักษ ใหมีสวนรวมในลักษณะปาพ่ึงคน คนพ่ึงปา บรรเทาผลกระทบ
ความขัดแยงระหวางชางปากับราษฎรท่ีอาศัยทํากินในพ้ืนท่ีรอบโครงการ รวมท้ัง ทําใหราษฎร           
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
และสัตวปา สงผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและจํานวนประชากรสัตวปาเพิ่มมากขึ้น 
  พ้ืนที่ดําเนินงาน ครอบคลุมพื้นท่ีปาใน ๕ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สระแกว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยมีโครงการสําคัญ ๆ ในพื้นท่ี ดังนี้ 
      ๑) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน เนื้อท่ี ๖๗๔,๓๕๒ ไร  
      ๒) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว เนื้อท่ี ๔๕๖,๖๓๗ ไร 
      ๓) อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ เนื้อท่ี ๓๖,๖๘๗ ไร 
      ๔) อุทยานแหงชาติเขาชะเมา เนื้อท่ี ๕๒,๓๐๐ ไร 
      ๕) อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น เนื้อท่ี ๗๕,๐๐๐ ไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดานแหลงนํ้า 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียง 

และหมูบานบริเวณใกลเคียง อําเภอศรีสวัสดิ ์จังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ืองเดิม 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานไกรเกรียง หมูท่ี 3 ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 
2561 ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน และสํานักงาน กปร. พิจารณาใหความ
ชวยเหลือศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียง ประสบปญหาขาดแคลนน้ําโดยการ
ซอมแซมฝายและระบบทอสงน้ํา พรอมท้ังติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา และจัดหาถังเก็บน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือให
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียงและหมูบานบริเวณใกลเคียง มีน้ําสําหรับ              
การอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน             
ไดเพียงพอตลอดป 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางอาคารฝายหินกอ วางทอสงน้ํา ติดตั้งแผง             
โซลาเซลล และกอสรางอาคารโรงเก็บเคร่ืองกรองน้ํา โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 8 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จส้ินท้ังโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖5 

  

เตรียมการกอสรางอาคารโรงเก็บน้ําและวางทอสงน้ํา 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  1. ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียง มีแหลงน้ําสําหรับ                  
การอุปโภคบริโภครวมถึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน แปลงเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของครู
และนักเรียน 

  2. ชวยใหราษฎรในพื้นท่ี หมูท่ี 3 ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
จํานวน 20 ครัวเรือน จํานวน 192 คน รวมท้ังสํานักสงฆและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไกรเกรียง  
มีแหลงน้ําไวใชเพื่ออุปโภคบริโภค และสําหรับการเกษตรอยางเพียงพอตลอดท้ังป 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียง 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียง 
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี 47 PNS 204-608 ระวาง 4839 III 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา 

ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ืองเดิม 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน              
บานทิไลปา เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2561 ไดพระราชทานพระราชดําริสรุปความวา ใหกรมชลประทาน
และสํานักงาน กปร. พิจารณาใหความชวยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา              
และราษฎรบริเวณใกลเคียงท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ํา โดยการซอมแซมระบบประปาภูเขาและ
พัฒนาแหลงน้ําเดิม เพ่ือใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา และหมูบานบริเวณ
ใกลเคียงมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ของโรงเรียนไดเพียงพอตลอดท้ังป 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางเบ้ืองตน ประกอบดวย กิจกรรมวางทอสงน้ํา 

กอสรางอาคารโรงเก็บเคร่ืองกรองน้ํา กอสรางอาคารฝายหินกอ และงานแผงโซลาเซลล                    

โดยปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการลงพ้ืนท่ีกอสราง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จส้ินท้ังโครงการ             

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖5 

  

สํารวจแนววางทอและวางแผงโซลาเซลล 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  1. ชวยเหลือครู และนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา ใหมีน้ํา              
ใชเพื่อการอุปโภค บริโภค ทําการเกษตรไดอยางเพียงพอ และดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน               
ไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

  2. ทําใหราษฎรบริเวณใกลเคียง ไดแก บานทิไลปา หมูท่ี 5 ตําบลไลโว จํานวน                                 

108 ครัวเรือน 607 คน มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  

 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา 
ตําบลเขาไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี 47 PMT 569-975 ระวาง 4729 IV 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานทิไลปา 

 



88 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค 

ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ืองเดิม 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนตํารวจตะเวนชายแดน 
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา 
ใหพิจารณาแกไขปญหาดานน้ําและจัดหาน้ําเพ่ิมเติมใหกับศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค ซึ่งประสบปญหานํ้ามีตะกอนหินปูน ขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางเบ้ืองตน ประกอบดวย งานวางทอสงน้ํา 
กอสรางอาคารฝายหินกอ และอาคารโรงเก็บน้ํา โดยปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการลงพ้ืนท่ี
กอสราง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จส้ินท้ังโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖5 

  
สํารวจพ้ืนท่ีเตรียมการกอสราง 

ประโยชนที่ไดรับ 
  1. ชวยใหครู และนักเรียน ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทานผูหญิง             
มณีรัตน บุนนาค มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเพียงพอตลอดท้ังป 
  2. ชวยใหราษฎรบานปางสนุก หมู ท่ี 6 ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 40 ครัวเรือน 218 คน มีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจ 
ตระเวนชายแดนทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค 

โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค 

ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุดท่ี 47 PMT 562-097 ระวาง 4719 IV 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฝายทดนํ้าบานบึงหลมพรอมระบบสงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

เร่ืองเดิม 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานพระราชดําริแกเจาหนาท่ีกรมชลประทาน และเจาหนาท่ีสํานักงาน กปร. ณ อาคาร                 
ชัยพัฒนา พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2533 สรุปความวา ควรพิจารณา
วางโครงการพัฒนาลุมน้ําหวยตะเพิน จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

  1. ควรพิจารณากอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญท่ีบริเวณตอนบนของหวยตะเพิน            
ในเขตอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีทําเล
เหมาะสมมาก พรอมกับสรางฝายทดน้ําทางดานทายอางเก็บน้ําดงักลาวในลําน้ําสายนี้เปนระยะ ๆ                  
เพ่ือชวยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรตําบลตาง ๆ ในชวงเวลาท่ีขาดแคลนน้ํา และเพ่ือชวย
บรรเทาอุทกภัยท่ีมักจะเกิดขึ้นในชวงฤดูน้ําหลาก ซึ่งมักกอใหเกิดความเสียหายแกพืชผล                  
ทางการเกษตร ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการและของราษฎรอยูเปนประจํา  
  2. ควรพิจารณากอสรางอางเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาตาง ๆ ของหวยตะเพิน ในเขต
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เชน หวยพุตะเคียน 
หวยแมระวัง และลําหวยสาขา หวยแมตะกึง หวยตะกวด หวยกระพรอย และหวยปาไร เปนตน             
เพื่อหาน้ําชวยเหลือราษฎรในเขตโครงการใหมีน้ําทําการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป 

ผลการดําเนินงาน 
  ในปงบประมาณ 2564 กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางฝายคอนกรีต                  
เสริมเหล็ก สถานีสูบน้ํา และคลองสงน้ําความยาว 1,415 เมตร โดยปจจุบันดําเนินการไปแลว                
รอยละ 44 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  1. เปนแหลงกักเก็บน้ําสําหรับชวยเหลือการเพาะปลูกของราษฎร จํานวน 400 ไร 
35 ครัวเรือน 
  2. เปนแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค – บริโภค การเกษตร ประมงชุมชน และเล้ียงสัตว 
ในชวงฤดูแลงในเขตโครงการ 
  3. เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําใหประชาชนไดบริโภค และสงเสริมประมงใหกับ
หมูบาน 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

โครงการฝายทดน้ําบานบึงหลมพรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี 47 PNS 526-779 ระวาง 4837 I 

โครงการฝายทดน้ําบานบึงหลมพรอมระบบสงน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพอางเก็บนํ้าคลองอายแดง 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เร่ืองเดิม 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงาน             
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน หมูท่ี ๔ บานทาวังหิน ตําบลเขาจาว อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ขอให              
กรมชลประทานเรงรัดปรับปรุงอางเก็บน้ําในพื้นท่ีจํานวน 3 แหง ไดแก อางเก็บน้ําคลองอายแดง 
อางเก็บน้ําบานยานซื่อ และอางเก็บน้ําหุบเฉลา 

  
สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ําคลองอายแดงฯ ระหวางการกอสราง 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทาน ดําเนินการปรับปรุงทอสงน้ํ าอางเก็บน้ําคลองอายแดงฯ  
โดยปรับเปล่ียนชนิดทอสงน้ําจากทอเดิมท่ีใชทอซีเมนตใยหินและ PVC บางสวน ไปเปน 
ทอ H.D.P.E รวมระยะทางความยาว ๖.๒๓ กิโลเมตร กิจกรรมกอสรางอาคาร Air Release Valve 
จํานวน ๙ แหง กิจกรรมกอสรางอาคารจายน้ํา จํานวน ๔๘ แหง และกิจกรรมซอมแซมทํานบดิน 
จํานวน ๑ แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2564 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
การปรับปรุงทอสงน้ําโดยใชทอ H.D.P.E 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. โครงการอางเก็บน้ําคลองอายแดงฯ มีระบบสงน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สงน้ําสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของราษฎรไดเต็มศักยภาพ 
  2. ราษฎรหมูท่ี ๙ บานยานซื่อ ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จํานวน ๗๘ ครัวเรือน ๒๙๕ คน มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร รวมพ้ืนท่ี               
รับประโยชน จํานวน ๔๙๐ ไร ในฤดูฝน และ ๒๐๐ ไร ในฤดูแลง 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสทิธภิาพอางเกบ็น้ําคลองอายแดง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลหาดขาม  

อําเภอกยุบุรี จังหวดัประจวบครีีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงระบบทอสงนํ้าฝายหุบเสือโฮกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหวยสัตวใหญ อาํเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ                         

เร่ืองเดิม 
เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองนอย หมูท่ี ๗ ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ขอใหสํานักงาน กปร.                
และกรมชลประทานพิจารณาสํารวจตรวจสอบแหลงน้ําในพ้ืนท่ีและปรับปรุงใหสามารถใชการได
อยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและ            
ทําการเกษตรอยางเพียงพอตลอดท้ังป 

  
โครงการฝายหุบเสือโฮกฯ และระบบทอสงน้ําซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม 

ผลการดําเนินงาน 
กรมชลประทาน ดําเนินการปรับปรุงทอสงน้ําจากฝายหุบเสือโฮกท้ังระบบ                       

จากทอซีเมนตใยหิน ไปเปนทอ H.D.P.E. รวมความยาวระบบทอสงน้ํา ๑๐.๑๘ กิโลเมตร กอสราง
อาคารพักน้ําขนาด ๔๘๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง และซอมแซมตอมอระบบทอสงนํ้า 
ปจจุบันผลความกาวหนาการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๕๐ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
การขุดเปดพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงระบบทอสงน้ําของโครงการฝายหุบเสือโฮกฯ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. โครงการฝายหุบเสือโฮกฯ กลับมาอยูในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และสามารถ
สนับสนุนน้ําสําหรับกิจกรรมของราษฎรไดเต็มศักยภาพ 
  2. โรงเ รียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองนอย และราษฎรหมู ท่ี  ๗  
บานคลองนอย ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีประชากร จํานวน 
๒๐๐ ครัวเรือน ๑,๐๐๐ คน พ้ืนท่ีรับประโยชน ๒๒๕ ไร ไดรับน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและ            
ทําการเกษตรอยางเพียงพอตลอดท้ังป  

