


 

คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน  

กปร.)  ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในภูมิภาคตาง ๆ ทัว่ประเทศใน

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 รวม 9 ครั้ง เพือ่ใหทราบจํานวนโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริทัว่ประเทศ ติดตามสถานภาพของโครงการฯ ในแตละจังหวัด รวมทั้งรับทราบปญหาอุปสรรค 

ตลอดจนแนวทางดําเนินงานโครงการฯ ของแตละจังหวัด เพื ่อนําผลที ่ไดมาปรับปรุงฐานขอมูลของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหครบถวนสมบูรณ และเปนขอมูลพื้นฐานเพือ่ใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดําริใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป  

 เอกสารฉบับนี ้เปนรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครัง้ที่ 9 

มีผู เขารวมประชุมทัง้สิน้   291  คน ประกอบดวย ผูแทนจากกรุงเทพมหานคร หนวยงานสวนกลางที่

รับผิดชอบโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จํานวน 42 หนวยงาน และผูแทนจากสวนราชการในระดับ

จังหวัดจํานวน  76 จังหวัด  เปนการสรุปภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 8 ครั้งที่ผานมา ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี ้ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบ

ผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของหนวยงาน ปญหา อุปสรรค ตาง ๆ ไดแลกเปลีย่น

เรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชือ่มประสานแผนงาน/งบประมาณการดําเนินงาน

รวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสนองพระราชดําริการ

พฒันาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อนึ่ง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  

 

สํานักงาน กปร. 

มกราคม 2554 

 

   



สารบญั 

 

สวนท่ี 1                     หนา  

          

• คํากลาวรายงานโดย นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.    1 

• พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      3  

      โดย ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

• คําบรรยายเร่ือง สรุปภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเน่ือง  13 

มาจากพระราชดําริ 8 คร้ังที่ผานมา   

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

 

สวนท่ี 2  

• สรุปการเสวนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ :    18 

การบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  

 

สวนท่ี 3  

• สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 58 

 

ภาคผนวก 

• จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• กาํหนดการ 

• รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามหนวยงาน 

• ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 



คํากลาวรายงาน 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 9 

กรุงเทพมหานคร และ หนวยงานสวนกลาง 

วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553   

ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  

 

กราบเรียน ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค  องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสาน 

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพฒันาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ   

  กระผมในนามของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี เปนอยางสูงที่ใหเกียรติมาเปนประธานใน

การเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553  ครัง้ที ่9 

ในวันน้ี 

   โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ที่สามารถชวยเหลือราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูทีดี่ขึ้น โดยโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึน้ครองสิริราชสมบัติ 

จนถึงปจจุบัน เปนเวลามากกวา 60 ป ทําใหมีโครงการฯ มากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วประเทศ   

   การดําเนินงานที่ผานมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริ สรุปความ

วา ใหติดตามการดําเนินงานโครงการเพือ่ใหเกดิประโยชนสูงสุด นอกจากน้ี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ ใหมีการติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริอยางตอเน่ือง   

   สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยสํารวจติดตามสถานะการดําเนินงาน

ของโครงการฯ รวมทัง้การเนนการใชประโยชนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดประโยชน

มากที่สดุ ซึ่งสวนหนึ่งของการดําเนินงานดังกลาว คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 9 ครัง้กระจายไปตามภาคตาง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อใหเกิดการ

ติดตามขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกจังหวัด และมีเวทีเพือ่นําเสนอ และแลกเปลีย่น

แนวทางในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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   การประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ เปนคร้ังที่ 9 ซึ่งเปนคร้ังสุดทายจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีผูเขารวมประชุมฯ จํานวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการในระดับกระทรวง และ

กรมตางๆ ที่ดําเนินงานสนองพระราชดําริ ผู แทนในระดับจังหวัดทัว่ประเทศ โดยผูแทนกรมจะไดรวม

นําเสนอและแลกเปลีย่นแนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวย   

   บัดนี้ ไดเวลาสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปดการประชุม

เชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 9 และมอบนโยบาย 

แนวทางการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวย 

   ขอกราบเรียนเชิญ ครับ 
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คํากลาวเปด 

โดย ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค  องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 9 

กรุงเทพมหานคร และ หนวยงานสวนกลาง 

วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553   

ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  

 

 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูแทนสวน 

ราชการ และผูมีเกียรติทุกทาน ผมมีความยินดีเปนอยางยิง่ทีไ่ดมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่  9 ซึ ่งสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดขึน้ ใน

วันน้ี 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ

ทุกพระองค ทรงหวงใยราษฎรโดยพระราชทานพระราชดําริในการชวยเหลือเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต เกิด

เปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมากกวา 4,000 โครงการ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ไดเร่ิมดําเนินการมาเปนเวลายาวนานและมีการใชประโยชนโครงการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงงานดานการพัฒนาโดยเริม่จากการเสด็จพระราชดําเนินไปเยีย่ม

ราษฎรในพื้นที่ทัว่ประเทศ ภายหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย เพือ่ทรงรับทราบถึงสภาพความเปนอยู ปญหา

