
สรปผลการดําเนินงานโครงการสรปผลการดําเนินงานโครงการสรุปผลการดาเนนงานโครงการ
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัด

สรุปผลการดาเนนงานโครงการ
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดพระราชดารในพนทจงหวด

ประจวบคีรีขันธ
พระราชดารในพนทจงหวด

ประจวบคีรีขันธ

11



ประวัติความเปนมาของโครงการพระราชดําริประวัติความเปนมาของโครงการพระราชดําริประวตความเปนมาของโครงการพระราชดาร
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรขีนัธ

ประวตความเปนมาของโครงการพระราชดาร
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรขีนัธ

โครงการพระราชดําริโครงการแรก ป โครงการพระราชดําริโครงการแรก ป 2495  2495  ทรงพระทรงพระ
กรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลโดกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลโด
โครงการพระราชดําริโครงการแรก ป โครงการพระราชดําริโครงการแรก ป 2495  2495  ทรงพระทรงพระ
กรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลโดกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลโดกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลูโดกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลูโด
เซอรใหหนวยสนับสนนุทางอากาศ ตชดเซอรใหหนวยสนับสนนุทางอากาศ ตชด. (. (คายนเรศวรคายนเรศวร) ) 
ไปสรางถนนเขาไปยังบานหวยมงคล  ตําบลหนิเหลก็ไฟ ไปสรางถนนเขาไปยังบานหวยมงคล  ตําบลหนิเหลก็ไฟ 

กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลูโดกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบลูโด
เซอรใหหนวยสนับสนนุทางอากาศ ตชดเซอรใหหนวยสนับสนนุทางอากาศ ตชด. (. (คายนเรศวรคายนเรศวร) ) 
ไปสรางถนนเขาไปยังบานหวยมงคล  ตําบลหนิเหลก็ไฟ ไปสรางถนนเขาไปยังบานหวยมงคล  ตําบลหนิเหลก็ไฟ 
((ปจจุบันคือตําบลทบัใตปจจุบันคือตําบลทบัใต) ) อําเภอหวัหิน จังหวัดอําเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เพือ่ชวยเหลอืราษฎรใหสามารถสญัจรประจวบคีรีขันธ  เพือ่ชวยเหลอืราษฎรใหสามารถสญัจร
ไปมา ละนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชมชนภายนอกไปมา ละนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชมชนภายนอก

((ปจจุบันคือตําบลทบัใตปจจุบันคือตําบลทบัใต) ) อําเภอหวัหิน จังหวัดอําเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เพือ่ชวยเหลอืราษฎรใหสามารถสญัจรประจวบคีรีขันธ  เพือ่ชวยเหลอืราษฎรใหสามารถสญัจร
ไปมา ละนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชมชนภายนอกไปมา ละนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชมชนภายนอกไปมาและนาผลผลตออกมาจาหนายยงชมุชนภายนอกไปมาและนาผลผลตออกมาจาหนายยงชมุชนภายนอก
หมูบานไดสะดวกหมูบานไดสะดวก
ไปมาและนาผลผลตออกมาจาหนายยงชมุชนภายนอกไปมาและนาผลผลตออกมาจาหนายยงชมุชนภายนอก
หมูบานไดสะดวกหมูบานไดสะดวก
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เมื่อป พ.ศ. 2496เมื่อป พ.ศ. 2496เมอป พ.ศ. 2496เมอป พ.ศ. 2496

•• พระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บพระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บ•• พระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บพระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บ•• พระราชทานพระราชดารใหสรางอางเกบพระราชทานพระราชดารใหสรางอางเกบ
น้ําเขาเตา  อําเภอหัวหิน  จังหวัดน้ําเขาเตา  อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ป ี ี ั  ั ป โป ี ี ั  ั ป โ

•• พระราชทานพระราชดารใหสรางอางเกบพระราชทานพระราชดารใหสรางอางเกบ
น้ําเขาเตา  อําเภอหัวหิน  จังหวัดน้ําเขาเตา  อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ป ี ี ั  ั ป โป ี ี ั  ั ป โประจวบครขนธ  นบเปนโครงการประจวบครขนธ  นบเปนโครงการ
พระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรกพระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรก
ประจวบครขนธ  นบเปนโครงการประจวบครขนธ  นบเปนโครงการ
พระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรกพระราชดําริทางดานชลประทานแหงแรก
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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดเสด็จพระ

ราชดาํเนินทําพธิเีจมิเสาเข็มและทอระบาย

น้าํ 

เมือ่วันที ่9 เม.ย. 2506

้อางเก็บนําเขาเตาในปจจุบัน 

้
44

อางเก็บน้ําเขาเตาในอดีต



ผลการดาํเนนิงาน
โครงการพระราชดําริจังหวัดโครงการพระราชดารจงหวด

ประจวบคีรขีันธ

55

ภาพโดยอุทยานแหงชาติกุยบรุี ภาพโดยโครงการวิจัยเสือ 10 ตัว (WWF, 2552)



จํานวนโครงการพระราชดําริที่ดาํเนนิการใน
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ( 2518 –

จํานวนโครงการพระราชดําริที่ดาํเนนิการใน
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ( 2518 –พนทจงหวดประจวบครขนธ ( 2518 

ปจจุบัน)
พนทจงหวดประจวบครขนธ ( 2518 

ปจจุบัน)