 
 

 
 
 
 



98 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบทอสงนํ้าฝายหุบเสือโฮก 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลหวยสัตวใหญ  

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงระบบทอสงนํ้าอางเก็บนํ้าบานยานซื่อพรอมอาคารประกอบ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ                      

เร่ืองเดิม 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน หมูท่ี ๔ บานทาวังหิน ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ขอใหกรมชลประทาน
เรงรัดปรับปรุงอางเก็บน้ําในพ้ืนท่ีจํานวน 3 แหง ไดแก อางเก็บน้ําคลองอายแดง อางเก็บน้ํา          
บานยานซื่อ และอางเก็บน้ําหุบเฉลา 
 

  
สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอางเก็บน้ําบานยานซ่ือฯ กอนการกอสราง 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทาน ดําเนินการปรับปรุงระบบทอสงน้ําอางเก็บน้ําบานยานซื่อฯ 
ระยะทางความยาว ๙.๒๑๘ กิโลเมตร อาคารทอแยก จํานวน ๑๘ แหง บอพัก Gate Valve 
จํานวน ๓ แหง อาคาร Blow off จํานวน ๑๓ แหง กิจกรรมกอสรางอาคาร Air Release Valve 
จํานวน ๑๙ แหง กิจกรรมอาคารตอมอรับสงน้ํา จํานวน ๒ แหง กิจกรรมกอสรางอาคารจายน้ํา 
จํานวน ๒๐ แหง และกิจกรรมอาคารปลายทอ จํานวน ๒ แหง ปจจุบันผลความกาวหนา             
การดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๖๐ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
การปรับปรุงระบบทอสงน้ํา ระยะทางความยาว ๙.๒๑๘ กิโลเมตร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. โครงการอางเก็บน้ําบานยานซื่อ มีระบบสงน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ            
สงน้ําสนับสนุนราษฎรไดเต็มศักยภาพ 
  2. ราษฎรหมูท่ี ๙ บานยานซื่อ ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จํานวน ๑๕๐ ครัวเรือน ๖๕๐ คน มีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร โดยมี
พื้นท่ีรับประโยชน จํานวน ๑,๕๐๐ ไร ในฤดูฝน และ ๗๕๐ ไร ในฤดูแลง 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

9.2 กม.  

โครงการปรับปรุงระบบทอสงนํ้าอางเก็บนํ้า 
บานยานซ่ือพรอมอาคารประกอบ 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการระบบสูบนํ้าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานทาวังหินอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เร่ืองเดิม 
  เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน หมูท่ี ๔ บานทาวังหิน ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ใหพิจารณาปรับปรุง
ระบบสูบน้ําใหสามารถใชงานไดดีขึ้น พรอมกอสรางถังเก็บน้ําเพิ่มเติม 
 

  
สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีกอนการกอสรางโครงการฯ 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางโรงสูบน้ําและติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมท้ังกอสรางถังเก็บน้ําโครงสรางเหล็ก ความจุ ๗๘๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๑ แหง 
พรอมระบบทอสงน้ําจากโรงสูบน้ําไปยังถังพักน้ําความยาว ๓๗๕ เมตร ซึ่งจะสามารถกระจายน้ํา 
ไปยังบริเวณตาง ๆ ภายในโรงเรียนไดอยางท่ัวถึง ปจจุบันผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปน
รอยละ ๕๐ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ถังเก็บน้ําความจ ุ๗๘๐ ลูกบาศกเมตร ระบบทอสงน้ําจากโรงสูบน้ําไปยังถังพักน้ํา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน หมูท่ี ๔ ตําบลเขาจาว อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อยางเพียงพอ 
  2. ราษฎรหมูท่ี ๔ บานวังหิน และบริเวณใกลเคียง จํานวนประมาณ ๔๐ ครัวเรือน 
พื้นท่ีการเกษตรประมาณ ๘๐ ไร มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

โครงการระบบสูบน้ําโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานทาวังหินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการปรับปรุงสระเก็บนํ้าบานหนาปอมอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  
ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(ภายใตโครงการสระเก็บนํ้าบานหนาปอมพรอมอาคารประกอบ 

และระบบสงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) 

เร่ืองเดิม 
เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา                

โปรดเกลาฯ รับโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานหนาปอมพรอมอาคารประกอบและระบบสงน้ํา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามท่ี นายศักดิ์สิทธ์ิ ชาโรจน 
ราษฎรตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอพระราชทาน              
ความชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร เนื่องจากขาดแคลนน้ําในการทํา
การเกษตรและปศุสัตว (หนังสือสํานักพระราชวัง ท่ี รล ๐๐๐๘.๑/๓๑๒๖ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓) 

  
สภาพพ้ืนท่ีกอนการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางอาคารทอลอดถนน ระยะทางความยาว               

๑๕๐ เมตร จํานวน ๑ แหง ทอผันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางความยาว ๑๑๐ เมตร                
คลองผันนํ้าระยะทาง ความยาว ๓๕๘ เมตร ปรับปรุงสระดักตะกอน และปรับปรุงสระเก็บน้ําเดิม
ซึ่งมีความจุ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ปจจุบันผลความกาวหนาการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๕๐ 
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
การกอสรางอาคารทอลอดถนน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  1. โครงการสระเก็บน้ําบานหนาปอมฯ มีปริมาณน้ําตนทุนเพิ่มมากขึ้น และสามารถ
สนับสนุนน้ําสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ของราษฎรไดอยางเต็มศักยภาพ 
  2. ราษฎรหมูท่ี ๑ หมูท่ี ๒ หมูท่ี ๓ หมูท่ี ๔ และหมูท่ี ๙ ของตําบลสามรอยยอด 
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน ๑,๑๗๑ ครัวเรือน ๒,๕๒๑ คน มีน้ําสําหรับ 
ทําการเกษตรและการปศุสัตวไดอยางเพียงพอตลอดท้ังป 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําบานหนาปอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดานสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาปาไมปากนํ้าปราณบุรีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลปากนํ้าปราณ อาํเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เร่ืองเดิม 
  เมื่อป ๒๕๑๗ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรหมูบานปากน้ําปราณบุรี ทรงมีความสนพระราชหฤทัย
เกี่ยวกับพันธุไมปาชายเลน และมีพระราชดําริใหมีการปลูกพันธุไมตาง ๆ บริเวณชายทะเลปากน้ํา
ปราณบุรี เพื่อพัฒนาเปนปาอเนกประโยชนผลิตไมเปนท่ีพักผอนหยอนใจ ปองกันลมพายุ และเปน
แหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมโครงการพัฒนาปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีพระราชดําริใหจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีใหชัดเจน ปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีและพยายาม
รักษาพ้ืนท่ีปาท่ีเหลือนอยอยูแลวใหอยูตอไป ดวยทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับวนวัฒนของ            
พันธุไมปาชายเลน 

ผลการดําเนินงาน 
  สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณใหแกกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช เพื่อดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
  1. จัดทําปายอาคารการเรียนรูโครงการพัฒนาปากน้ําปราณบุรีฯ และปาย
นิทรรศการ ปายส่ือความหมาย และปายประชาสัมพันธ 
  2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานวิจัย โครงการศึกษาการกักเก็บคารบอน
ของปาชายเลน ภายในพื้นท่ีโครงการพัฒนาปาไมปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
    3. จัดเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานวิจัย โครงการศึกษาความหลากหลาย
และโครงสรางของสังคมพืชปาชายเลนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาปาไมปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

ปายอาคารการเรียนรูโครงการพัฒนาปากน้ําปราณบุรีฯ 

  

จัดเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานวิจัย 

ประโยชนที่ไดรับ 
๑. พัฒนาและฟนฟูปาชายเลน ปาไมชายหาด และปาเบญจพรรณท่ีเส่ือมโทรม                 

ใหกลับมีความสมบูรณเพิ่มขึ้น และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศภายในพื้นที่โครงการ         
ใหสามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน พันธุไมปาชายหาด รวมถึงเปน
สถานท่ีทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

๒. สรางจิตสํานึกของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผูท่ีมาเย่ียมชม
โครงการฯ ใหเห็นคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรปาไม และคุณประโยชนท่ีจะไดรับจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

๓. เปนแหลงความรูเร่ืองระบบนิเวศปาไมและปาชายเลนตามหลักวิชาการ รวมถึง
รูปแบบวิธีการใชทรัพยากรทองเท่ียวอยางถูกวิธี ใหแกผูท่ีเขามาทองเท่ียวและศึกษาเรียนรูโดยผาน
ส่ือนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ และปายส่ือความหมายตาง ๆ ในพื้นท่ีโครงการฯ อีกท้ังสามารถ
นําไปประยุกตใชพัฒนาในพื้นท่ีอื่นได 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมเขากระปุกตามแนวพระราชดําริ  
(ศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ)  

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

เร่ืองเดิม 

  เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรความคืบหนาโครงการ             
ชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีและพระราชทานพระราชดําริสรุปความวา 
“น้ําในอางเก็บน้ําหนองเสือมีนอย ควรพิจารณาเอาน้ํามาจากอางเก็บน้ําหวยผากหรืออางเก็บน้ํา
หวยสงสัย แตรูวาอางเก็บน้ําหนองเสือมีระดับสูงกวาอางเก็บน้ําหวยผาก และสูงกวาเขื่อน                
แกงกระจาน ใหลองพิจารณาดู” 

  สํานักพระราชวัง ไดมีหนังสือท่ี พว 0001/19810 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 
แจงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสํานักพระราชวังดําเนินการ           
สงมอบเรือนประทับโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ดูแลและใชประโยชนทางราชการ 

  โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไดมีหนังสือ ท่ี พว/กคอ/0206.1/26845/ 
2561 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 สงรายงานสรุปบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ เรือนท่ีประทับเขาดอกไม
พรอมอาคารบริวาร โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดูแลและใชประโยชนทางราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. อาคารศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
      ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคารศูนยเรียนรู              
ตามแนวพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พรอมท้ังจัดนิทรรศการถาวร             
พระตําหนักเขาดอกไม โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมเขากระปุกตามแนวพระราชดําริ (ศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ) โดยจัดนิทรรศการท้ังส้ิน 9 สวน ดังนี้ 

     1.1 หองภาพยนตรพาโนรามา 
     1.2 หองนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ             
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

     1.3 หองแสง สี เสียง “จากนภา ผานภูผา สูมหานที” 
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     1.4 ภาพพิมพแคนวาสประดับบันไดทางขึ้น “งานสนองพระราชดําริของ           
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และภาพพิมพแคนวาส “ทรงงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร” 
บริเวณเหนือบันไดทางขึ้น  

     1.5 นิทรรศการโถงทางเดินชั้น 2 บอรดกระจกใส “การทรงงานดานทรัพยากร
ปาไมและส่ิงแวดลอม” 

     1.6 จําลองหองทรงงานในสมเด็จพระนางเจาสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