ของราษฎรในพื้นทีต่าง ๆ โดยเริ่มจากในพื้นทีภ่าคกลางกอน และเสด็จฯ ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ และภาคใต ซึ่งการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรนี ้เปนที่มาของพระราชดําริในเรื่องตาง ๆ เชน 

ฝนหลวง และฝายชะลอความชุมชื้น เนื่องจากทรงเห็นสภาพความแหงแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ทรงเห็นเมฆทีเ่กิดขึน้ ทรงหาแนวทางทีจ่ะทําใหฝนตกและจัดการฝนทีต่กใหสามารถชวยดานการเกษตร 

และฟนฟูสภาพปาไม ทรัพยากรธรรมชาติเปนตน 

 งานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนัน้ พระองคทานทรงวางแผน และมีการดําเนินการ

เปนขั้นเปนตอน และมีหลากหลายในทุก ๆ ดาน ซึ ่งมีตัวอยางเชน ดานน้ํา ดานปาไม ดานดิน ดาน

สิ่งแวดลอม ดานพลังงานทดแทน และดานอ่ืน ๆ เชน การปศุสัตว ประมง การศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันนี้ เปนครั้งหลังสุดทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่กอนหนานีก้ระจายไปทัว่

ประเทศ ทําใหเห็นถึงพระมหากรุณาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 
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 สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในกรุงเทพมหานครมีอยู มากมาย ซึ ่งมีทั ้งที ่คน

กรุงเทพฯ รูจักและทราบดี และที่อาจไมคุนเคย ในที่น้ีอยากจะนําเสนอเพือ่ใหเห็นถึงการทรงงานที่ไมเฉพาะ

ในเขตชนบทหางไกลแตในเขตกรุงเทพฯ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาทิ 

 1. โครงการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 2. โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี – สระบุรี ทําใหนํ้าไมทวมกรุงเทพฯ 

 3. โครงการแกมลิงฝงตะวันออก และโครงการแกมลิงฝงตะวันตก 

 4. โครงการคลองลัดโพธิ์ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 5. โครงการแกไขปญหาน้ําเสียในกรุงเทพฯ ที่สําคัญคือ 

  1) โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน 

  2) โครงการบึงพระราม 9 

 6. โครงการแกไขปญหาจราจรเขตกรุงเทพฯ 

  1) โครงการกอสรางถนนรัชดาภิเษก 

  2) โครงการกอสรางปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนราชดํา เนิน บริเวณหนากรม

ประชาสัมพันธ (เดิม) 

  3) โครงการขยายสะพานผานฟาลีลาศ และสะพานคูขนานสะพานมัฆวานรังสรรค 

  4) โครงการทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี 

  5) โครงการจตุรทิศ ตะวันออก 

 7. โครงการดานสังคมที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

 ตัวอยางโครงการฯ นี้เปนเพียงบางสวนเพื่อใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทาน

โครงการใหราษฎรในทุกที ่ทุกหนแหง และโครงการสามารถแกปญหาไดอยางยั ่งยืน อยางนอยสิง่ที่เรา

ไดรับสําหรับคนกรุงเทพฯ คือ น้าํไมทวมกรุงเทพฯ อีก คนรุนใหมจะไมรูวาน้ําทวมกรุงเทพฯ เปนอยางไร 

ซึ่งเกิดดวยพระบารมีของพระองคทาน 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันนี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดใหมีการติดตามสถานการณดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั ้งหมด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของสํานักงาน กปร. จัดมาทั้งหมด 8 คร้ัง รวมคร้ังที่ 9 ดวย รวม 76 จังหวัด สํานักงาน กปร. ควร

จะทํารายงานสรุปใหถูกตองที่สุด 

 ประเด็นแรก การประชุมครั้งแรกที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และครัง้ที่ 

8 ที ่โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในการประชุมทั ้ง 9 ครั้ง มี

องคมนตรี 3 ทาน ผมไดมอบหมายใหองคมนตรีอีก 2 ทาน คือ ฯพณฯ นายสวัสดิ ์ วัฒนายากร และ ฯพณฯ 
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นายพลากร  สุวรรณรัฐ รวมไปเปดการประชุมฯ ตามความเหมาะสม การประชุมแตละครั้ง แบงเปนภาค  

ตาง ๆ 8 คร้ัง รวม 76 จังหวัด 

 ประเด็นที่ 2

 

  สรุปการประชุม 8 ครั้ง มีโครงการทัง้หมด 2,329 โครงการ ผมหวังวา ถาเสร็จการ

ประชุมคร้ังที่ 9 ทานอาจจะมีโครงการออกมาวามี 3,892 โครงการ หรือ 4,201 โครงการ คนก็จะคิดวาตัวเลข

จริงหรือเปลา จะเปนผลการประชุมออกมาใหชัดเจนวามีกีโ่ครงการแนนอน ผิดพลาดอาจจะมีนิดหนอย แต

ก็ตองทําสรุปออกมา 

ประเด็นที ่ 3

 2. เปนโครงการทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรับไวเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ตามทีป่ระชาชนในทองถิน่ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา อันนีก้็มีมาก ประชาชนมีปญหา โครงการก็เสนอผาน