จํานวน  72  โครงการจํานวน  72  โครงการ
คมนาคม , 2, 3%

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  , 

สวัสดิการสังคม, 1, 1%

สงเสริมอาชีพ, 6, 8%

การเกษตร, 5, 7%

2, 3%

การพัฒนาแหลงน้ํา
, 56, 78%

66



77



ั ้ โั ้ โดานการพัฒนาแหลงนํา  1  โครงการดานการพัฒนาแหลงนํา  1  โครงการ

โครงการอางเก็บน้าํยางชมอันเนื่องมาจากโครงการอางเก็บน้าํยางชมอันเนื่องมาจากโครงการอางเกบนายางชุมอนเนองมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอางเกบนายางชุมอนเนองมาจาก
พระราชดําริ

88



อางเก็บน้าํยางชุมอางเก็บน้าํยางชุม

99



รายละเอียดโครงการอางเก็บน้ํายางชุม

สรางปดกั้นคลองกุย  ที่บริเวณซอกเขาหาดเขือสรางปดกั้นคลองกุย  ที่บริเวณซอกเขาหาดเขือ

ครัง้แรก เริ่มสรางป พครัง้แรก เริ่มสรางป พ..ศศ..25162516  แลวเสร็จป พแลวเสร็จป พ..ศศ..25232523

ที่ตั้งที่ตั้ง พิกัด พิกัด 4747PNP PNP 750750--350  350  ระวาง ระวาง 4933 4933 III   III   แผนที่  แผนที่  11  : : 5050,,000000

ครัง้สอง ปรับปรงุป พครัง้สอง ปรับปรงุป พ..ศศ..25462546  แลวเสร็จป พแลวเสร็จป พ..ศศ..25482548

พื้นที่รบัน้ําพื้นที่รบัน้ํา 369369..55      ตารางกโิลเมตรตารางกโิลเมตร

ความจสงสดความจสงสด 4141 1010          ลานลกบาศกเมตรลานลกบาศกเมตรความจุสูงสุดความจุสูงสุด 4141..1010          ลานลูกบาศกเมตรลานลูกบาศกเมตร

พื้นที่ผิวน้ําระดับเก็บกักพื้นที่ผิวน้ําระดับเก็บกัก 55..7272    ตารางกิโลเมตร ตารางกิโลเมตร 

่่ ่่เขื่อนประเภทเขื่อนประเภท เขื่อนดิน   ชนดิ   เขื่อนดิน   ชนดิ   "  ZONE   TYPE  ""  ZONE   TYPE  "

สูงสูง 2626..0000    เมตรเมตร

1010

ูู

ยาวยาว 11,,540540 เมตรเมตร



สันเขื่อนกวางสันเขื่อนกวาง 99..0000                        เมตรเมตร

ระดับสนัเขื่อนระดับสนัเขื่อน + + 8989..000000                เมตรเมตร((รทกรทก.).)

ระดับน้าํสงูสดุระดับน้าํสงูสดุ + + 8686..450450                เมตรเมตร((รทกรทก.).)

็็ระดับเก็บกักระดับเก็บกัก + + 8484..800800                เมตรเมตร((รทกรทก.) .) 

อาคารร บายน้ําลนอาคารร บายน้ําลน รปตัว รปตัว U   U   ยาว      ยาว      175175                เมตร เมตร อาคารระบายนาลนอาคารระบายนาลน รูปตว รูปตว U   U   ยาว      ยาว      175175                เมตร เมตร 

      กวาง       กวาง       3939                เมตรเมตร

ระบายน้ําสงูสดุระบายน้ําสงูสดุ 650650                ลบลบ..มม. / . / วินาทีวินาที
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ระบบสงน้าํระบบสงน้าํ

อาคารปากคลองระบายน้ําได   อาคารปากคลองระบายน้ําได   33..5050    ลบลบ..มม. / . / วินาทีวินาที

คลองสงน้ําสายใหญฝงซายยาว          คลองสงน้ําสายใหญฝงซายยาว          1616..200200    กิโลเมตรกิโลเมตร

คลองสงน้ําสายใหญฝงขวายาว           คลองสงน้ําสายใหญฝงขวายาว           77..800800      กิโลเมตรกิโลเมตรญญ

กลุมผูใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา                   5454            กลุม กลุม 

 ้ํ ้ํ โโความยาวคูสงนําความยาวคูสงนํา               6666..175175      กิโลเมตร กิโลเมตร 

ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได  ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได                1515,,300300      ไรไร

1212
ภาพคลองสงน้าํสายใหญฝงซาย



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมพีระราชดําริ

ี่ ั ั  ้ํ ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมพีระราชดําริ

ี่ ั ั  ้ํ ีเกียวกับการพัฒนาลุมนํากุยบุรีเกียวกับการพัฒนาลุมนํากุยบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส  กับ 

่ 1 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส  กับ 

่ 1 แมทัพภาคที 1 และรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทรงขอใหสนับสนุนและรวมมือกับ
กรมชลประทานในการพิจารณาเพิม่ปริมาณการเก็บกักของอางเก็บน้ํายางชุม เพื่อเพิ่มความชุมชื้นให

ปากุยบุรี และสงน้ําใหกับพื้นทีเ่พาะปลูกที่

แมทัพภาคที 1 และรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยทรงขอใหสนับสนุนและรวมมือกับ
กรมชลประทานในการพิจารณาเพิม่ปริมาณการเก็บกักของอางเก็บน้ํายางชุม เพื่อเพิ่มความชุมชื้นให

ปากุยบุรี และสงน้ําใหกับพื้นทีเ่พาะปลูกทีุ่ ุ ู

ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา

ุ ุ ู

ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา



ื่ ั ี่ ็   ั ี ํ ั ี่ ั ั  ้ํ ีเมือวันที 6 ตุลาคม 2546 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกียวกับการพัฒนาลุมนํากุยบุรี  