     1.7 จําลองหองทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

     1.8 บอรดส่ือความ “ขอมูลสรุปการสนองพระราชดําริของกรมอุทยานฯ” 
     1.9 ประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร 
2. งานกอสรางและปรับปรุงอาคาร 
    กอสรางหองครัวรับประทานอาหาร จํานวน ๑ หลัง พรอมท้ังซอมแซมบานพัก

รับรอง จํานวน 2 หลัง และอาคารรับประทานอาหาร 1 หลัง ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ 

  
งานปรับปรงุภูมิทัศน 

  
นิทรรศการถาวรพระตําหนักเขาดอกไม 



112 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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นิทรรศการถาวรพระตําหนักเขาดอกไม 

  
งานซอมแซมและปรับปรุงอาคาร 

ประโยชนที่ไดรับ 
๑. สามารถเผยแพรพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดอยางแพรหลายย่ิงขึ้น 

๒. เปนศูนยการเรียนรูในการเผยแพรองคความรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพิ่มขึ้น 

๓. ประชาชนมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
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โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไม 
เขากระปุกตามแนวพระราชดําร ิ

โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมเขากระปุกตามแนวพระราชดําริ  
(ศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ) 

ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๙๓๔ III 
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โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลชะอํา อาํเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุร ี

เร่ืองเดิม 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ 
กปร. (ตําแหนงในขณะนั้น) ณ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ใหจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือทดลอง
ปลูกและฟนฟูสภาพปาชายเลน เพ่ือใหระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนสูธรรมชาติ จากนั้นได            
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลูกปาชายเลนชนิดตาง ๆ ท่ีคลองบางตราใหญและคลองบางตรานอย 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี              
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงงานฟนฟูระบบนิเวศชายฝง เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และ             
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันท เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ตําแหนง
ในขณะนั้น) ไดกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําโครงการศูนยพลังงาน โดยไดรับ
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กอสรางศูนยพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม              
เพ่ือสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาความรูดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึง
การเผยแพรความรูในรูปแบบการจัดคายฝกอบรม การจัดนิทรรศการ การสาธิต และหองสมุด
พลังงาน และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร อยางเปนทางการ 
เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

ผลการดําเนินงาน 
  1. สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงาน ในการรวมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และพัฒนาพ้ืนที่อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ใหเปนพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาและ
พ้ืนที่สาธิต พรอมตอการเรียนรู สงเสริมและปลูกฝงใหผูที่มาศึกษาเรียนรูและรวมกิจกรรมไดรับ
ประสบการณกอใหเกิดความรู ความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของทุกคน ในการ           
มีสวนรวมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      1.1 พัฒนาแหลงเรียนรูสวนปาชายเลน และพ้ืนท่ีสาธิตในอุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ใหเปนแหลงเรียนรูท่ีไดมาตรฐานมากขึ้น เกิดประโยชนสูงสุดตอการถายทอดองค
ความรูดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ตามแนวพระราชดําริ โดยอุทยานฯ             
ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานในพื้นท่ี หนวยงานภายนอก ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมีความกาวหนา             
ของผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1) พัฒนาแหลงเรียนรูสวนปาชายเลนทูลกระหมอมในพ้ืนท่ี 35 ไร                  
โดยรวมกับกลุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูสนับสนุนโครงการ ดําเนินการจัดทําเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ เสนทางใหมและปรับปรุงเสนทางเกา จัดทําสะพานทางเดินขามคลอง                  
รวม 496.21 เมตร หอศึกษาเรือนยอดพรรณไม ศาลาพักผอน และศาลาปะการังเทียม ตลอดท้ัง
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การจัดปายส่ือความหมาย เพ่ือถายทอดองคความรูใหเกิดประโยชนตอประชาชนท่ัวไปและผูสนใจ 
อยูระหวางการดําเนินงาน มีความกาวหนาของงานคิดเปนรอยละ 50  

2) ดําเนินการบํารุงดูแลรักษาภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ และพ้ืนท่ี
บริเวณโดยรอบ โดยกําหนดผูดูแลรับผิดชอบประจําพ้ืนท่ี และดําเนินการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ             
และกิ่งพันธุไมยืนตน ไมดอกไมประดับ นํามาขยายพันธุเพ่ือใชประโยชนในการดูแลพ้ืนท่ีตอไป 
ปจจุบันมีตนไมท่ีไดรับการเพาะขยายพันธุ จํานวน 11 ชนิด รวมท้ังส้ิน 5,850 ตน การบํารุงดูแล
รักษาภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ อยางตอเนื่อง สงผลใหสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีมีความสวยงาม       
มีบรรยากาศ   ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รองรับการจัดกิจกรรมตาง ๆ สงเสริมการบริการความรูใหทุก
กลุมเปาหมาย  

  
พัฒนาแหลงเรียนรูสวนปาชายเลน บํารุงดูแลรักษาภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ 

  2. เผยแพรองคความรูจากการศึกษาวิจัยของอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร             
และหนวยงานเครือขายผานชองทางตาง ๆ ใหเกิดประโยชนมากข้ึน สงเสริมความรวมมือ
ระหวางหนวยงานสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการเผยแพรองคความรูของอุทยานฯ เขารวมการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรูทั้งระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาตอยอดองคความรู
ของอุทยานฯ พรอมเผยแพรผลงาน สรางการรับรูใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน 
      2.1 ดานการสงเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1) ดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีของอุทยานฯ รวม 3 
พ้ืนท่ี และจัดเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยการเพ่ิมจํานวนของห่ิงหอยในพ้ืนท่ีอุทยานฯ โดยดําเนิน
การศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอม การวัดคาความเค็มของน้ํา pH ของดิน อุณหภูมิของดิน และอากาศ 
ความชื้นสัมพัทธ ดําเนินการปลอยหอยฝาเดียว จํานวน 50 กิโลกรัม หรือประมาณ 120,000 ตัว             
เพ่ือสรางระบบนิเวศท่ีเหมาะสมกับการเปนถิ่นอาศัยของห่ิงหอย อีกท้ังดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนา ดานการอนุรักษและฟนฟูถิ่นอาศัยของหิ่งหอย จํานวน 1 คร้ัง มีหนวยงานเขารวม 
จํานวน 17 หนวยงาน รวม 33 คน และอุทยานฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการฟนฟูระบบ
นิเวศเปนท่ีอาศัยของห่ิงหอยในรูปแบบไฟลดิจิทัล เพ่ือเผยแพรองคความรูผานส่ือออนไลน ภายใต
โครงการฟนฟูระบบนิเวศท่ีเหมาะสมเปนถิ่นอาศัยของห่ิงหอยในอุทยานฯ วัตถุประสงคเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศอุทยานฯ ใหมีความเหมาะสมตอการเปนถิ่นอาศัยของห่ิงหอยสงเสริมการอนุรักษ               
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เพ่ิมจํานวนห่ิงหอยในธรรมชาติและการนําองคความรูจากผลการดําเนินโครงการไปเผยแพรใหแก 
ผูท่ีสนใจ และสามารถนําองคความรูดังกลาว ไปประยุกตใชในพื้นท่ีอื่น ๆ อยางเหมาะสม 

  

การฟนฟูระบบนิเวศท่ีเหมาะสมเปนถ่ินอาศัยของหิ่งหอยในอุทยานฯ 

2) ดําเนินการศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากตนไมยราบยักษ และวัสดุ
เหลือท้ิง เนื่องจากตนไมยราบยักษ และวัสดุเหลือท้ิงภายในพ้ืนท่ีอุทยานฯ และชุมชนโดยรอบ            
มีเปนจํานวนมาก โดยการนําเขาเคร่ืองบีบอัด เพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ไดรับการสนับสนุน
การดําเนินงานจาก ภาควิชาวนผลิตภัณฑคณะวนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
ผลิตภัณฑจากการทดลอง บีบอัดระหวางไมไมยราบยักษและพลาสติก PE จํานวน 2 ชิ้น ไดแก 
โตะญี่ ปุน และกลองใสนามบัตร อีกท้ัง ทดสอบหาความหนาแนน ความชื้น การพองตัว                  
ความตานทานตอแรงดันและแรงดึง เกิดองคความรูใหมท่ีสามารถนําไปเผยแพรใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีอุทยานฯ และผูสนใจ อุทยานฯ ดําเนินการรวบรวมองคความรู และจัดทํา
รายงานผลการศึกษาในรูปแบบไฟลดิจิทัล เพื่อเผยแพรองคความรูผานส่ือออนไลน 
      2.2 การเผยแพรและแลกเปล่ียนองคความรูของอุทยานฯ กับหนวยงานตาง ๆ               
ตลอดท้ังผูสนใจ 

1) ดําเนินการจัดการประชุมเครือขาย RCE ชะอํา เร่ือง ผลกระทบการ
ปรับตัว บทเรียนท่ีไดเรียนรูและแนวทางการปฏิบัติภายใตชีวิตวิถีใหม (New Normal) ในยุคการ                
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 อีกท้ัง อุทยานฯ 
ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาออนไลน (Webinar) ระหวางหนวยงานเครือขาย RCE ชะอํา จํานวน 
4 คร้ัง ภายใตหัวขอ การกําหนดทิศทางการประชุมสัมมนาออนไลน (Webinar) ระหวางหนวยงาน
เครือขาย RCE ชะอํา และเขารวมการอบรมกับเครือขายดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ              
และส่ิงแวดลอม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันเพื่อการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอไป 
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การจัดประชุมเครือขาย RCE ชะอํา 

  3. การเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูของอุทยานฯ กับหนวยงานตาง ๆ 
ตลอดทั้งผูสนใจขยายผลองคความรูจากแนวพระราชดําริดานการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงาน และปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน 
องคกรตาง ๆ ประชาชนทั่วไป ผานกิจกรรมเผยแพรความรูและฝกอบรมของอุทยานฯ และการผลิต
สื่อออนไลนที่มีความนาสนใจ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากข้ึน   
      3.1 ดานการเผยแพรองคความรู 

1) การใหบริการความรู จัดคายฝกอบรมท้ังในและนอกสถานท่ีจัดประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ สรุปจํานวนผูรับบริการ ผูเขารวมกิจกรรม รวม 4 กิจกรรม เปนจํานวนท้ังส้ิน 
37,280 คน  

 - กิจกรรมใหบริการศึกษาเย่ียมชม จํานวน  14,287  คน 
 - กิจกรรมฝกอบรมตามหลักสูตรอุทยานฯ จํานวน  951  คน 
 - กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  จํานวน  540  คน 
 - กิจกรรมเผยแพรความรูนอกสถานท่ี จํานวน  21,502  คน 

2) เผยแพรความรูผานส่ือออนไลน และสงเสริมการประชาสัมพันธอุทยานฯ 
ประกอบดวย  

 - ดําเนินการผลิตส่ือออนไลนเพ่ือเผยแพรความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน จํานวน 148 เร่ือง มียอดการเขาชม จํานวน 65,665 คน   

 - การสนับสนุนการประชาสัมพันธอุทยานฯ โดยส่ือภายนอกผานส่ือ             
โซเชียล และส่ือออนไลนในรูปแบบตาง ๆ  อยางหลากหลาย จํานวน 15 หนวยงาน มียอดรับชม จํานวน 
157,239 คน 
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เผยแพรความรูผานสื่อออนไลน 

3) พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรูของอุทยานฯ ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย             
ไดมากขึ้น โดยพัฒนากิจกรรมศึกษาเรียนรูออนไลน จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก (1) ชุดกิจกรรมเรียนรู
ออนไลนการทําผามัดยอม “สรางสี สรางลาย” (2) ชุดกิจกรรมเรียนรูออนไลน การทําขาวแตน   
“ขาวแตน พลังงานแสงอาทิตย” โดยประสานงานกับโรงเรียนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมพรอมท้ัง
ดําเนินการจัดสงชุดกิจกรรมใหโรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมฝกอบรมออนไลนรวมกับโรงเรียน
กลุมเปาหมาย 

4) จัดทําส่ือนิทรรศการส่ือเรียนรูและส่ือสาธิต เพ่ือเผยแพรองคความรู 
ผลงานและผลิตภัณฑอุทยานฯ การประชาสัมพันธอุทยานฯ ใหมีความทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น 
สามารถใชประโยชนในการจัดกิจกรรมบริการความรูนอกสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

5) พัฒนาพื้นท่ีใหเปนแหลงสาธิตเพื่อการเรียนรู สงเสริมการฟนฟูพื้นท่ี              
เส่ือมโทรม การอนุรักษดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ โดยกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการพัฒนาพื้นท่ี 
ใหเปนแหลงสาธิตและติดตั้งส่ือการเรียนรูตาง ๆ ประกอบการเผยแพรองคความรู อาทิ ความรู              
ดานการปรับปรุงดินเค็ม การสาธิตดานการทําปุยหมักสูตรพระราชทาน การสาธิตการทําและการใช 
ปุยหมักชีวภาพ การสาธิตการใชปุยหมักพืชสดในการบํารุงดิน เปนตน และไดดําเนินการจัดการ
อบรมใหความรูแกบุคลากรอุทยานฯ จํานวน 21 คน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเผยแพร                
องคความรูใหแกผูสนใจตอไป จากการติดตามประเมินผล พบวา บุคลากรท่ีผานการอบรมสามารถ
นําความรูไปเผยแพรใหแกผูรับบริการในระดับดี - ดีมาก คิดเปนรอยละ 80 อีกท้ัง อุทยานฯ                   
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ไดดําเนินการจัดทําส่ือการเรียนรูในรูปแบบออนไลน โดยการจัดทําส่ือวีดีโอการทําปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ เพื่อเผยแพรองคความรูใหแกผูท่ีสนใจ มีจํานวนการรับชม 758 คน 

  
การเผยแพรความรูใหแกบุคลากรของโครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ  

  
การผลิตสื่อออนไลนเพ่ือเผยแพรองคความรูของโครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ  

6) ใหความสําคัญตอการผลิตส่ือออนไลนเพ่ือเผยแพรองคความรูของ
อุทยานฯ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําส่ือออนไลนใหมีความนาสนใจและ
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแก
บุคลากรอุทยานฯ จํานวน 52 คน กําหนดจัดอบรมรวม 3 รุน วิทยากรจัดการอบรมมีความรู   
ความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ท้ังนี้ ส่ือท่ีดําเนินการผลิตจะไปใชประโยชนในการเผยแพร 
องคความรู และการสงเสริมการประชาสัมพันธอุทยานฯ ตอไป 

7) อุทยานฯ ไดรับการสนับสนุนการเผยแพรองคความรูจากกรมสงเสริม
การเกษตร เพ่ืออบรมใหความรูแกเกษตรกรและผูสนใจ ในหัวขอเร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตพืช                  
ท่ีถูกตองเหมาะสม และการใชเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปม” เมื่อวันท่ี 29 – 30 
มีนาคม 2564 โดยมีเกษตรกรและผูสนใจเขารวมการอบรม จํานวน 120 คน 
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  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศ           
ของอุทยานฯ ใหทันสมัย รองรับการดําเนินงานตามภารกิจใหสะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนอง ความตองการของผูรับบริการ สงผลใหผูรับบริการเกิดความประทับใจมากข้ึน 
      4.1 ดานการบริหารจัดการอุทยานฯ  

1) ดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรอุทยานฯ ป 2565 - 
2569 (ระยะ 5 ป) โดยมีการประชุมหารือรวมกับท่ีปรึกษาดานการวางแผนกลยุทธของอุทยานฯ                 
และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนกลยุทธองคกร จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือยกราง              
แผนยุทธศาสตรและการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาอุทยานฯ ในระยะ 5 ปตอไป และขอความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรตอคณะทํางานทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรอุทยานฯ เพ่ือปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรฯ ใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น โดยอยูระหวางเตรียมเสนอขออนุมัติแผนตอไป  

2) การจัดประชุมบุคลากรอุทยานฯ อยางตอเนื่อง เพ่ือเตรียมการรับมือ
สถานการณวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหความสําคัญ            
ตอการบริการตามมาตรฐานความปลอดภัยดานสาธารณสุข เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแก
ผูรับบริการตลอดเวลา ดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ อยางเครงครัด โดยอุทยานฯ มีการตั้งจุด
บริการเจลแอลกอฮอล การเวนระยะหางในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ การตรวจวัดอุณหภูมิ
เจาหนาท่ีอุทยานฯ และผูรับบริการ 

  

ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรโครงการอุทยานฯ ระยะ 5 ป ตอไป และประชุมบุคลากร                             
เพ่ือเตรียมความพรอมการรับมือวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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      4.2 ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมอุทยานฯ  
  สงเสริมการประชาสัมพันธอุทยานฯ ผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง                  

โดยอุทยานฯ ไดเขารวมโครงการรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thai Tourism Awards)              
คร้ังท่ี 13 ประจําป 2564 จัดโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  

  
การประชุมออนไลนนําเสนอเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  ๑. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนทองถิ่น และประชาชนท่ัวไป ไดรับโอกาส
เพ่ิมขึ้นในการศึกษาเรียนรูและเขารับการฝกอบรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 
และพลังงานตามแนวพระราชดําริ การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
และสามารถนําความรูท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมของอุทยานฯ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตอไป  

๒. เกิดชุมชนเครือขายเพ่ือการเผยแพรความรูและขยายผลความรูใหเกิดประโยชน
ตอพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนจากการติดตามและประเมินผล พบวา ชุมชน             
ท่ีผานกิจกรรมการเรียนรูของอุทยานฯ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต ชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนและการประกอบอาชีพ สรางรายไดใหแกครอบครัว             
และชุมชนในอีกทางหนึ่ง   
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โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๙๓๔ II 

โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

เร่ืองเดิม 
เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน              

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และมีพระราชดําริกับคณะผูดําเนินงาน สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
      1. การปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปนสถานท่ีศึกษาธรรมชาติ จะตองกําหนดใหมี
รูปแบบและวิธีการท่ีชัดเจน โดยใหเร่ิมดําเนินงานในพ้ืนท่ีซึ่งมีขนาดเล็กกอน แลวจึงขยายผลไป            
ในพื้นท่ีอื่น ๆ 
      2. ทําการสํารวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพในพื้นท่ีแหงนี้ใหละเอียด             
และเก็บรวบรวมขอมูลใหครบถวน 
      3.นําผลการสํารวจและขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการศึกษาและวิจัย เพ่ือใช
ประโยชนทางดานวิชาการ รวมท้ังใหนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประชาชน             
ในทองถิ่น 
      4. การดําเนินงานทุกขั้นตอนควรท่ีจะใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานดวย 

เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน            
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระตําหนักภูฟา อําเภอบอเกลือ            
จังหวัดนาน พระราชทานพระราชดําริใหสํานักงาน กปร. พิจารณาดําเนินการนําโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ ตําบลตะนาวศรี และตําบลสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มาดําเนินการในรูปแบบ              
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใหจัดตั้งเปนศูนยสาขาของศูนยศึกษา             
การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน             
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ทรงพระกรุณาฯ รับทราบแผนการดําเนินงานโครงการในระยะ ๓ ป                
ของหนวยงานรวม ไดแก กองทัพบก กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

    ๑. ดานการแกไขปญหาและการปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ี “ใหทบทวนในประเด็น
เร่ืองเสนทางศึกษาธรรมชาติท่ีทับซอนกับพื้นท่ีท่ีมีการครอบครองของราษฎร” 

    ๒. โครงการฟนฟูสภาพธรรมชาติ ในพื้นท่ีโครงการฯ “ใหศึกษาพันธุไมในพื้นท่ี
เพิ่มเติม พรอมท้ังศึกษา สํารวจทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมในลุมน้ําอื่น ๆ ดวย” 
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ผลการดําเนินงาน 
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีราชพัสดุ ซึ่งกองพลพัฒนาท่ี ๑ 

รับผิดชอบการใชประโยชนพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๓๒,๙๐๕ ไร สวนงานอํานวยการ ดําเนินการ
โดยโครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ               
สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการในพ้ืนท่ี ๔๙ ไร ภายในประกอบดวย ศาลาขอมูลธรรมชาติ                   
และเสนทางศึกษาธรรมชาติ โดยเปดใหบริการตามแผนงานการบริการและถายทอดเทคโนโลยี     
ของโครงการฯ ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาธรรมชาติ พรอมบริการ               
ส่ิ ง อํานวยความสะดวกตามภารกิจสําคัญ และในป  ๒๕๖๔  โครงการฯ ไดดําเนินการ               
สนองพระราชดําริอยางตอเนื่อง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี ้
  ๑. งานดานบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ 

    1.1 การอบรมหลักสูตร “การอนุรักษทรัพยากรปาไม ตามพระราชดําริ” 
เพื่อใหนักเรียนในเขตพื้นท่ีโครงการฯ และผูท่ีมีความสนใจ ไดมีความรู ความเขาใจ ตระหนัก               
เกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนในทรัพยากรปาไม และเกิดเครือขายการมีสวนรวมในการอนุรักษ              
และฟนฟูสภาพปาไมในพื้นท่ี เสริมสรางจิตสํานึกใหนักเรียน เกิดเปนพลังท่ีสําคัญของชุมชนและ
ประเทศ เพ่ือนําไปสูการใชทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม 
จํานวน 3 วัน  จัดอบรม จํานวน 1 รุน โดยมีนักเรียนและครู ในพ้ืนท่ีอําเภอสวนผ้ึง จํานวน 2 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยผาก และโรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 รวมท้ังหมด 44 คน  

จากการประเมินผลผูเขาอบรม พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ             
การอนุรักษทรัพยากรปาไมเพิ่มมากขึ้น และอยากมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม             
และเพิ่มพื้นท่ีปาไม โดยจะชวยกันปลูกตนไมและอนุรักษปาไมเพื่อรักษาแหลงตนน้ํา และนําความรู
ท่ีไดไปเผยแพรใหแกครูและเพื่อนตอไป 

 

  
อบรม “การอนุรักษทรัพยากรปาไม ตามพระราชดําริ” 

 
 
 
 
 