เจาหนาที ่เจาหนาทีก่็วิเคราะหแลวจัดทํารายงานขึน้ทูลเกลาฯ ถวาย ขอพระราชทานวินิจฉัย พระองคทานก็

โปรดเกลาฯ ใหเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือตามแนวพระราชดําริ 

  โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เราก็พยายามอยากจะทราบวา มีโครงการ

อะไรบาง ที่ทานมีพระราชดําริ หรือทีท่านสนพระทัย เชน โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุมน้าํก่าํฯ จังหวัดสกลนคร 

หรือโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงที่วัดมงคลชัยพัฒนา หรือโครงการที่ภูเวียง เปนตน เปนโครงการที่

พระองคทานทรงติดตามและทอดพระเนตรตลอดก็มีทั่วประเทศ  

 3. อาจจะมีโครงการอ่ืน ๆ สวนราชการหรือประชาชนในทองถิ่น หนวยงานริเร่ิมพยามยามทําตาม

แนวพระราชดําริ และทรงรับเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเหลานี ้เปนตน โครงการเหลานีก้็คง

จะมีการแยกแยะ เกือบ 4,000 โครงการ วา ตองการอะไรบาง ขอตอไปคือ การขยายผลคงตองมีการนํา

โครงการเหลานีไ้ปใชประโยชนไปถายทอดผล ไปขยายผลตอเนือ่งและตามแนวพระราชดําริ หากจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตอไปก็ทราบดี พระองคทานทรงไมมีพระราชโอกาสที่ทรงงานหนักเหมือนกอน ๆ ดังนัน้เรา

จะแกไขแนวพระราชดําริโครงการเหลานัน้ ก็ควรจะทําเรือ่งมาตามขัน้ตอนวาจะแกไขอยางนี้นะ ไมใชเรา

แกไขไปจนเปลี่ยนไปหมด อางวาเปนพระราชดําริคงไมถูกตองนักไมใชหมายความวาจะตองยึดอยางนี้

ตลอดไป เราอาจจะปรับปรุงตามสิ่งแวดลอม ตามเวลาที่ผานไปไดแตวาขอใหทํารายงานเพือ่กราบบังคมทูล 

ตอไปก็อาจจะมีพระราชวงศบางพระองคที่ชวยดูแลอยู ชวยพิจารณาอันนี้ สุดทายของการขยายผลคือการ

ประชาสัมพันธก็คงตองมีการประชาสัมพันธใหทราบทั้ง 4,000 โครงการ วาอันไหนเกิดประโยชน อันไหน

ทีเ่สร็จไปแลว อันไหนทีย่กเลกิไป สวนแนวทางในการดําเนินการตอไป คือ แนวทางในอนาคตผมก็คิดวา 

 ประการแรก เปนไปตามแนวพรราชดําริทีท่รงพระราชทานมาในชวงระยะเวลาเกือบ 40 กวาปที่

ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู  สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือพระราชวงศองคอ่ืนไดทรงแนะนําตาง ๆ เสด็จดวยพระองคเองหรือ

ในนามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เราก็ตองทําตามคําแนะนํานั้น  
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 ประการทีส่อง คณะที่ปรึกษาซึ่งตอนนี้อยางทีผ่มกราบเรียนแลววา วา มีองคมนตรี 3 ทานที่โปรด

เกลาฯ ใหมาชวยดูแลโครงการเหลาน้ีอยู อาจจะทานอ่ืนอีกที่เกี่ยวของบาง แตทานรับผิดชอบงานอืน่แลว แต

ทานมแีนวคดิให เราคงจะรับฟง 

 4. คณะกรรมการของ กปร. มีคณะกรรมการทีร่วมทํางาน กปร. ก็ทํางานแบบสํานักเลขาธิการ เรา

ไมไดทํางานแบบสั่งการโดยตรงจะตองฟงเสียงของกรรมการ โดยเฉพาะ กปร. ขึน้ตรงกับนายกรัฐมนตรี ก็

ตอนนี้มีปญหานิดทีน่ายกรัฐมนตรีเปลี่ยนบอย นายกรัฐมนตรียังไมไดประชุมงานของ กปร. ก็ไปซะแลว ก็

เปนปญหา แตอยางไรก็ตาม สํานักงาน กปร. ทํางานแบบบูรณาการ สมานฉันท ไมทํางานโดยพละการ 

แนวทางมีอ่ืน ๆ อีกเยอะ 

 ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะขอกลาวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนพิเศษ 

 ประการแรก ตองรูจักโครงการสมัยแรก ๆ ผมอยากยกตัวอยางเชน พระองคทานเริ่มงานจริง ๆ ป 

2494 เริ่มเสด็จออกทรงงานทัว่ประเทศ แลวก็เริม่ คือ โครงการปลาหมอเทศ อันนี้คือความเขาใจของผม 

ความจริงอาจจะมีกอนหนานี้ก็ได แต พ.ศ. 2494 ทรงเลีย้งปลาหมอเทศทีไ่ดรับพันธุมาจากสํานักงานอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาติ ทางสิงคโปร ทางใตนํามา ทรงเลีย้งที่พระทีนั่่งอัมพรสถาน ขยายพันธุ ตอไป