ณ ตําหนักเปยมสุข พระราชวงัไกลกังวล  โดยสรุปความไดดังนี้

1 ใหพิจารณาการเพิ่มความจอางเก็บน้ํายางชม  และสามารถเก็บกักและระบายออกทายเขือ่นโดยไมเปนอันตรายตอโครงสรางเดิม  ใหทํา1. ใหพจารณาการเพมความจุอางเกบนายางชุม  และสามารถเกบกกและระบายออกทายเขอนโดยไมเปนอนตรายตอโครงสรางเดม  ใหทา

ใหเร็วที่สุด  เริ่มหลังฝนนี้  ใชเวลา 2 ป  เสร็จป 2548  โดยให สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเริ่มตนไดเร็ว  และใหพิจารณา

นําน้ําจากอางโดยวางทอนําน้ําไปทําบอพักน้ําไวบริเวณที่เปนเนินและทําระบบกระจายน้ํา  และนําน้าํไปใชประโยชน

2. ใหพิจารณากอสรางฝายตนน้ํา (Check Dam) สระน้ําขนาดเล็กตามลําหวย  ในพื้นที่เหนอือางเพื่อเก็บกักน้ําไวใชซึ่งจะชวยชะลอน้ํา2. ใหพจารณากอสรางฝายตนนา (Check Dam) สระนาขนาดเลกตามลาหวย  ในพนทเหนออางเพอเกบกกนาไวใชซงจะชวยชะลอนา

ไมใหเกิดน้ําทวม  เกิดความชุมชื้นและชางมีน้ํากินดวย

3. ใหกองทัพภาคที่ 1    กรมชลประทาน   กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพนัธุพืช  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และสํานักงาน กปร.  

รวมกันแกไขปญหาผลกระทบของโครงการและชวยเหลือราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากการกอสราง
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“…. ก็ตองสรางเขื่อนใหเก็บน้ํา ดีขึ้นอยางมากที่สุดก็ขึ้น 2 เมตร ก็นับวาดีจะไดน้ํา

เพิ่มเติม 9 ลานลูกบาศกเมตร   ก็นับวาไมเลว มันไมมาก สูที่อื่นไมได ไมมากู ู

ดีกวาที่ไมมี   ความจริงควร จะมอียางนี้ทั่วตลอด  ใหสามารถที่จะเก็บน้ํา แลว

ปองกันไมใหน้ํามาทวมตอนหนาฝนหรือมีพายุ เขามา ไมใหน้ําแลง ใหมีน้ําใช

สําหรับการกสิกรรมหรือการบริโภค "สาหรบการกสกรรมหรอการบรโภค ….
วันที่   4   ธันวาคม   2546  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา
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การดําเนินงานปรับปรุงเขือ่นดนิ

ระดับเก็บกัก (ใหม) +84.80 ม.รทก. 

น้ําเพิ่มขึ้น 9.1 ลาน ลบ.ม.(รวมเปน 

41.1 ลาน ลบ.ม.)

ระดับสันเขื่อนใหม +89.00 ม.รทก. 

้

)

ความจุน้ําเพิ่มขึ้น 2 เมตร

ดานเหนือน้ํา ดานทายน้ํา

เขื่อนดินเดิม

ั ็ ั  ( ิ ) 82 80  ระดบเกบกก (เดม) +82.80 ม.รทก. 

ความจุ 32.0 ลาน ลบ.ม.

 
งานที่ดําเนินการป 47
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ลกัษณะเขื่อนเดิม ลักษณะเขื่อนใหม
1.เขื่อนดิน  ชนิด ZONE  TYPE เขื่อนดิน  ชนิด ZONE  TYPE

ความสง        23.00          ม. ความสง      26.00         ม.ความสูง        23.00          ม.

ความยาว       1,500.00         ม.

ความกวางสันเขื่อน   8.00         ม.

ระดับสันเขื่อน              + 86.000        ม.(รทก.)

ความสูง      26.00         ม.

ความยาว       1,540.00         ม.

ความกวางสันเขื่อน   9.00         ม.

ระดับสันเขื่อน              + 89.000       ม.(รทก.)

ระดับน้ําสูงสุด     + 84.700        ม.(รทก.)

ระดับน้ําเกบ็กัก       + 82.800        ม.(รทก.) ระดับน้ํา

ต่ําสุด                    +72.000        ม.(รทก.) ปริมาณน้ําเกบ็กัก

ระดับน้ําสูงสุด     + 86.500       ม.(รทก.)

ระดับน้ําเกบ็กัก       + 84.800       ม.(รทก.) 

ระดับน้ําต่ําสุด               +72.000       ม.(รทก.)

้
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32.00         ลาน ลบ.ม. ปริมาณนําเก็บกกั 41.1          ลาน ลบ.ม.



สภาพน้ําในอางเก็บน้ําหลังดําเนินการปรับปรุง
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1919
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งพรอมดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารทีรงทอดพระเนตรอางเก็บน้ํายางชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548



2020



็   ั ิ   โ ิ่ ป ิ ิ ็ ั ้ํ 

2121

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงติดตามความกาวหนาโครงการเพิมประสิทธิภาพการเกบ็กักนําอาง

เก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ พรอมทั้งเสด็จพระราชดาํเนินมาทอดพระเนตร         ทาง

ระบายน้ําลนดวยความเอาพระทัยใสเปนอยางยิ่ง



““......ขยายเขื่อนที่กุยบุรีเก็บน้ําได ขยายเขื่อนที่กุยบุรีเก็บน้ําได 99  ลานลบลานลบ..มม. . มีโครงการพระราชดําริก็เลยทําทันที แทนที่จะใชเวลา มีโครงการพระราชดําริก็เลยทําทันที แทนที่จะใชเวลา 33  ป ก็ใชป ก็ใช