126 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      1.2 การอบรมอาสาสมัครปองกันและควบคุมไฟปา เ พ่ือสรางความรู                 
ความเขาใจ ตระหนักรักและหวงแหนในทรัพยากรปาไม และเกิดเครือขายการมีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม จํานวน 1 รุน  ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก การอานแผนท่ี             
ภูมิประเทศเพ่ือกําหนดแผนการปองกันและควบคุมไฟปา การปฐมพยาบาลผูประสบภัยเบ้ืองตน 
หลักการกูภัยดวยเชือก หลักการสรางแนวกันไฟ การซอมแผนการปฏิบัติการควบคุมไฟปาและ 
การสรางแนวกันไฟ โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ีและหนวยงานเขารวม จํานวน 65 คน และสนับสนุน
เคร่ืองมือในการดับไฟปา ประกอบดวย ไมกวาดทางมะพราวหนา 60 อัน คราดเหล็ก 40 อัน และ
หนากากอนามัย 3M จํานวน 80 กลอง พรอมสนับสนุนส่ิงของพระราชทาน เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกราษฎรอาสาดับไฟ ประกอบดวย ผาพันคอติดเคร่ืองหมาย กพด. จํานวน 60 ผืน ขาวสาร 
อาหารแหง 8 ชุด เพ่ือแจกใหกลุมอาสาสมัครไฟปา 8 กลุม น้ําดื่ม 600 มิลลิลิตร จํานวน 900 ขวด 
น้ําดื่ม 1,500 มิลลิลิตร จํานวน 500 ขวด 

 

  
อบรม “อาสาสมัครปองกันและควบคุมไฟปา” 

      1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเล้ียงผ้ึง” ป 2564 มีสมาชิกเล้ียงผ้ึง 
จํานวน 7 ราย เปนผ้ึงโพรง 10 กลอง และชันโรง 2 กลอง เก็บผลผลิตได จํานวน 5.141 ลิตร 

 

  
สงเสริมการเลี้ยงผึ้ง 
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      1.4 การสงเสริมการปลูกกลวยในระบบวนเกษตร มีสมาชิก 25 ราย และได              
แจกพันธุกลวย ไมปา ไมผล ไมเล้ียงผ้ึง ใหกับสมาชิกและประชาชนท่ัวไป จํานวน 801 ตน 

 

  
สงเสริมการปลูกกลวย 

  ๒. งานดานการสงเสริมการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ 
    2.1 การสํารวจและศึกษาพ้ืนฐานขอมูลประชากร จํานวน 12 หมูบาน 4            

ลุมน้ํา (ลุมน้ําตะโกปดทอง ลุมน้ําหวยน้ําใส ลุมน้ําหวยผาก และลุมน้ําหวยคอกหมู) ระยะท่ี 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี) ดําเนินการ

สํารวจและเก็บขอมูลหมูบานนํารอง จํานวน 2,930 ชุด  
    2.2 การสํารวจพันธุไมในพ้ืนท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จํานวน 2           

ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําหวยน้ําใส (ตอเนื่อง) และลุมน้ําหวยคอกหม ู 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการสํารวจพรรณไม              

โดยการตรวจสอบตามวิธีการทางพฤกษศาสตรบริเวณลุมน้ําหวยน้ําใสและลุมน้ําหวยคอกหมู ทําให
ทราบชนิดพรรณไมในพ้ืนท่ีรวม 859 ชนิด 156 สกุล และ ๑31 วงศ พบพรรณไมชนิดใหม             
ของโลก พรรณไมหายาก พรรณไมเอกลักษณของพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังพบพืชชนิดใหมในสกุลขาลิง
หรือเขาพรรษา (Globba) วงศขิงขา (Zingiberaceae) จํานวน ๒ ชนิด ซึ่งผูเชี่ยวชาญวงศกําลัง
เตรียมเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพเปนพืชชนิดใหมของโลกในวารสารนานาชาติ ตามกระบวนการ                
ทางพฤกษศาสตรตอไป และยังพบพืชท่ีเปนสกุลและชนิดรายงานการพบใหม (new record) 
จํ านวน ๑ ชนิด  คื อ  กอกแดง  (Scutinanthe brunnea Thwaites) วงศ มะกอกเก ล้ือน 
(Burseraceae) ตัวอยางพรรณไมท่ียังไมทราบวงศสกุล และชนิดท่ีไดจากการสํารวจ จะไดทําการ
ตรวจสอบทางพฤกษศาสตรตอไป พรอมท้ังเขียนคําบรรยายทางพฤกษศาสตรเพ่ือตีพิมพ              
เปนหนังสือเผยแพร 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
สํารวจพันธุไมในพ้ืนท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

  3. งานดานการอํานวยการและประสานงาน 
     3.๑ การปรับปรุงอาคาร สถานท่ี พัฒนาฐานการเรียนรูงานบํารุงรักษาสถานท่ี                         

ปรับภูมิทัศน และซอมแซม ภายในโครงการอุทยานฯ ไดแก การปรับปรุงเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ฐานการเรียนรูเร่ืองการทําเกษตรในครัวเรือน เพ่ือใหประชาชนและผูท่ีมีความสนใจ                   
ไดศึกษา เพ่ือนําความรูไปปฏิบัติไดเห็นความสําคัญและตระหนักถึงเร่ืองการพ่ึงพาตนเอง              
ของประชาชนท่ีเขามาศึกษาใหสามารถพึ่งพาตนเองได และสรางรายไดแกครัวเรือน โดยมีกิจกรรม       
ตาง ๆ ไดแก การเล้ียงไกไข เปดไข ปลาดุก การเพาะเห็ดนางฟา การเล้ียงไสเดือน 

     3.๒ กิจกรรมเพาะพันธุกลา เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชในครัวเรือน ไมปา               
ไมเศรษฐกิจ ไมเล้ียงผ้ึง รวมท้ังหมด 4 ชนิด เปนไมผล 3,325 ตน ไมประดับ 5,135 ตน             
ไมกินใบ 3,085 ตน ไมปา 3,963 ตน รวม 15,508 ตน แจกใหประชาชน 2,370 ตน สมาชิก
เล้ียงผ้ึง 801 ตน หนวยงาน 835 ตน บํารุงสวนและตกแตงภายในอุทยานฯ 611 ตน  

     3.๓ สงเสริมการทํากิจกรรมของกลุมอนุรักษอุทยานฯ อาสาสมัครปองกันไฟปา               
จัดเวทีสรางความเขาใจ จัดทําแผนการทํางานรวมกับราษฎรอาสาดับไฟปา จัดอบรมใหความรู                       
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับปฏิบัติการดับไฟปา เชน หลักความปลอดภัยในการดับไฟปา สงเสริม               
การปองกันและดับไฟปา สรางแนวกันไฟ ทําฝาย ปลูกตนไม บวชปา  

     3.4 การประสานงาน รวมปฏิบัติงานกับหนวยงานภายนอก อาทิ การสํารวจ
พื้นท่ี การจัดทําฝายการทําแนวกันไฟ ปลูกปา การทําแผนท่ี กับหนวยงานตาง ๆ  

     3.5 การประสานงานสําหรับการลงพ้ืนท่ีสํารวจ และศึกษาวิจัยรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

     3.6 บริการบานพักและเต็นท ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหแกกลุมเยาวชน 
ตลอดจนนักวิชาการท่ีตองการเขาพักแรมเพื่อศึกษาเรียนรูเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ โดยบานพัก
รับรองได จํานวน 44 คน อีกท้ังมีพ้ืนท่ีกางเต็นทไวบริการ โดยมีผูเขาพักจากหนวยงานตาง ๆ 
จํานวน 440 คน 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ฐานการเรียนรูเรื่องการทําเกษตรในครัวเรือน 

  

บริการบานพักและเต็นท 

ประโยชนที่ไดรับ 
การดําเนินงานของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ มีประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย

ไดรับประโยชนโดยมีหมูบานอยูในพื้นท่ีโครงการฯ จํานวน ๔ หมูบาน คือ บานผาปก บานหวยผาก 
บานตะโกลาง ตําบลสวนผ้ึง และบานบอหวี ตําบลตะนาวศรี และหมูบานรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ 
จํานวน ๔ หมูบาน คือ บานบอ บานทุงแฝก ตําบลสวนผ้ึง และบานทามะขาม บานหวยแหง ตําบล
ตะนาวศรี โดยการดําเนินงานจะมุงเนนใหความสําคัญกับการเปนศูนยกลางการถายทอด                 
องคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และขยายผลองคความรูรวมถึงเทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมใหแกเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ นอกจากนี้ ยังทํา
หนาท่ีเปนแหลงอนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม สัตวปา และเปนสถานท่ีฝกอบรมการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ เปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน ใหแกเกษตรกร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผูท่ี
สนใจท่ัวไป ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผูเขาเย่ียมชมโครงการฯ จํานวน 104 คณะ 1,434 คน 
และบริการสถานท่ีใหกับหนวยงานสําหรับการทํากิจกรรมและจัดอบรม จํานวน 6 หนวยงาน 
4,204 คน  
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุด  L ๗๐๑๘ ระวาง  ๔๘๓๕ IV 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุร ี

เร่ืองเดิม 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ไดพระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ความโดยสรุปวา “...ชางปาควรอยู   
ในปา เพียงแตตองทําใหปานั้นมีอาหารชางใหเพียงพอ การปฏิบัติคือใหไปสรางอาหารในปา               
เปนแปลงเล็ก ๆ และกระจาย...” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ไดพระราชทานพระราชดําริ เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ความโดยสรุปวา “...ใหพิจารณากอสราง
ฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) หรือสระน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีปากุยบุรี เพ่ือเก็บกักน้ําไวใช               
เพื่อชะลอน้ํา และสรางความชุมชื้นใหพื้นท่ีปา และเปนแหลงน้ําแหลงอาหารของชางปา...” 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พรอมดวยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรอางเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไดพระราชทานพระราชดําริกับ                 
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรมชลประทาน (ตําแหนงในขณะนั้น) และนายสมพล               
พันธุมณี เลขาธิการ กปร. (ตําแหนงในขณะนั้น) ความโดยสรุปวา “...ฝายชะลอความชุมชื้น               
(ฝายตนน้ําลําธาร) เหนืออางเก็บน้ํายางชุมทําดีแลวควรขยายการดําเนินงานตอไป...” 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง                
มีพระราชเสาวนีย เมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๕ กับ พลเอกนพดล วรรธโนทัย ณ พระตําหนัก
จิตรลดา ความโดยสรุปวา “...ชางเปนสัตวท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรัก ทรงหวงใย โดยเฉพาะชางทางกุยบุรีและแกงกระจาน ทรงหวงใย
มาตลอด ทรงชวยหาท่ีอยู ท่ีกินใหชางจะไดไมรบกวนคน คนกับชางจะไดมีปญหากันนอยท่ีสุด              
เชน ท่ีกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ ชางมีความสําคัญมาแตคร้ังประวัติศาสตร เคยชวยรักษาบานเมือง                
กูบานกูเมือง ดังนั้น ขอใหชวยกันดูแลมิใหชางถูกฆาอยางทารุณเย่ียงนี้ เพ่ือจะไดไมผิดพระราช
ประสงคท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
ทรงตั้งพระราชหฤทัยท่ีจะใหมีการอนุรักษชางใหเปนสัตวคูแผนดินสืบไป...” 
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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง               
มีพระราชเสาวนีย เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ กับทานผูหญิงฉัตรแกว นันทาภิวัฒน              
ทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ และพลเอกนพดล วรรธโนทัย ณ พระตําหนักจิตรลดา ความโดย
สรุปวา “...ขอใหรวมมือกับแมทัพภาคท่ี ๑ และ ดร.ธวัชชัย สันติสุข ดําเนินการเร่ืองการปลูกพืช
อาหารชาง การปลูกตนไมใหเปนปา มีท่ีอยูท่ีกินของชางท่ีแกงกระจาน เชนเดียวกับท่ีกุยบุรี...” 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ             
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ในการนี้ นายชํานาญ             
มีชัย กํานันตําบลหวยสัตวใหญ ไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานความชวยเหลือ กรณีขาดแคลน
น้ําอุปโภค - บริโภค และทําการเกษตร เนื่องจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล และกรณีชางปาบุกรุก
พื้นท่ีการเกษตรของราษฎร และไดมีพระราชดําริใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหนวยงาน            
ท่ีเกี่ยวของ รวมกันพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรในพื้นท่ีดังกลาวตอไป 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ สํานักงาน กปร. ไดสนับสนุนงบประมาณใหแกกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือแกไขปญหาชางปาใหแกโครงการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้  