ยายไปเลี้ยงที่สวนจิตรลดา จากน้ันวันหน่ึงพระองคทานก็นําออกมาพระราชทานพันธุใหแกผูใหญบาน กลุม

เกษตรกรทีเ่กษตรกลาง บางเขน ทัว่ประเทศ เรียกวา วันประมงแหงชาติ นําไปขยายพันธุซึง่ความจริงมัน

อาจจะไมอรอยเทาไร แตเปนพันธุทีเ่ติบโตเร็ว ขยายพันธุเร็ว ดังนัน้คนไทยมีความจําเปนในเรือ่งอาหาร มัน

ขาดแคลน นอกจากขาว ไมมีอะไรทานนอกจากปลา ถือเปนโครงการแรกทีท่รงงาน อาจจะมีโครงการอื่น 

ถา กปร. หรือทานอ่ืนคิดวาวามีโครงการอ่ืนกอน ในความหมายของผม ถาโครงการนี้เปนโครงการแรก เราก็

เรียกวา โครงการ 0001 จนถึง 4,000 โครงการตอนหลังอาจจะมีรหัสของหนวยงานนั้น หรือปนั้น แตวาชื่อ

โครงการคงตองมี 0001 โครงการปลาหมอเทศ ลําดับตอไปในดานพัฒนาชนบทป 2495 เปนโครงการแรก

ของโครงการดานการพัฒนา คือโครงการหวยมงคล  ซึ่งเกษตรกรปลูกผัก พระองคทานเสด็จไปและถนนไม

ดี รถจ๊ีปตองเข็น ตชด. ตองชวยเข็น ชาวบานนําผลผลิตการเกษตรออกมาขายไมได พระองคทาน

พระราชทานเงินหลายแสนบาทให ตชด. มาซือ้รถบลูเซอร เพือ่มาทําถนนไปหวยมงคล ตอนนีห้วยมงคล

ใครผานไปหัวหินคงเห็นถนนใหญมีหลวงพอทวดใหญที่สุดอยูตรงนั้น ตอนนี้จะมีการสรางพระโสธรใหญ

อยูติด ๆ กัน ทีวั่ดเดียวกัน แตหวยมงคล มีสระน้ํา มีอะไรตาง ๆ ถือวาเปนโครงการพัฒนาชนบทโครงการ

แรกของประเทศ จากนั้นก็มีมากมาย ตอมาป 2496 ทานจะเสด็จไปประทับในชวงฤดูรอนที่วังไกลกังวล หัว

หิน สมัยกอนตองไปรถไฟหรือรถยนต จะผานระหวางอําเภอบานลาดกับอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปน

วนยาง เปนปาดงดิบเกือบ 7 กิโลเมตร ชวงนั้น ผมยังเกิดทัน วิ่งจากเพชรบุรียังอุนแตพอเขาเขตตรงนัน้เย็น

เยือก ทานก็อยากจะเก็บสวนยางตรงนัน้ แตสมัยนัน้เปนการปกครองใหม ๆ ทางทหาร ทางคณะปฏิวัติยังมี

อํานาจอยูพอสมควรก็ไมเก็บไว ชาวบานจะตองถางเพือ่เอาไปทําทีอ่ะไรก็ไมรู ทานก็ใหมหาดเล็กเก็บเมล็ด

พันธุยางนาไปเพาะที่วังไกลกังวลและที่สวนจิตรลดา พระองคทรงปลูกที่สวนจิตรลดาประมาณ 4 ไร แปลง
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ยางนาที่ปลูกเมื่อป 2504 โดยใหคณะสิง่แวดลอม วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปปลูก จนบัดนี้ก็

เกอืบ 40 กวาปแลว ก็เปนปายางแหงแรกในภาคกลาง เปนปายางที่ใหญที่สุดในภาคกลางอยูในสวนจิตรลดา 

เวลาน้ียังมีอยู และทุกวันมาฆบูชาเดือนกรกฎาคม สมัยกอนพระองคจะเสด็จพระราชดําเนินเองพรอมสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ใหศิษยคณะวนศาสตรไปชวยดูแล พัฒนาไปปลูกตนไม

เพิ่มเติม ชวงหลัง ๆ ทรงมอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงในวันนี ้ถัดไปวัน

มาฆบูชาหรือวันวิสาขบูชา ตอนเชาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหนิสิตวนศาสตร 

คณะอาจารยที่บางเขนเขาไปดูแลและปลูกตนไม ปนี้จะปลูกที่เนินดิน ใกลโรงเรียนจิตรลดา อันนีค้ือ ยางนา 

เปนไมปาหรือแนวทางรักษาปา เปนโครงการแรก ๆ ของพระองคทาน จากนัน้ก็จะเปนแนวทางอนุรักษปา

จนถึงบัดน้ี ฟงขาว วิทยุ ปตท. จะปลูกลานตน  

 ป 2498 เสด็จพระราชดําเนินทั ่วประเทศและเมื ่อวันที ่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2498 เสด็จไปภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วันนั้นหลังเสด็จพระราชดําเนินทั่วหมดไปถึงภูกระดึง ไปลงแมน้ําโขง ฯลฯ ทรง

ประทับที่จังหวัดสกลนคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เสด็จจากพระตําหนักนครพนมไปมหาสารคามทาง