เวลา เวลา 22  ปทํางานไดปทํางานได ถาไมมีน้ํา ถาไมมีน้ํา 99  ลานลบลานลบ มม   ถาฝนตกลงมามีหวังทวม ทวมทั้งบนทั้งลาง เราทําโครงการที่ใชถาฝนตกลงมามีหวังทวม ทวมทั้งบนทั้งลาง เราทําโครงการที่ใชเวลา เวลา 22  ปทางานไดปทางานได......ถาไมมนา ถาไมมนา 99  ลานลบลานลบ..มม. . ถาฝนตกลงมามหวงทวม ทวมทงบนทงลาง เราทาโครงการทใชถาฝนตกลงมามหวงทวม ทวมทงบนทงลาง เราทาโครงการทใช

งานไดแลว เร็ว ประหยัดงานไดแลว เร็ว ประหยัด......ตอนนั้นใชเงินลานกวาๆเดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแลว ถาไมไดทํา น้ําที่มาทวมก็ทําลายตอนนั้นใชเงินลานกวาๆเดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแลว ถาไมไดทํา น้ําที่มาทวมก็ทําลาย

รอยลานรอยลาน......รอยลานที่เอาจากโครงการพระราชดําริกลับคืนมาแลว กลับคืนมาที่ไหน ก็กลับคืนมาที่ประชาชน รอยลานที่เอาจากโครงการพระราชดําริกลับคืนมาแลว กลับคืนมาที่ไหน ก็กลับคืนมาที่ประชาชน 

้้ ้้ประชาชนก็ได แตถาไมใชเงินนีปหนาจะตองใชสองรอยลาน ประชาชนก็ได แตถาไมใชเงินนีปหนาจะตองใชสองรอยลาน ......อันนีรอยลานใชไปใชดีแลว ใชถูกตองไมอันนีรอยลานใชไปใชดีแลว ใชถูกตองไม

เสียหายทําใหประชาชนไดกําไรที่ไดทําโครงการประหยัดไป เสียหายทําใหประชาชนไดกําไรที่ไดทําโครงการประหยัดไป 11  ป ป ......การขยายโครงการกุยบุรีไดผลจริง ไดไปดูก็การขยายโครงการกุยบุรีไดผลจริง ไดไปดูก็

ดีใจ พอใจดีใจ พอใจ......

2222
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 44  ธันวาคม ธันวาคม 2548 2548 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระชนมพรรษา



ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม 22 โครโครงการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม 22 โครโครงการสงแวดลอม  สงแวดลอม  2  2  โครโครงการสงแวดลอม  สงแวดลอม  2  2  โครโครงการ

ภาพโดย Fletcher & Baylis                           12 กรกฎาคม 2552 ภาพโดยสุพล จติรวิจักษณ                   17 มกราคม 2553
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โครงการพัฒนาปาไมปากน้าํปราณบุรีอัน
ื่ ํ ิ

โครงการพัฒนาปาไมปากน้าํปราณบุรีอัน
ื่ ํ ิเนืองมาจากพระราชดําริเนืองมาจากพระราชดําริ

มงเนนการพฒันา  รักษา  ปองกนัปาชายเลนในพืน้ที่ปากน้ําปราณมงุเนน ร ฒน ร ง น เลนใน น น ร ณ
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สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์พระบรมราชนินีาถ  ทรงปลอยปทูะเลจํานวน  19  ตัว 
ป ํ 2  2  ื่ ั ี่ 26 25     และทรงปลูกตะบูนดา 2  ตน  ตะบูนขาว  2  ตน เมอวนท 26 กรกฎาคม 25
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สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์พระบรมราชนินีาถ ทรงปลอยปทูะเลจํานวน 598  ตวั
และเสด็จทอดพระเนตรทางเดินศึกษาธรรมชาติ  

้ ่ ่“ปาเลนปากน้ําปราณ”  เมื่อวนัที่ 4  เมษายน 2543
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โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปา
บริเวณปาสงวนแหงชาติปากยบรีอัน
โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปา
บริเวณปาสงวนแหงชาติปากยบรีอันบรเวณปาสงวนแหงชาตปากุยบุรอน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
บรเวณปาสงวนแหงชาตปากุยบุรอน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

• มุงเนนดําเนินงานสนองแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยดําเนินการ

้ ่ ่

• มุงเนนดําเนินงานสนองแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยดําเนินการ

้ ่ ่
ู

ตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อดําเนินการอนุรักษและ
ฟนฟูปา  เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกแผวถางปา
ป ั ป ํ ื่ ึ่ ํ ใ 

ู
ตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อดําเนินการอนุรักษและ
ฟนฟูปา  เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกแผวถางปา
ป ั ป ํ ื่ ึ่ ํ ใ ปลูกสับปะรดและทําการเกษตรอืนๆ ซึงทําให
สภาพปาเสื่อมโทรม  สงผลกระทบตอที่อยู
อาศัย และแหลงอาหารของสัตวปาโดยเฉพาะ

ปลูกสับปะรดและทําการเกษตรอืนๆ ซึงทําให
สภาพปาเสื่อมโทรม  สงผลกระทบตอที่อยู
อาศัย และแหลงอาหารของสัตวปาโดยเฉพาะอาศย  และแหลงอาหารของสตวปาโดยเฉพาะ
ชางปา
อาศย  และแหลงอาหารของสตวปาโดยเฉพาะ
ชางปา
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ความรวมมือในการอนุรักษสัตวปา 
อุทยานแหงชาตกิยุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นอมนําแนวพระราชดํารัสเพื่อการอนุรักษ