  ๑. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติปากุยบุ รี                  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ตั้งอยูบริเวณพื้นท่ีบานรวมไทย หมูท่ี ๗ บานพุบอน หมูท่ี ๘ และบานยานซื่อ             
หมูท่ี ๙ ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการจัดสรางแหลงน้ํา                 
แหลงอาหารใหชางปาและสัตวปา โดยจัดหากลาไม (พันธุไผทองถิ่น) จํานวน 48,000 กลา 
ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 แหง จัดทําโปงเทียม จํานวน 
60 แหง งานสาธิตร้ัวรังผ้ึงเพื่อการเรียนรู จํานวน 3 ชุด 



133 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติ จัดหากลาไม (พันธุไผทองถ่ิน) 

  

จัดทําโปงเทียม งานสาธิตรั้วรังผึ้งเพ่ือการเรียนรู 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่แสดงภาพถายทางอากาศ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
แสดงพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติ 

ปากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ทองที่บานรวมไทย ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒. โครงการแกไขปญหาชางปาอุทยานแหงชาติแกงกระจานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

ตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีอุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน ทองท่ีตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการ
จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (ไผพันธุทองถิ่น) จํานวน 20,000 กลา จัดทําโปงเทียม จํานวน 
30 แหง บํารุงหญาแหลงอาหารชางปาและสัตวปา จํานวน 350 ไร กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
ขนาด 5 เมตร จํานวน ๔๒ แหง และกอสรางฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร ขนาด 5 เมตร จํานวน ๒ แหง 

 

 

 

จัดทําโปงเทียม จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง 

 (ไผพันธุทองถ่ิน) 

 

 

กอสรางฝายตนน้ําแบบก่ึงถาวร บํารุงรักษาแปลงหญาเดิมเพ่ือเปนแหลงอาหาร 
ใหชางปาและสัตวปา 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
แสดงพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการแกไขปญหาชางปา 

อุทยานแหงชาติแกงกระจานอันเนื่องมาจกพระราชดําริ 
บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๓. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริบานปาเด็ง จังหวัดเพชรบุรี 

      ตั้งอยูบริเวณพื้นท่ีบานรวมใจพัฒนา หมูท่ี ๒ บานปาแดง หมูท่ี ๓ บานสวนใหญ
พัฒนา หมูท่ี ๕ บานปาเด็งใต หมูท่ี ๖ บานหวยสัตวใหญ หมูท่ี ๗ บานเขาแหลม หมูท่ี ๘ และ             
บานปางไม หมูท่ี ๙ ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติ ปายางน้ํากลัดเหนือ – ยางน้ํากลัดใต  
      กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยโครงการแกไขปญหาชางปา              
ตามแนวพระราชดําริบานปาเด็ง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 สาขา
เพชรบุรี ไดดําเนินการจัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (ไผพันธุทองถิ่น) จํานวน ๒๐,๐๐๐ กลา 
ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ แหง ปรับปรุงทุงหญา
สําหรับเปนแหลงอาหารชางปาและสัตวปา จํานวน ๑๐๐ ไร และปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปา 
(โปงเทียม) จํานวน ๒๐ แหง 

 

  
จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง 

(ไผพันธุทองถ่ิน) 
ปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 

  
ปรับปรุงทุงหญาสําหรับเปนแหลงอาหารสัตวปา ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปา (โปงเทียม) 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
แสดงพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริบานปาเด็ง 

ทองที่ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๔. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริหวยสัตวใหญ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ตั้งอยูบริเวณพื้นท่ีบานเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู ท่ี ๑ บานหวยผ้ึง หมู ท่ี ๔  
บานเฉลิมพร หมูท่ี ๕ บานโปงสําโหรง หมูท่ี ๙ บานหนองสะแก หมูท่ี ๑๐ และบานปากคลอง               
หมูท่ี ๑๑ ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และบริเวณเขตพื้นท่ีปลอดภัย               
ในราชการทหาร  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยโครงการแกไขปญหาชางปา                
ตามแนวพระราชดําริหวยสัตวใหญ ไดดําเนินการจัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (ไผพันธุทองถิ่น) 
จํานวน ๔๐,๐๐๐ กลา ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปา (โปงเทียม) จํานวน ๓๐ แหง บํารุงหญา               
แหลงอาหารชางปาและสัตวปา จํานวน ๒๐๐ ไร พรอมท้ังจัดทําฝายตนน้ําแบบคอกหมู จํานวน 
๒๗ แหง และฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร จํานวน ๕ แหง 

 

  
จัดหาและรวบรวมพืชอาหารชาง (ไผพันธุทองถ่ิน) จัดทําโปงเทียม 

  
บํารุงหญาแหลงอาหารชางปา กอสรางฝายตนน้ําแบบคอกหมู 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
แสดงพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดําริหวยสัตวใหญ 

ทองที่ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่ไดรับ 
  1. เปนการเพิ่มแหลงน้ํา แหลงอาหาร และท่ีอยูอาศัยของชางปา รวมท้ังสัตวปาอื่น ๆ  
  2. ชวยลดปญหาชางปาออกจากปามากินพืชผลการเกษตรของราษฎร ลดการ
กระทบกระท่ังระหวางคนกับชางปา  
  3. ราษฎรไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษชางปาและ
สัตวปาตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาปาชุมชนบานหนองกลางดง วัดเขาถํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เร่ืองเดิม 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการพัฒนาปาชุมชนบานหนองกลางดง วัดเขาถ้ํา หมูท่ี ๗ ตําบล
ศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตามท่ีพระครูศรีธรรมาภินันท เจาอาวาสวัดเขาถ้ํา และเจาคณะตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอพระราชทานพระมหากรุณาใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเปนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือเปนการอนุรักษและฟนฟูปาท่ีมีความสําคัญตอวิถีชุมชนและ 
ระบบนิเวศโดยรวม รวมท้ังพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูเชิงนิเวศ และโครงการตนแบบในการดูแลรักษา
ปาไม (หนังสือสํานักราชเลขาธิการ ท่ี รล ๐๐๐๘.๒/๑๑๖๑๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 

  
ปายโครงการบริเวณดานหนา ลานกิจกรรมศิลาลอย 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมปาไมไดจัดทําโครงการในพ้ืนท่ี ๖๕๒ ไร บริเวณเขตปาสงวนแหงชาติ  
ปาเขาพยอม อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ี     
ปาชุมชนบานหนองกลางดง ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาปาชุมชน ใหเปนโครงการ
ตนแบบในการดูแลรักษาปาไมตอไป โดยมีคณะทํางานในระดับพื้นท่ีและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  1. กิจกรรมอํานวยการ 

ดําเนินการจัดทําปายชื่อโครงการ จํานวน ๑ ปาย พรอมปรับภูมิทัศนบริเวณ

โดยรอบใหมีความสวยงาม 

  
จัดทําปายโครงการและปรับปรุงภูมิทัศน 

  2. กิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาไม  

จัดทําแปลงสาธิตการปลูกปาเชิงระบบนิเวศ (มิยาวากิ) จํานวน ๒ ไร พันธุไม
ท่ีปลูก ไดแก สัก ประดู มะคาโมง พะยูง พะยอม ไผซางนวล และเหรียง รวมท้ังบํารุงแปลงสาธิต
การปลูกปามิยาวากิ จํานวน ๒ ไร การสรางพ้ืนที่สีเขียวใหชุมชน ดวยการแจกจายกลาไม ไดแก 
สัก ประดู มะคาโมง พะยูง พะยอม ไผซางนวล และเหรียง จํานวน ๓๐,๐๐๐ กลา ใหแกเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป จัดทําแผงดักหมอก เพ่ือสาธิตการฟนฟูระบบนิเวศปาไม จํานวน ๑๐๐ ชุด  
บํารุงปาใชสอย ขนาดพ้ืนท่ี ๑๐๐ ไร จํานวน ๙ ชนิด ไดแก สะเดา สัก ไผรวก ไผตง เส้ียวปา 
มะคาโมง ประดูปา หวา และยางนา สรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน ๓๐ แหง  

  
จัดทําแปลงสาธิตการปลูกปาเชิงระบบนิเวศ 

 (มิยาวากิ) จํานวน ๒ ไร 
บํารุงแปลงปามิยาวากิ จํานวน ๒ ไร 

  



144 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
บํารุงปาใชสอย ขนาดพ้ืนท่ี ๑๐๐ ไร สรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จํานวน ๓๐ แหง 

  3. กิจกรรมสรางจิตสํานึกดานการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ 

จัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาต ิเพื่อศึกษาพืชประจําถิ่น พืชหายาก และสมุนไพร 

ระยะทาง ๑ กิโลเมตร จัดทําปายส่ือความหมายและปายบอกทาง พัฒนาลานกิจกรรมศิลาลอย 

โดยปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงาม จัดกิจกรรมพบปะเครือขายปองกันรักษาปาและควบคุม 

ไฟปา โดยถอดบทเรียนการปองกันรักษาปา และซอมแซมเสนทางตรวจการณ จัดกิจกรรมปลูก

จิตสํานึกโดยปลูกตนไมในวันสําคัญ ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม และวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  
จัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ                                 

ปายสื่อความหมายและปายบอกทาง 
พัฒนาลานกิจกรรมศิลาลอย 

  
พบปะเครือขายปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา การปลูกจิตสํานึกโดยปลูกตนไมในวันสําคัญ 
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  4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บํารุงรักษาแปลงสาธิตพืชสมุนไพร จํานวน ๑ ไร อาทิ ไพลดํา ตะขาบบิน รากสามสิบ 

พลู วานหางจระเข ชุมเห็ดเทศ เขยตาย ฟาทะลายโจร ดีปลี รางจืด ขาเหลือง ตะไคร บุกปา ฯลฯ 

รวมท้ังปลูกซอมสมุนไพรเพิ่มเติม ไดแก พริกไทย พลู ฟาทะลายโจร ขิง ขา และกลวย การเผยแพร

ความรูการใชประโยชนจากไมขนาดเล็ก ดวยการผลิตถานอัดแทงจากเศษถานไม การตอยอดและ

ขยายผลการเล้ียงชันโรง ไปยังเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป การตอยอดและขยายผลการผลิต

น้ําสมควันไม ดวยการจัดทําโรงเรือน จํานวน ๑ หลัง พรอมจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม การสงเสริม           

การใชประโยชนจากปา โดยจัดหาเคร่ืองอัดจานใบไมและจัดทําโรงเรือนเพ่ือจัดเก็บอุปกรณ จํานวน            