รถยนตผานอําเภอกุสุมา ผานภูเขาพับผา คือภูพาน เสด็จทอดพระเนตรที่วารถยนตมันถอยหลังขึ ้นเอง 

หลังจากนัน้เสวยอาหารกลางวันทีเ่รียกวา ผาเสวย ใครผานภูพานจะมีปายบอก มองเห็นทิวทัศนลงไป

ขางลาง จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินลงไปที่สี่แยกหนองแวง สี่แยกนั้นรัฐบาลเปลี่ยนชื่อเปนสี่แยกสมเด็จ 

เปนทีแ่ยกทีล่งไปจากภูพาน เปนมหาสารคาม ตัดกับมหาสารคาม เปนกุสินารายณ เปนแยกทีม่ีปญหาคือ 

แลงมาก ขาวตาย ชาวนาก็มานั่งรอเฝาโดยไมมีหมายกําหนดการเสด็จ พระองคเห็นชาวบานมารออยูก็เสด็จ

ลงไป รับสั่งถามชาวนา วา ขาวตายเพราะอะไร ฝนแลงใชไหม ชาวนาบอกไมใช ตายเพราะน้าํทวมตอนตน

ฝน พระองคก็ทรงตระหนักวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ําทวมและฝนแลงในปเดียวกัน คือเปนฝุนหมด 

เปนทะเลทราย แตบนทองฟาเขียวมีเมฆขาว จากตรงนั้นพระองคก็มีแนวพระราชดําริสําคัญคือ  

 1) ควรจะทําลําหวยที่ลงมาจากภูพานที่หนองแวง ควรจะทําฝายตนน้าํ กัน้น้ํา เก็บเปนระยะ ๆ เพือ่

เก็บน้ําไว ซึ่งอันนี้ตอมาก็เปนฝายตนนํ้าขนาดเล็ก ทางเหนือเรียกวา ฝายแมว เปนการเก็บน้ํา อันนี้เปนอัน

แรกและขยายออกไป  

 2) พระองคตรัสวา ทําไมไมขุดเปนสระนํ้าเพื่อเก็บนํ้า ตอมาเปนสระนํ้าในนา ตอนหลังเปนแกมลิง 

ตอไปก็ทรงไปแนะเรื่องพระราชทานแนวคิดเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม จะตองขุด

สระน้ําถึงแมจะเปนนาขาวทีแ่ลงไมมีฝนก็ขุดได เปนแนวคิดตอมาเรือ่ย ๆ รวมทัง้ฝนหลวง ทรงตรัสวา เมฆ

มนัขาว มนันาจะหาทางเองลงมาได เอาลงมาใชได นี่คือโครงการฝนหลวง ในเวลาตอมา น้ําที่เกิดมาตอนนั้น

คือ  ฝายตนน้าํ   สระเก็บน้าํในนาขาว แปลงทฤษฎีใหม โครงการฝนหลวง และนอกจากนั้น ก็ทรงมี

ประสบการณวา อีสานหรือบานเมืองไทยอยูทีไ่หนจะตองมีน้าํ ทรงไปประทับทีอี่สานหลายแหง ประทับ

แรมจวนผูวาราชการจังหวัดบาง คายทหารบาง ทีศ่าลากลางจังหวัดบาง ทรงพิจารณาเห็นวา ทุกทีเ่ปนอีสาน

จะตองอยูริมแมน้าํ ไมวาจะเปนแมน้าํโขง แมน้าํมูล แมน้ําชี แมน้ําเลย จะตองมีแมน้ําถึงจะอยูได ถาไมติด
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แมน้าํก็จะตองมีสระน้าํ บึงน้าํใหญ ๆ เชน หนองหาน สกลนคร, หนองประจักษ อุดรธานี, ขอนแกนก็มี 

รอยเอ็ด บึงพลาญชัย คนเรา หมูบานเราจะอยูไดตองมีน้าํตามธรรมชาติ ตอมา คือ แกมลิง ถัดไปโครงการที่

สําคัญ ป 2505 โครงการพัฒนาน้ําแหงแรก คือ โครงการอางเก็บน้ําเขาเตา ทีอํ่าเภอหัวหิน โดยใหเปนแองน้ํา

อยูติดทะเล ถึงเวลาน้ําเค็มก็ขึ้นมา ทรงรับสัง่ทําเขื่อนปดน้าํทะเล ตอนนั้นเรียกวา อางเก็บน้ําเขาเตา ทําใหน้าํ

ทะเลขึน้มาไมได น้าํจืดลงมาได ตอนนั้นประมาณ 2 – 3 ป หลัง ๆ มีโอกาสไดไปเห็นเปนรีสอรทหมดแลว 

ดังนั้นโครงการพระราชดําริเกีย่วกับน้าํโครงการแรกของพระองค ป 2505 คือ อางเก็บน้าํเขาเตา ป 2507 คือ 

โครงการชลประทานสงน้ําตามทอ หรือสมัยนีเ้รียกวา นิคมสรางตนเองแหงแรก คือ โครงการหุบกะพง ซึ่ง

ที่ดินทั้งหมด เปนที่ดินสวนพระองคใหคนมาเชา ปหน่ึงประมาณ 100 บาท จน ณ บัดนัน้ 2507 – ปจจุบัน ยัง