“ชางปาควรอยในปา เพียงแตตองทําใหปานั้นมีอาหารชางเพียงพอ

ุ ุ ุ

ชางปาควรอยูในปา เพยงแตตองทาใหปานนมอาหารชางเพยงพอ 
การปฏิบัติ คือ ใหไปสรางอาหารในปาเปนแปลงเล็กๆและกระจาย 
กรณีชางปาออกมาที่ชายปาตองใหความปลอดภัยกับชางปา”

พระราชดํารัสพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ ศ 2542พระราชดารสพระบาทสมเดจพระเจาอยูหว เมอวนท 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ตอการจัดการสถานการณระหวางคนกับชางปาอุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ภาพรวมการดําเนินงานภาพรวมการดาเนนงาน
    โครงการตนแบบเพื่ออนุรักษสัตวปาอยางบูรณาการ ภายใตการมีสวนรวมของ
คนทุกภาคสวน
บนฐานขอมลทกมติทั้งในและตางประเทศเพื่อสนับสนนการจัดการระยะยาวอยางบนฐานขอมูลทุกมตทงในและตางประเทศเพอสนบสนุนการจดการระยะยาวอยาง
เปนระบบ
เพื่อสนองแนวพระราชดําริชางปาควรอยูในปา
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สัตวปาเปาหมายและสถานภาพการอนุรักษสัตวปาเปาหมายและสถานภาพการอนุรักษ

คุณคาการอนุรักษ

ระดับโลก
สถานภาพใกลสญพันธ

200 ตัว (มัทนา, 2552)

สถานภาพใกลสูญพนธุ

ภาพโดยอุทยานแหงชาติกุยบรุี ภาพโดยโครงการวิจัยเสือ 10 ตัว (WWF, 2552)

คุณคาการอนุรักษ

ระดับโลก

ภาพโดย Fletcher & Baylis ภาพโดยอุทยานแหงชาติกุยบรุี 100 ตัว (อช.กุยบุร,ี 2553)

สถานภาพถูกคุกคาม

สัตวปาสงวน

ของประเทศไทย

2929

สมเสร็จ เลียงผา เกงหมอ

รายงานป 2552

ภาพโดยโครงการวิจัยเสือภาพโดยโครงการวิจัยเสือ



ภาพรวมการดําเนนิงานอนุรักษชางปาและจัดการสถานการณระหวางคนกับชางปา อุทยานแหงชาติกุยบุรี

สนับสนุนดานนโยบาย – เชื่อมตอผืนปาธรรมชาติระหวางอุทยานแหงชาติกุยบรุีและอุทยานแหงชาติแกงกระจานระหวางดําเนนิการ

ปาธรรมชาติและปาฟนฟสูภาพ
การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ปองกันการตัดไม 

และลาสัตวปา

ความรวมมือดําเนินการอช.กุยบุรี – WWF อช.กุยบุรี – กลุมงานวิจัยสัตวปา - WWF

ุ ุ ุ ุ ุ

การปองกัน การติดตามผล

การตดตามการเปลยนแปลง

จํานวนประชากรชางปา

ฟนฟูสภาพธรรมชาติ

ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปา

และลาสตวปา

การปองกน การตดตามผล

สนับสนนุการเฝาระวังชางปา การบันทึกเหตุการณ

สถานการณชางปา
พื้นที่รอยตอ

รั้วไฟฟาถาวร แผนงานดําเนินการ
พื้นที่รอยตอ

เสริมสรางศักยภาพ

บคลากร และชมชน

สรางความเขาใจ

และเผยแพรความร

รวไฟฟาถาวร

พลังงานแสงอาทิตย

แผนงานดาเนนการ

พื้นทีเ่กษตรกรรม

บุคลากร และชุมชน และเผยแพรความรู

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนษุย

(Local Hero)

ศูนยการเรยีนรู

และปฏิบัติการอนุรักษชางปา

ความรวมมือระหวางชมชนทองถิ่น หนวยงานรฐัระดับพื้นที่ และภาคธรกิจเอกชน
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ความรวมมอระหวางชมุชนทองถน หนวยงานรฐระดบพนท และภาคธุรกจเอกชน

อช.กุยบุรี ชุดประสานงานโครงการปากุยบุรีอันเนื่องจากพระราชดาํริฯ บานรวม  WWF ประเทศไทย  ชมรมฅนรักษชางปา

ชมรมอนุรักษชางปาและสิ่งแวดลอมอาํเภอกยุบุรี ชมรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษชางปากุยบุรี และภาคธุรกิจเอกชน



กิจกรรมปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปาและฟนฟูสภาพธรรมชาติในพื้นที่โครงการพระราชดําริฯ 

แปลงปรับปรุงฯ ดําเนินการในป 2552

แปลงปรับปรุงฯ ดําเนินการในป 2551

จํานวน 800 ไร

การดําเนินงานภายใตความรวมมือ

  ิ ี

ไ 

ุ
ระหวางอุทยานแหงชาติกุยบุรี และ

WWF ประเทศไทย

200 ไร
100 ไร

200 ไร200 ไร

100 ไร

ไ 200 ไร

สนับสนุนการดําเนินการโดย
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สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล



ภาพโดย Fletcher & Baylis                           12 กรกฎาคม 2552

ภาพโดยสุพล จติรวิจักษณ                   17 มกราคม 2553

3232
ภาพโดยสุชิน วงศสุวรรณ                   26 ตุลาคม 2552



ภาพรวมความกาวหนาการดาํเนินงาน
อนรักษชางปา

ภาพรวมความกาวหนาการดาํเนินงาน
อนรักษชางปาอนุรกษชางปาอนุรกษชางปา

•• จํานวนประชากรชางปาเพิม่ขึ้นจากการรายงานของดรจํานวนประชากรชางปาเพิม่ขึ้นจากการรายงานของดร..มัทนา ศรีมัทนา ศรี
กระจาง สํานกัอนุรักษสัตวปา โดยในป กระจาง สํานกัอนุรักษสัตวปา โดยในป 2548 2548 พบชางปาจํานวน พบชางปาจํานวน 140 140 ตวั ตวั 