๑ แหง 

  
บํารุงรักษาแปลงสาธิตพืชสมุนไพร จํานวน ๑ ไร การใชประโยชนจากไมขนาดเล็ก 

  
การตอยอดและขยายผลการเลี้ยงชันโรง การตอยอดและขยายผลการผลิตน้ําสมควันไม 

  
เครื่องอัดจานใบไมและภาชนะท่ีผลิตจากใบไม 
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ประโยชนที่ไดรับ 

  ๑. เปนการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และพัฒนาพื้นท่ีปาชุมชนบานหนองกลางดง รวมท้ัง
ระบบนิเวศโดยรวม ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาปาชุมชน บนพื้นท่ีรับประโยชน 
๔๙,๓๖๓ ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๗ หมูบาน ไดแก หมู ๗ บานหนองกลางดง หมู ๑ หวยขวาง หมู ๔     
หนองหญาปลอง หมู ๕ ลาดวิถี หมู ๖ บานเขาโปง ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด หมู ๔      
ตนไทร และหมู ๑๐ หนองมะคา ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี เพ่ือใหเปนโครงการตนแบบ
ในการดูแลรักษาปาไมและระบบนิเวศใหแกพื้นท่ีอื่น ๆ  

๒. ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกราษฎร ๗ หมูบาน ๒ ตําบล ๒ อําเภอ ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวนประชากรท้ังส้ิน ๒,๒๔๕ ครัวเรือน ๗,๑๒๖ คน จะไดรับประโยชน         
ทางเศรษฐกิจ ในการเพ่ิมรายไดเฉล่ียของครัวเรือน เกิดการจางงานในพ้ืนท่ี ประโยชนทางสังคม     
ทําใหมีบริการสาธารณประโยชน ความรูในการประกอบอาชีพ และความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น และประโยชนดานส่ิงแวดลอม ในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 
การใชท่ีดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม ลดการเกิดไฟปา ปองกันอุทกภัย อนุรักษ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา รวมท้ังสรางเครือขายและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวม                
ในการพัฒนาใหชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญ 
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โครงการพัฒนาปาชุมชนบานหนองกลางดง วัดเขาถํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๙๓๓ I 

โครงการพัฒนาปาชุมชนบานหนองกลางดง 
วัดเขาถํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดานการสงเสริมอาชีพ 
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โครงการทหารพันธุด ีพื้นท่ี กองพลทหารราบท่ี ๙  
“เพื่อนชวยเพือ่น” พื้นท่ีภาคตะวันตก  

ตําบลลาดหญา อําเภอเมอืงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ืองเดิม 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงาน โครงการทหารพันธุดี กรมทหารปนใหญท่ี ๙ 
และกองพันทหารชางท่ี ๙ กองพลทหารราบท่ี ๙ ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไดพระราชทานพระราชดําริ สามารถสรุปสาระสําคัญได 
ดังนี้  
  1. กองพันทหารชางท่ี ๙ กองพลทหารราบท่ี ๙ 
      ใหสํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองพันทหารชางท่ี ๙ รวมกันพิจารณา
ปรับปรุงแหลงน้ําในโครงการทหารพันธุดี ของกองพันทหารชางท่ี ๙ และใหระมัดระวังเร่ือง             
การร่ัวซึมของสระเก็บน้ําดวย และพระราชทานพระราโชวาทแกคณะทํางาน ความโดยสรุปวา  

    “...มีขอสังเกตวาหนวยงานตาง ๆ ไดมารวมมือกันทําทุกอยางตามความถนัด 
เพ่ือใหพ้ืนท่ีนี้ดีขึ้น แตหลายแหงจะเปนหนวยงานใครหนวยงานมัน ของเรามีกําไรท่ีทุกคนเขามาชวย 
กําลังพลก็ไดความรู สามารถชวยคนอ่ืนได สวนตัวก็สามารถลดรายจายเพ่ิมรายได บางคนก็ไปทํา  
เมื่อเกษียณอายุไดออกกําลังกายมีประโยชนหลายอยาง เชน ตอนท่ีไปหนองโพ (เปนงานของ
รัชกาลท่ี ๙) ฉลองครบรอบ ๔๘ ป ทานโปรดเกลาฯ ใหใครดําเนินการ ผูรองฎีกาคนแรก ๆ             
ก็ยังมารุนลูกหลานก็ทํา Young Smart Farmer หลาย ๆ เร่ืองก็ยังมีปญหาอยูบางก็คอย ๆ             
ทํากันไป ท่ีนี่ก็ดีแลวคอย ๆ ทําไปในอนาคตอาจจะพัฒนาดานอ่ืนตอไป เชน กีฬา และใหใชเงิน           
อยางประหยัด อยาทําในลักษณะรวยแลวเลิก ใหรวมกันทํามีคนท่ีทําตอ มีจิตอาสาอยากชวยเหลือ
ผูอื่น ปจจุบันคนมีอายุยืนขึ้น ตองทําไปเรียนรูไปจะไดทําอะไรไดดี สําเร็จ และมีความสุข...” 

    เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานโครงการ
ทหารพันธุดี มณฑลทหารบกท่ี ๑๗ คายสุรสีห และกรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี ๙ ตําบล 
ลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และไดพระราชทานพระราชดําริ สามารถ          
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
  2. มณฑลทหารบกท่ี ๑๗ คายสุรสีห 

    ใหตรวจความปลอดภัยของผลผลิตเปนระยะ (เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้เคยเปนกองขยะ 
ขนาดใหญ) และพระราชทานพระราโชวาทแกคณะทํางาน ความโดยสรุปวา  

    “...พอรูวามหาวิทยาลัยมหิดลเขารวมในโครงการนี้ก็ เชื่อวาผลผลิตท่ีนี่               
จะปลอดภัยจากสารพิษ เปนท่ีเชื่อมั่นของเกษตรกร สามารถใหความรูแกผูอ่ืนได เชน ทหารผูท่ี
อบรมมาจากหลายท่ีก็จะสามารถขยายผลไปท่ีตาง ๆ ได เพราะการดําเนินงานจะมีปญหาตาง ๆ           
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ท่ีตองแกไข ทําใหไดความรูไปสอนคนอ่ืนไดอีก ท่ีนี่ก็เปนตัวอยางของการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากพ้ืนท่ี  
ท่ีถูกปลอยท้ิงไวกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน อยาไปถางปา รัชกาลท่ี ๙ เคยรับส่ังวา ถางปา            
ปอกเปลือก สําหรับผูท่ีเคยทําท่ีนี่ พอออกไปก็สามารถไปทําในพ้ืนท่ีของตัวเองหรือใหความรูกับ     
คนอื่น พยายามรักษาอาชีพของตัวเองไว สืบตอใหลูกหลาน หลักวิชาการของมหาวิทยาลัยก็จะชวย
เร่ืองการศึกษาคนควา ขอขอบใจ ทุกหนวยงานท่ีเขามารวมกันทํา ตอไปจะเปนแบบอยางใหกับ
ผูอื่นไดมีเพื่อนมากขึ้น ไดแลกเปล่ียนความรูกัน มาทําพวกนี้ใหแข็งแรง...” 
  3. กองพลทหารราบท่ี ๙ 

    ใหสํานักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนเคร่ืองบรรจุเมล็ดพันธุ และอาคารสําหรับ
เก็บเมล็ดพันธุ เพ่ือผลิตเปนเมล็ดพันธุพระราชทานสําหรับแจกจายใหแกโครงการทหารพันธุดีและ
เกษตรกรตอไป 

    สํานักงาน กปร. มีโครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวทางพ้ืนท่ีภาคใตอยู ขอให             
ไปตรวจสอบพันธุ และปริมาณท่ีมีวาเพียงพอสําหรับบริการในพื้นท่ีภาคใตหรือไม 

ผลการดําเนินงาน 
  1. โครงการทหารพันธุดี พื้นท่ีกองพันทหารชางท่ี ๙ กองพลทหารราบท่ี ๙ 

    กองพันทหารชางท่ี ๙ อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ํา จํานวน              
๒ แหง และขุดสระแหงใหม จํานวน ๑ แหง ในพ้ืนท่ีกองพันทหารชางท่ี ๙ กองพลทหารราบท่ี ๙  
เพื่อเปนแหลงน้ําสํารองสําหรับทําการเกษตรของโครงการทหารพันธุดี ประกอบดวย  

    ๑.๑ งานขุดเพ่ิมความลึกสระเก็บน้ําท่ี ๑ พื้นท่ี ๑๔ ไร ขุดลึกเพ่ิมอีก ๔ เมตร  
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ สระเก็บน้ําจะมีขนาดกวาง ๘๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ลึก ๗ เมตร 

    ๑.๒ งานขุดเพ่ิมความลึกสระเก็บน้ําท่ี ๒ พื้นท่ี ๕ ไร ขุดลึกเพ่ิมอีก ๔ เมตร  
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ สระเก็บน้ําจะมีขนาดกวาง ๖๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๗ เมตร 

    ๑.๓ งานขุดสระแหงใหม เปนสระเก็บน้ําท่ี ๓ พื้นท่ี ๕ ไร ลึก ๗ เมตร  
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ สระเก็บน้ําจะมีขนาดกวาง ๖๗ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร 

 

  
สระเก็บน้ําท่ี 1 สระเก็บน้ําท่ี 2 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สระเก็บน้ําท่ี ๓ 

  2. โครงการทหารพันธุดี พ้ืนท่ีสวนเกษตรตามวิถีพอเพียง กรมสนับสนุน กองพล
ทหารราบท่ี ๙ 

    กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี ๙ ดําเนินการจัดซื้อตูคอนเทนเนอร           
กวาง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒.๙ เมตร พรอมกอสรางหลังคาอาคารตูคอนเทนเนอร เพื่อใช
เปนอาคารควบคุมอุณหภูมิสําหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ จัดซื้อเคร่ืองคัดแยกขนาดเมล็ดพันธุ             
แบบตะแกรงโยก เคร่ืองคัดแยกคุณภาพน้ําหนักเมล็ดพันธุ แบบลมดูด เคร่ืองลดความชื้น จํานวน             
๖ เคร่ือง ชั้นวางเมล็ดพันธุในตูควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองบรรจุเมล็ดพันธุ และซองบรรจุเมล็ดพันธุ
พรอมบล็อก จํานวน ๑๐ ชนิด เพ่ือใชบรรจุเมล็ดพันธุพืชสําหรับนําไปแจกจายแกราษฎรท่ีประสบ
ภัยพิบัติ 

  

สวนเกษตรตามวิถีพอเพียง 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  เมื่อดําเนินงานโครงการฯ แลวเสร็จ จะมีแหลงน้ําสํารองสําหรับใชเพ่ืออุปโภค
บริโภคและทําการเกษตรภายในโครงการฯ และมีอาคารสําหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุสํารองสงตอ
ใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา ในการจัดทําเปนเมล็ดพันธุพระราชทานและใชสําหรับแจกจายใหแก
เกษตรกรและผูประสบภัยพิบัติได โดยมีพ้ืนท่ีรับประโยชนท้ังหมด ๒๕๙ ไร มีผูรับประโยชนจาก
การเขาศึกษาดูงานในโครงการฯ และไดรับแจกเมล็ดพันธุพืชจากโครงการ จํานวน ๖,๗๔๐ 
ครัวเรือน จํานวน ๓๐,๗๖๒ คน ประกอบดวย ทหารในคายสุรสีห และราษฎรตําบลลาดหญา 
ตําบลหนองบัว ตําบลแกงเส้ียน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2564 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