เปนที่เชา ไมมีการใหกรรมสิทธิ์ เพราะวาถาใหเปนกรรมสิทธิก์็คงจะขายไปแลว เปลี่ยนเจาของไปหมดแลว 

ตอนนี้ยังทําเกษตรอยู เปนโครงการพัฒนาโครงการแรก ๆ ตอนนั้นมีอิสราเอลบานเขาอยูทะเลทราย เขาก็มา

ขุดเอาน้าํ สูบน้าํชวยถังใหญบนภูเขา แลวปลอยมาตามไรเกษตรกร ทรงพระราชทาน 10 ไร / เจาของ 1 คน 

ใหน้าํมาประมาณ 1 ไร ระบบน้าํสงตามทอเปนโครงการสงน้าํตามทอ ถือวาเปนแหงแรกในประเทศไทย 

ชลประทานตามทอ ตอมามีจุดออน ทรงคิดหาวิธีแกไขโครงการ รวมทัง้โครงการทฤษฎีใหมดวย ตอนนั้น

ทอก็แพง อยากจะเรียนวา โครงการแรก ๆ ผมก็อยากใหทานทั้งหลายไดนึก สวนโครงการอีกโครงการที่

สําคัญ ป 2532 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมไดเริ่ม รวมทัง้ทานไดแถลงมีการเฉลิมพระชนมพรรษา ป 2537 – 

2538 ตอมาทรงประกาศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเสร็จทฤษฎีใหม ทฤษฎีใหมคือ นําเอาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตแปลงทฤษฎีใหม กลับมาเปนเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท หางราน ใครอยากจะใช ก็แนะนํา

เศรษฐกิจพอเพียง ประกาศเมื่อวันที ่5 ธันวาคม 2540 และ 2541 ดังนั้น จริง ๆ แลว ทรงงานมาตลอด 40 ป 

จะโดยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแตละทานมาประยุกต ครัง้แรกเปนทฤษฎีใหมเพือ่ใหประชาชน ชนบท 

ชาวไร ชาวนา ยากจน นํามาใชดัดแปลงในการทํา นอยกลับมาพอคนอยากรูวาทําอยางไร  ยอนมาเปน

เศรษฐกิจพอเพียง นีก่็เปนโครงการตน ๆ อยากใหทานทัง้หลายทราบไว แตหลายทานคงจะทราบแลว ขอ

อภัยที่ตองมาเลาซ้าํ สวนโครงการหลังสุด ผมไมเรียกวาสุดทาย กอนที่จะเสด็จเขาโรงพยาบาล เรียกวา 

โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งทรงทําที่ชะอํา (ไมใชชางหัวมัน) คือ เอามันมาชั่งแลวก็ปลูก ถือวาเปนโครงการ

หลังสุด ซึ่งตอนนี้คุณใหม (นายดิศธร  วัชโรทัย รองเลขาธิการสํานักพระราชวัง) รายงานเปนประจําอยู อีก

อันทีผ่มอยากจะฝากไว ทุก ๆ แหงไมวาจะผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เสด็จประทับหลายแหงถาสามารถเก็บเปนพิพิธภัณฑได ตัวอยางทีจั่งหวัดนครพนม พระตําหนัก 

จวนที่ประทับเก็บเปนพิพิธภัณฑ เปนที่ระลึก ถายังมีอยู เกาไปแลว บางคนไมไดคิด คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่ทรง

เคยประทับ เคยเกีย่วของ ถาเก็บเปนพิพิธภัณฑได ควรเก็บไว เชน กรมชลประทาน โครงการน้ําอูน เปน

ตําหนักที่เคยประทับ ไมนาเชื่อเจาหนาทีรุ่นใหมแนะวารือ้เพือ่สรางตึกใหม ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เคยมาประทับตรงนีก้ับสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ นาจะเก็บไวเปนพิพิธภัณฑ เมื่อป 2508 

สถานีประมงสกลนคร ผมจําไมไดวารื้อไปหรือยัง พระองคเคยประทับแรมริมฝงหนองหาน ศูนยศึกษาการ

พฒันาฯ ทั้ง 6 แหง คงตองมีหลักฐานอะไรบาง เก็บไวเปนพิพิธภัณฑ ทั้งรูปถาย ที่ทรงเคยประทับ อีกอันคือ
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ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  พิพิธภัณฑจังหวัดตาง ๆ ทางมหาดไทยใหเก็บที่ทีเ่คยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ หลายแหงมี ทางมหาดไทยควรทราบวามีอยู   

พลับพลาที่เคยรับเสด็จ อีกเรือ่งคือรูปถายภาพเกา ๆ เมื่อ 2 วัน ผมไปประชุมทีศู่นยวิจัยขาวโพด ขาวฟาง ของ

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับ มีพลับพลา เด็กรุนใหมไม

ทราบพลับพลา รูแตหางนะ แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จมาเมือ่ไร เคยเห็นรูปทานเสด็จมาประทับ 

แตกอนจะเปนศูนยขาวโพดขางฟาง ยังเปนของจอมพลสฤษด์ินะ จอมพลสฤษด์ิทูลเชิญพระองคทานมา มีแต