ใ ปใ ป ํ  ป ั ใ ื ี ี ํํ  ป ั ใ ื ี ี ํ

•• จํานวนประชากรชางปาเพิม่ขึ้นจากการรายงานของดรจํานวนประชากรชางปาเพิม่ขึ้นจากการรายงานของดร..มัทนา ศรีมัทนา ศรี
กระจาง สํานกัอนุรักษสัตวปา โดยในป กระจาง สํานกัอนุรักษสัตวปา โดยในป 2548 2548 พบชางปาจํานวน พบชางปาจํานวน 140 140 ตวั ตวั 

ใ ปใ ป ํ  ป ั ใ ื ี ี ํํ  ป ั ใ ื ี ี ํและในป และในป 2552 2552 รายงานจํานวนชางปาจากการนับในเดือนมีนาคม มีจํานวนรายงานจํานวนชางปาจากการนับในเดือนมีนาคม มีจํานวน
168 168 ตวั ในปาฟนฟูธรรมชาติบรเิวณพื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ และตวั ในปาฟนฟูธรรมชาติบรเิวณพื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ และ
ประมาณจํานวนชางปากระจายอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี ประมาณจํานวนชางปากระจายอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ประมาณประมาณ 200 200 ตวัตวั

และในป และในป 2552 2552 รายงานจํานวนชางปาจากการนับในเดือนมีนาคม มีจํานวนรายงานจํานวนชางปาจากการนับในเดือนมีนาคม มีจํานวน
168 168 ตวั ในปาฟนฟูธรรมชาติบรเิวณพื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ และตวั ในปาฟนฟูธรรมชาติบรเิวณพื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ และ
ประมาณจํานวนชางปากระจายอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี ประมาณจํานวนชางปากระจายอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ประมาณประมาณ 200 200 ตวัตวัประมาณ ประมาณ 200 200 ตวตว

•• ในรอบ ในรอบ 5 5 ป พบชางปาเสียชวีติจํานวน ป พบชางปาเสียชวีติจํานวน 1 1 ตวั ดวยสาเหตุจากการตดิเชื้อ ตวั ดวยสาเหตุจากการตดิเชื้อ 
โดยไมพบชางปาเสียชวีติอันมสีาเหตมุาจากสถานการณระหวางคนกับโดยไมพบชางปาเสียชวีติอันมสีาเหตมุาจากสถานการณระหวางคนกับ
ชางปา ในกรณีทีช่างปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรมชางปา ในกรณีทีช่างปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรม

ประมาณ ประมาณ 200 200 ตวตว
•• ในรอบ ในรอบ 5 5 ป พบชางปาเสียชวีติจํานวน ป พบชางปาเสียชวีติจํานวน 1 1 ตวั ดวยสาเหตุจากการตดิเชื้อ ตวั ดวยสาเหตุจากการตดิเชื้อ 
โดยไมพบชางปาเสียชวีติอันมสีาเหตมุาจากสถานการณระหวางคนกับโดยไมพบชางปาเสียชวีติอันมสีาเหตมุาจากสถานการณระหวางคนกับ
ชางปา ในกรณีทีช่างปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรมชางปา ในกรณีทีช่างปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรมชางปา ในกรณทชางปาพยายามออกไปหากนในพนทเกษตรกรรมชางปา ในกรณทชางปาพยายามออกไปหากนในพนทเกษตรกรรม

•• สถิตเิหตุการณชางปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรม ในสถิตเิหตุการณชางปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรม ใน
พื้นที่เปาหมายดาํเนินโครงการ พบวา มีจํานวนลดลง โดย พื้นที่เปาหมายดาํเนินโครงการ พบวา มีจํานวนลดลง โดย WWF WWF ประเทศประเทศ
ไทย สาํรวจพบ ไทย สาํรวจพบ 332 332 ครั้ง ในป ครั้ง ในป 2548 2548 และในป และในป 2552 2552 มีจํานวนเหตกุารณลดลงมีจํานวนเหตกุารณลดลง

ืื ั้ ใ ํ ี้  ช ป ไ ส ี ่ํ ิ ืชั้ ใ ํ ี้  ช ป ไ ส ี ่ํ ิ ืช

ชางปา ในกรณทชางปาพยายามออกไปหากนในพนทเกษตรกรรมชางปา ในกรณทชางปาพยายามออกไปหากนในพนทเกษตรกรรม
•• สถิตเิหตุการณชางปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรม ในสถิตเิหตุการณชางปาพยายามออกไปหากินในพื้นทีเ่กษตรกรรม ใน
พื้นที่เปาหมายดาํเนินโครงการ พบวา มีจํานวนลดลง โดย พื้นที่เปาหมายดาํเนินโครงการ พบวา มีจํานวนลดลง โดย WWF WWF ประเทศประเทศ
ไทย สาํรวจพบ ไทย สาํรวจพบ 332 332 ครั้ง ในป ครั้ง ในป 2548 2548 และในป และในป 2552 2552 มีจํานวนเหตกุารณลดลงมีจํานวนเหตกุารณลดลง

ืื ั้ ใ ํ ี้  ช ป ไ ส ี ่ํ ิ ืชั้ ใ ํ ี้  ช ป ไ ส ี ่ํ ิ ืชเหลือ เหลือ 160 160 ครัง ในจํานวนนพีบวา ชางปาไมสามารถเหยียบยํากินพืชผลครัง ในจํานวนนพีบวา ชางปาไมสามารถเหยียบยํากินพืชผล
การเกษตรได จํานวน การเกษตรได จํานวน 85 85 ครั้งครั้ง

•• ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปาตามธรรมชาติในเขตปาฟนฟูธรรมชาติ ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปาตามธรรมชาติในเขตปาฟนฟูธรรมชาติ 
พื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ จํานวนพื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ จํานวน 800 800 ไร โดยพบสัตวปาจํานวนมากไร โดยพบสัตวปาจํานวนมาก

เหลือ เหลือ 160 160 ครัง ในจํานวนนพีบวา ชางปาไมสามารถเหยียบยํากินพืชผลครัง ในจํานวนนพีบวา ชางปาไมสามารถเหยียบยํากินพืชผล
การเกษตรได จํานวน การเกษตรได จํานวน 85 85 ครั้งครั้ง

•• ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปาตามธรรมชาติในเขตปาฟนฟูธรรมชาติ ปรับปรุงแหลงอาหารสัตวปาตามธรรมชาติในเขตปาฟนฟูธรรมชาติ 
พื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ จํานวนพื้นที่โครงการพระราชดาํริฯ จํานวน 800 800 ไร โดยพบสัตวปาจํานวนมากไร โดยพบสัตวปาจํานวนมาก
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พนทโครงการพระราชดารฯ จานวน พนทโครงการพระราชดารฯ จานวน 800 800 ไร โดยพบสตวปาจานวนมาก ไร โดยพบสตวปาจานวนมาก 
โดยเฉพาะชางปา และกระทิงโดยเฉพาะชางปา และกระทิง
มาใชประโยชนหากินในพื้นที่ปรับปรุง และกิจกรรมดังกลาวมีมาใชประโยชนหากินในพื้นที่ปรับปรุง และกิจกรรมดังกลาวมี
ความสมัพันธโดยตรงตอการลดลงของเหตุการณชางปาออกหากินในความสมัพันธโดยตรงตอการลดลงของเหตุการณชางปาออกหากินใน
ื้ ี่ื้ ี่

พนทโครงการพระราชดารฯ จานวน พนทโครงการพระราชดารฯ จานวน 800 800 ไร โดยพบสตวปาจานวนมาก ไร โดยพบสตวปาจานวนมาก 
โดยเฉพาะชางปา และกระทิงโดยเฉพาะชางปา และกระทิง
มาใชประโยชนหากินในพื้นที่ปรับปรุง และกิจกรรมดังกลาวมีมาใชประโยชนหากินในพื้นที่ปรับปรุง และกิจกรรมดังกลาวมี
ความสมัพันธโดยตรงตอการลดลงของเหตุการณชางปาออกหากินในความสมัพันธโดยตรงตอการลดลงของเหตุการณชางปาออกหากินใน
ื้ ี่ื้ ี่



หมาไน เสือดํา เสือดาวหมาไน เสอดา เสอดาว

ปหมูปา กวางปา ไกฟาหนาเขียว

3434หมีควายเสือโครงเกงหมอ
ตัวอยางภาพสัตวปาที่บันทกึภาพไดในอุทยานแหงชาตกิุยบุรี ระหวางปพ.ศ. 2551- 2552
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เจาหนาที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี ประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา



ดานการเกษตร 1 โครงการดานการเกษตร 1 โครงการดานการเกษตร  1  โครงการดานการเกษตร  1  โครงการ

• โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อการเกษตรตาม• โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อการเกษตรตามโครงการธนาคารโค  กระบอเพอการเกษตรตาม
พระราชดําริ

มงเนนชวยเหลือเกษตรกรยากจน ใหมโีค กระบอื

โครงการธนาคารโค  กระบอเพอการเกษตรตาม
พระราชดําริ

มงเนนชวยเหลือเกษตรกรยากจน ใหมโีค กระบอื    มงุเนนชวยเหลอเกษตรกรยากจน  ใหมโค  กร บอ
ไวใชแรงงานและเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร

    มงุเนนชวยเหลอเกษตรกรยากจน  ใหมโค  กร บอ
ไวใชแรงงานและเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร

• ผลการดําเนนิงาน  
เกษตรกรยืมโคเพื่อการผลิต 203 ตัว กระบือ 11

• ผลการดําเนนิงาน  
เกษตรกรยืมโคเพื่อการผลิต 203 ตัว กระบือ 11เกษตรกรยมโคเพอการผลต  203  ตว  กร บอ  11  

ตัว
เกษตรกรยมโคเพอการผลต  203  ตว  กร บอ  11  

ตัว
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โครงการธนาคารโค  กระบือ  เพื่อ
เกษตรกร

โครงการธนาคารโค  กระบือ  เพื่อ
เกษตรกรเกษตรกร

ตามพระราชดําริ
เกษตรกร

ตามพระราชดําริ
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ดานการสงเสริมอาชีพ 3 โครงการดานการสงเสริมอาชีพ 3 โครงการดานการสงเสรมอาชพ  3  โครงการดานการสงเสรมอาชพ  3  โครงการ
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โครงการโรงสขีาวพระราชทานโครงการโรงสขีาวพระราชทานโครงการโรงสขาวพระราชทานโครงการโรงสขาวพระราชทาน

• มงเนนการรวมกลมเพื่อการลดตนทน• มงเนนการรวมกลมเพื่อการลดตนทนมงุเนนการรวมกลุมเพอการลดตนทนุ
• ผลการดําเนินงาน
มงุเนนการรวมกลุมเพอการลดตนทนุ