โครงการทหารพันธุดี พ้ืนท่ี กองพลทหารราบท่ี ๙  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตก  

ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี L๗๐๑๘ ระวาง ๔๘๓๗ 

II 

โครงการทหารพันธุดี พ้ืนท่ี กองพลทหารราบท่ี ๙  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตก 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลานํ้าจืดพระราชทาน  
“เพื่อนชวยเพือ่น” พื้นท่ีภาคตะวันตก  

ตําบลลาดหญา อําเภอเมอืงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

เร่ืองเดิม 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงาน โครงการทหารพันธุดี กรมทหารปนใหญท่ี ๙ และ
กองพันทหารชางท่ี ๙ กองพลทหารราบท่ี ๙ ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไดพระราชทานพระราชดําริ สรุปความวา ใหสํานักงาน 
กปร. กรมชลประทาน และกรมทหารปนใหญท่ี 9 รวมกันพิจารณาจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืด
พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นท่ีภาคตะวันตก 

ผลการดําเนินงาน 
  กรมทหารปนใหญท่ี 9 กองพลทหารราบท่ี 9 ไดดําเนินการกอสรางโรงเพาะพันธุ            
สัตวน้ําขนาด 10.5 x 36 เมตร หอถังสูง 2 เมตร ความจุ 3,000 ลิตร โรงงานอนุบาลลูกปลา            
วัยออน กระชังอนุบาลปลา บอดินสําหรับอนุบาลปลาวัยออน จํานวน 3 บอ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖4  

  

กระชังอนุบาลปลา 

ประโยชนที่ไดรับ 
  เมื่อดําเนินงานโครงการฯ แลวเสร็จ จะมีแหลงน้ําสํารองสําหรับใชอุปโภคบริโภค  
ทําการเกษตรภายในโครงการฯ และเปนแหลงผลิตพันธุปลาน้ําจืดถวายแด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับพระราชทานใหกับประชาชน 
รวมท้ังเปนศูนยการเรียนรูในการผลิตพันธุปลาน้ําจืดใหกับกําลังพล ขาราชการ ครอบครัว                
และประชาชนท่ัวไป เขามาศึกษาดูงาน นําไปประยุกตใชในครัวเรือน และประกอบอาชีพเพื่อสราง
รายไดในครัวเรือน 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตก 

โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันตก  

ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ลําดับชุดท่ี 47 PNR477 610 ระวาง 4837-2 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลานํ้าจืดพระราชทาน  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

เร่ืองเดิม 
  เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร โครงการทหารพันธุดี 
โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และได
พระราชทานพระราชานุญาต ตามท่ี พลตรีวิชัย ธารีฉัตร เจากรมการสัตวทหารบก กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานจัดตั้ งศูนยผลิตพันธุปลาน้ํา จืดพระราชทาน  “ เพื่อนชวยเพื่อน” พื้น ท่ี                                       
ภาคตะวันออก 

ผลการดําเนินงาน 
กรมการสัตวทหารบก วางแผนดําเนินการกอสรางศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืด              

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการทหารพันธุดีภายในบริเวณโรงเรียนทหารการสัตว พ้ืนท่ีประมาณ             
๒๐ ไร ประกอบดวย โรงเพาะพันธุปลาขนาด 10.5 x 36 เมตร จํานวน 1 แหง บอสําหรับ             
พอพันธุแมพันธุปลา ขนาด 2 x 3 เมตร จํานวน 6 บอ หอถังน้ําขนาดความจุ 30,000 ลิตร 
พรอมระบบ จํานวน 2 แหง โรงอนุบาลลูกปลา จํานวน 1 แหง และกระชังปลา จํานวน 16 
กระชัง ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมความพรอม คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมกราคม 
๒๕๖๕  

  
บอเพาะเลี้ยงปลาท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงจะปรับปรุงเปนศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เปนแหลงผลิตพันธุปลาน้ําจืด โดยเฉพาะปลานิลจิตรลดา สําหรับพระราชทาน
ใหแกประชาชนนําไปเล้ียงบริโภคหรือเล้ียงจําหนายเปนอาชีพ และเปนศูนยเรียนรูในดานการผลิต
พันธุปลาน้ําจืดของกําลังพลและประชาชนท่ีสนใจ  
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
(มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5237 IV) 

โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทาน  
“เพ่ือนชวยเพ่ือน” พ้ืนท่ีภาคตะวันออก 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง 

 

ลําดับ โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ อนุมัติ 

1 โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลสมเด็จเจริญ 
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี

กระทรวงมหาดไทย 4,337,996 23 ก.พ. 64 

2 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา             
อาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลคลองขุด 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดจันทบุร ี
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

44,955,748 
2,581,225 

20,650,000 

6 พ.ย. 63 
9 เม.ย. 64 

20 ก.ค. 64 

3 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา             
เขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน  
อําเภอพนมสารคาม                        
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

66,196,852 6 พ.ย. 63 

4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณ            
สังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่อง             
มาจากพระราชดําริ ตําบลหวยใหญ              
อําเภอบางละมุง และตําบลพลูตาหลวง 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุร ี
กรมอุทยานฯ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
กรมวิชาการเกษตร 

12,109,102 30 ธ.ค. 63 

5 โครงการปรับปรุงพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานขุนดานปราการชล 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

19,882,320 
27,803,000 

30 ธ.ค. 63 
9 เม.ย. 64 

6 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี 

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

70,135,632 
7,380,600 

6 พ.ย. 63 
20 ก.ค. 64 

7 โครงการศูนยบริการการพัฒนา         
ปลวกแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ตําบลดอกกราย อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

5,606,165 6 พ.ย. 63 



ลําดับ โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ อนุมัติ 

8 โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดิน         
เสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิตําบลเขาชะงุม             
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

16,097,990 23 ก.พ. 64 

9 โครงการศูนยผลิตลูกพันธุสัตวน้ํา           
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ําสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน             
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ             
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง  
จังหวัดราชบุรี 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

333,100 23 ก.พ. 64 

10 โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคาร
พิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก ตําบลหนองบัว 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

กระทรวง
วัฒนธรรม 

4,121,000 
9,895,000 

30 ธ.ค. 63 
31 พ.ค. 64 

11 โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและ
สัตวปาในพ้ืนท่ีปารอยตอ 5 จังหวัด 
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุร ี

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,810,100 20 ก.ค. 64 

12 โครงการจัดหาน้ําสนับศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานไกรเกรียง
และหมูบานบริเวณใกลเคียง  
ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์  
จังหวัดกาญจนบุรี 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

9,970,000 23 ก.พ. 64 

13 โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา
ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

31,165,000 23 ก.พ. 64 

14 โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ทานผูหญิง 
มณีรัตน บุนนาค ตําบลไลโว  
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

31,400,000 23 ก.พ. 64 



ลําดับ โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ อนุมัติ 

15 โครงการฝายทดน้ําบานบึงหลม            
พรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหนองกุม                
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

24,387,100 30 ธ.ค. 63 

16 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ           
อางเก็บน้ําคลองอายแดง                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ               
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

26,500,000 30 ธ.ค. 63 

17 โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ํา 

ฝายหุบเสือโฮกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหวยสัตวใหญ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

48,500,000 23 ก.พ. 64 

18 โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ํา           
อางเก็บน้ําบานยานซ่ือพรอมอาคาร
ประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

41,800,000 23 ก.พ. 64 

19 โครงการระบบสูบน้ําโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานทาวังหิน              
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ              
ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

10,210,000 30 ธ.ค. 63 

20 โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา             
บานหนาปอมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลสามรอยยอด 
อําเภอสามรอยยอด                         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

19,720,000 9 เม.ย. 64 

21 โครงการพัฒนาปาไมปากน้ําปราณบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ             
ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

740,300 23 ก.พ. 64 



ลําดับ โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ อนุมัติ 

22 โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไม                
เขากระปุกตามแนวพระราชดําริ               
ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง   
จังหวัดเพชรบุรี 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

5,580,200 23 ก.พ. 64 

23 โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร ตําบลชะอม อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน    
ธรรมชาติวิทยา 

19,623,183 6 พ.ย. 63 

24 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา             
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ              
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง                   
จังหวัดราชบุรี 

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

6,199,521 
604,800 

 

6 พ.ย. 63 
30 ธ.ค. 63 

 

25 โครงการแกไขปญหาชางปา             
ตามแนวพระราชดําริ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี  

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

5,244,077 23 ก.พ. 64 

26 โครงการพัฒนาปาชุมชนบานหนอง
กลางดง วัดเขาถํ้าอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลศิลาลอย             
อําเภอสามรอยยอด                          
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2,404,840 23 ก.พ. 64 

27 โครงการทหารพันธุดี พ้ืนท่ี กองพล
ทหารราบท่ี 9 “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 
พ้ืนท่ีภาคตะวันตก ตําบลลาดหญา               
อําเภอเมืองกาญจนบุรี                     
จังหวัดกาญจนบุรี 

กองทัพบก 17,749,633 9 เม.ย. 64 

28 โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลาน้ํา
จืดพระราชทาน "เพ่ือนชวยเพ่ือน" 
พ้ืนท่ีภาคตะวันตก ตําบลลาดหญา 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี                    
จังหวัดกาญจนบุรี 

กองทัพบก 7,017,000 23 ก.พ. 64 



ลําดับ โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ อนุมัติ 

29 โครงการจัดตั้งศูนยเพาะพันธุปลา           
น้ําจืดพระราชทาน "เพ่ือนชวยเพ่ือน" 
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ตําบลพรหมณี 
อําเภอเมืองนครนายก                      
จังหวัดนครนายก 

กองทัพบก 5,374,685 23 ก.พ. 64 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีไดรับการ
สนับสนนุงบประมาณจาก กปร. จํานวนท้ังส้ิน ๒9 โครงการ ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ 
คงเหลือโครงการฯ ท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตพืน้ท่ีภาคกลาง 

ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ี 
ไดรับการสนับสนุน 

วันท่ีนายกฯ 
อนุมัติ 

๑ โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา            

พรอมระบบสงน้ําซอยเขาฉลาดพัฒนา     

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ             

ตําบลเทพนิมิต อําเภอเขาสมิง             

จังหวัดตราด 

กรมชลประทาน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ ม.ค. ๖๓ 

๒ โครงการระบบทอสงน้ําบานสันติสุข             

ไปยังศูนยเรียนรูเกษตรนวัต                 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา                  

ตําบลปายุบใน อําเภอวังจันทร            

จังหวัดระยอง 

กรมชลประทาน ๑๖,๑๕๘,๐๐๐ ๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๓ โครงการปรับปรุงแหลงน้ําชวยเหลือ        

วัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลดอนแสลบ               

อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุร ี

กรมชลประทาน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๔ โครงการแกมลิงหวยยางแพรกขวา

พรอมอาคารประกอบและระบบสงน้ํา         

ตําบลหวยยาง อําเภอทับสะแก                

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กรมชลประทาน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘ เม.ย. ๖๓ 

๕ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดลอม   

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย      

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

กรมการทหารชาง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ ม.ค. ๖๓ 

 



 
 


	
	คำนำ

	
	โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	
	โครงการศูนย์ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะ
	ในพื้นที่ตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	
	ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

	
	โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	
	โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