รูปที่ถายหนาโรงเมล็ดพันธุ ซึ ่งโรงเมล็ดพันธุไดรือ้ไปแลว เก็บไวนะ อยางทิง้ขยะ ทรงเคยเสด็จเมื่อไร 

พยายามไปคนดู พระองคเคยเสด็จเมื่อไรและเปนอยางไร อีกอยางที่เก็บกันมากคือ รถยนตที่เคยประทับ ภาร

เหนือมีเยอะคือ รถแลนดโรเวอร เสด็จที่ไหนก็มีการถวายใหเปนรถสวนพระองค ขับทรงงาน เสร็จแลวมอบ

คืนตามประเพณี ที่ศูนยขาวโพดก็เปนพระตําหนัก รูสึกวาไมไดมอบคืนเก็บเปนที่ระลึกไว อีกเรือ่งคือ หลัง

วันที่ 5 ธันวาคม 2553 จะเขาป 2554 ทรงพระชนมมายุ 84 พรรษา 7 รอบ มีการเฉลิมฉลอง ใครจะทํางาน

อะไรชวงน้ันก็คิดกัน อยางศูนยศึกษาฯ รวมกับกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติฯ  ปลูกปาไดไหม ไมไดปลูก

ในศนูยศึกษาการพัฒนาฯ นะ ขอที่ท่ีไหน ระดมกันปลูก อยาใหเปนวันเดียวกัน จะไดชวยกันไปปลูกปา เลข

สวยๆ กดี็ 9 ตนก็ได หรือ 99 ตน แลวแตกําลัง หรือ 999 หรือ 9,999 หรือ 99,999 ตน แลวแต แตอยาไปแขง

กับ ปตท. ของเขา 999,999 ตน เขามีเงินเยอะ ไมตองไปแขง เราก็อยากจะปลูกกัน ขางศูนยฯ ทัง้ 6 ศูนย และ

เรื่องหลังสุดก็เปนความเห็นสวนตัว ก็อยากจะออกความคิดเห็นไวตอนนี ้เพราะวาชวงนี้ก็ไดเดินทางไป

ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร ฯลฯ ประสบอะไรมาเยอะ ขึ้นไปทางเหนือ ทางใต ไปบางเบิด

อะไรก็มี ขอคิดเห็นสวนตัวจากการเดินทางในชวงนี้ ประการแรกคือ เมื่อสักครูพูดกับผูวาราชการจังหวัด

สระแกว คือ ไปอีสาน ไปถึงพิษณุโลก ขึ้นเหนือขึ้นไปวาจะไปหลังจากน้ี ก็คงเห็น แมแตขึน้ทางดวนไปดาน

แถวทางลงบางปะอิน มีตนเสม็ดเทศหรือเสม็ดขาว อีสาน ภาคกลาง ตอนหนาแลงวิง่ไปจะมองเห็น ปลูกใน

คันนา ปลูกในแปลง ปลูกเปนไรก็มี บางคนก็บอกวามันใชน้าํ ลองดู ถาไมสนใจจริง อยางนอย กปร. ไมใช

กระดาษดับเบิ้ล A สวนราชการไปทีไ่หนใชดับเบิล้ A หมด มันอาจจะถูกทําจากเสม็ดเทศ เสม็ดเทศพีน่อง

ใกลกันกับเสม็ดขาวบานเรา พี่นองกันเลยมันไมนาจะมีอะไรตางกัน เอาไปปลูกน้ําก็ได น้ําแถวอยุธยา น้ํา

ทวมมะมวงตายหมด ตนกระดาษหรือเสม็ดเทศมันก็คือตนเสม็ดขาวของเราอยางหนึง่อยูในน้าํก็ได หนาแลง

ก็อยูได นาจะมีความดีอะไรอยูบาง ผมไปเมื่อตนเดือนมกราคม ใหม ๆ มีรถวิ่งเขามาขนตนไมชนิดหนึง่คือ 

ตนเสม็ดเทศ  รถจากปราจีนบุรีวิง่เขาไปแยงซือ้ตนเสม็ดเทศ โรงงานทางอีสานแยเลย เพราะเขาอยูไดและ

โรงงานที่เขาทําอยูท้ิงลงน้ําเลยนะ แตไมมีปญหา คือ โรงงานหรือถือวากรีน ไมไดโฆษณาวา ทําไมถึงอยูได 

แตวาของเรากรุงเทพฯ นะ แตทีข่อนแกนมีโรงงานน้ําเสียโดนตอตาน ตองแกไข ตอนน้ีอยูไมไหว ปลูก

อะไรตองไปปลูกทีล่าว เพราะปลูกแลวซื้อไมไดมีปญหามาก ดังน้ันโรงงานกระดาษตองปรับปรุงใหโรงงาน

น้ันสะอาดและวัตถุดิบให เห็นทั่วไปหมด 

 เดินทางไปตัง้แตเหนือจรดใต อีสาน ยางพารา เมื่อวานไปประจวบคีรีขันธ ที่บางเบิด ตอนนี้เปน

หนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปลูกอยางเดียว ผลิตกลายางขาย หลังจากยางกิโลกรัมละ 100 บาท 
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ปรากฏวาสงเทาไรไมพอ คนปลูกหมดเวลานี้ แตวาไมทราบนะ นักเศรษฐศาสตรวิเคราะหวาตอไปยางเต็ม 