• ผลการดําเนินงาน

:  สมาชิกโครงการ  40  ราย  ดําเนนิการปลกูขาว
ไวบริโภคในครัวเรอืน และจําหนายใหกบัโรงสขีาวพระ

:  สมาชิกโครงการ  40  ราย  ดําเนนิการปลกูขาว
ไวบริโภคในครัวเรอืน และจําหนายใหกบัโรงสขีาวพระไวบรโภคในครวเรอน  และจาหนายใหกบโรงสขาวพระ
ราชทา

: โรงสีรับซื้อขาวเปลือกนํามาแปรรปเปนขาวสาร

ไวบรโภคในครวเรอน  และจาหนายใหกบโรงสขาวพระ
ราชทา

: โรงสีรับซื้อขาวเปลือกนํามาแปรรปเปนขาวสาร:  โรงสรบซอขาวเปลอกนามาแปรรูปเปนขาวสาร  
78  ตน

:  โรงสรบซอขาวเปลอกนามาแปรรูปเปนขาวสาร  
78  ตน

3939



โครงการโรงสขีาวพระราชทานโครงการโรงสขีาวพระราชทานโครงการโรงสขาวพระราชทานโครงการโรงสขาวพระราชทาน

สหกรณโรงสีขาวพระราชทานอาวนอย จํากัด

4040



โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่น
ั

โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่น
ัทุรกันดารทุรกันดาร

• มงเนนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรกนัดารตาม• มงเนนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรกนัดารตามมงุเนนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทุรกนดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการ
สนับสนนุการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนอาหารกลางวันและ

มงุเนนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทุรกนดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการ
สนับสนนุการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนอาหารกลางวันและ
นําไปประกอบอาชพีได

• ผลการดําเนนิงาน

นําไปประกอบอาชพีได

• ผลการดําเนนิงาน• ผลการดาเนนงาน
– พัฒนาการเลี้ยวสัตวในโรงเรียน ตชด. 8 แหง
– สงเสริมการเลี้ยงไกไข เปดเทศ ไกพื้นเมอืง และ

• ผลการดาเนนงาน
– พัฒนาการเลี้ยวสัตวในโรงเรียน ตชด. 8 แหง
– สงเสริมการเลี้ยงไกไข เปดเทศ ไกพื้นเมอืง และ– สงเสรมการเลยงไกไข  เปดเทศ  ไกพนเมอง  และ
สนับสนนุเวชพันธ

– สงเสรมการเลยงไกไข  เปดเทศ  ไกพนเมอง  และ
สนับสนนุเวชพันธ

4141



โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่น
ั

โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่น
ัทุรกันดารทุรกันดาร

การสงเสริมการเลี้ยงไกไขในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จัดอบรมการเลี้ยงไกไขและการปองกันโรคสัตวปกในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

อบรมการใชสมุนไพรเพื่อใชในการเลี้ยงสัตว

4242



โครงการหมูบานสหกรณหวยสตัว
ใ 

โครงการหมูบานสหกรณหวยสตัว
ใ ใหญใหญ

• มุงเนนการชวยเหลือราษฎรบริเวณชายแดนตามแนวพระราชดาํริ
็   ั ใ ื้ ี่ ํ  ั ใ 

• มุงเนนการชวยเหลือราษฎรบริเวณชายแดนตามแนวพระราชดาํริ
็   ั ใ ื้ ี่ ํ  ั ใ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในพนืทีตําบลหวยสัตวใหญ  

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ  และตําบลปาเด็ง  อําเภอ
แกงกระจาน  จังหวัดเพชรบรุี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในพนืทีตําบลหวยสัตวใหญ  
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ  และตําบลปาเด็ง  อําเภอ
แกงกระจาน  จังหวัดเพชรบรุี

ผลการดําเนนิงาน
– จัดตั้งสหกรณ

ผลการดําเนนิงาน
– จัดตั้งสหกรณ
– สงเสริมอาชพี
– สํารวจ  รังวัด  จัดทําแผนทื่ถอืครองที่ดิน
– จัดสรรที่ดนิทํากนิ ฯลฯ

– สงเสริมอาชพี
– สํารวจ  รังวัด  จัดทําแผนทื่ถอืครองที่ดิน
– จัดสรรที่ดนิทํากนิ ฯลฯจดสรรทดนทากน ฯลฯจดสรรทดนทากน ฯลฯ

4343



โครงการหมูบานสหกรณหวยสัตว
ใ 

โครงการหมูบานสหกรณหวยสัตว
ใ ใหญใหญ

อบรมการเลีย้งสัตวกับเด็กใน รร.

ตชด.ในเขต ต.หวยสัตวใหญ

4444

อบรมการปองกันโรคสตัวใหกับเด็กใน รร.ตชด.เขต ต.

หวยสัตวใหญ

ตรวจมาตรฐานฟารมโคนมในพื้นที่  ต.หวยสัตวใหญ



สหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ จํากัดสหกรณการเกษตรหวยสัตวใหญ จํากัดสหกรณการเกษตรหวยสตวใหญ  จากดสหกรณการเกษตรหวยสตวใหญ  จากด

4545



สหกรณโคนมไทย-เดนมารค
 ั ใ  ํ ั

สหกรณโคนมไทย-เดนมารค
 ั ใ  ํ ัหวยสัตวใหญ  จํากัดหวยสัตวใหญ  จํากัด

4646



สหกรณการเกษตรหนองพลบัรงเรือง จาํกัดสหกรณการเกษตรหนองพลบัรงเรือง จาํกัดสหกรณการเกษตรหนองพลบรุงเรอง  จากดสหกรณการเกษตรหนองพลบรุงเรอง  จากด

4747



จบการนําเสนอจบการนําเสนอจบการนาเสนอจบการนาเสนอ
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