จะมีปญหาอะไรหรือเปลา อาทิตยหนานีท้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรขอใหไปเปดวันเกษตรแหงชาติ

ทีม่หาวิทยาลัยนเรศวร และอีกวัน สมาคมยางพาราจะตัง้ทีส่ีแ่ยกอินโดจีน สงเสริมการปลูกยางใหเรากัน 

พยายามพูดกลาง ๆ พอเด๋ียวจะกลายเปนวาไปสงเสริม ทางเชียงใหม เชียงราย คนไปสงเสริม เราไปสัมมนาฯ 

ชาวนาฟองวา ขาวโพดตายหมด พอดีองคการสวนยางมาใหปลูกยางหมดแลวตอนนี้ กรีดยางไดแลว คนกรีด

คือคนที่เคยทํางานภาคใตกลับมาบาน มันก็คือพืชหนึ่ง เราก็ตองยอมรับสภาพ อนาคตมันจะลนอยางไรก็เปน

เร่ืองของคนรุนตอไป ผมวามันตางจากผลไม ปลูกมะมวงทีฉ่ะเชิงเทราถึงเวลามันออกขายไมได ญีปุ่นไมรับ 

เนาหมด แตยางพารา ราคาเกิดถูกขึ้นมาก ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ก็คงเก็บไวกอน ไมตองกรีด ก็ยังอยูได 

ถามันถูกจริง ๆ ก็ตัด เมื่อกี้คุยกับทานหนึ่ง เวลาเก็บเกี่ยวเสม็ดเทศจะดูเหมือนทะเลทราย แตขอดีของยูคา

ลิปตัสหรือเสม็ดเทศมันแตกไดอีก ปลูกหนเดียว พอตัดไปมันแตกไดอีก ไมเหมือนยางพาราหรือพืชอืน่ พอ

ปลูกแลวถาตัดตองปลูกใหมอยางนอง 7 – 8 ครัง้ ที่เห็นตัดไปแลว ๆ ก็แตกใหม ทีพู่ดถึงพืชทั้งสองนั้น มัน

นาจะมีปญหาอะไรบางอนาคตตองติด ตอไปยางพารา มันสําปะหลัง สบูดํา ละหุง สลอด พวกนีเ้ปนพี่นอง

กัน เพราะไปที ่ไหนเห็นใครเขาปลูกมันสําปะหลังระหวางยางพารา ผมวาอยาดีกวานะ เพลีย้จากมัน

สําปะหลังโดนยางพารา มันพี่นองกันติดกัน รวมทั้งสบูดํา ละหุงดวย พี่นองกัน โรค แมลง มันติดกัน อยา

ปลูกเปนพืชแซมกัน จะแนะใหทราบ โดยเฉพาะมันสําปะหลัง ยางพารา ตอนนีม้ันสําปะหลังแย ตอไป

ยางพาราไมแนจะโดนเพลีย้เหมือนกันและเปนประเภทเดียวกัน อีกอันไปเห็นโรงงาน ผมสนใจ พี่นองภาค

กลางเขามีขาว ปลูกขาวนาปรัง 2 – 3 ครัง้ขึน้มา น้าํฟรีหมด แลวน้าํทีใ่ชนาปรังนี ่3 เทาของการปลูกถัว่ น้าํก็

ฟรีใชก็มาก ปญหามันคงตองมีแน รัฐบาลถึงขอรองอยาปลูกเลย ปนี้ถึงอยางนี้ถาไมปลูกนาปรังใหเงินอีก 

1,000 บาท แตวาตองปลูกพืชอืน่ พอซื้อแลวยังตองไปประกันราคาอีก ลองคิดดูแลวกัน แตคุณไปอีสาน พี่

นองอีสานสูบน้ํา อยางที่ขอนแกนเขื่อนทัง้หลายเปนเขื่อนน้ําใหใชดวย ขณะเดียวกันเปนไฟฟาได เชน 

ขอนแกนหรือลําตะคอง เขือ่นของกรมชลประทานก็แปลกอีก ใชไฟฟาสูบน้าํโขงใช เราไมสามารถเอาทอ

ไปลงแมน้าํโขงตรง ๆ ชัด ๆ ใหญ ๆ ได ขนาดไหนไมทราบ ผิดขอตกลง เพราะฉะนัน้ 2 เขื่อนของกรม

ชลประทานที่ลํานํ้าก่ําซึ่งปากนํ้าอยูอําเภอทาพนม เอาทางของแมนํ้าโขงเขามาและสูบน้ําใชได ปกติเอาน้ําฝน

ธรรมดาจากหนองหารลงไป พอหนาแลงไปอีกแหงที่หวยโมง ที่อําเภอทาบอแบบเดียวกันเลย ยาวตนน้าํจาก

เมืองเลย หนาฝนมีเขือ่นกัน้น้ํา ใชน้ําพอหนาแลงก็เอาน้ําโขงขุดเขามาสูบไดอีก ใชไดโดยถูกตอง เราสูบใน

เขตของเราเปนเทคนิคนะ แตอยางนอง 2 เขตที่ผมเห็นในเวลานีน้ะ คือ 1) เขื่อนอุบลรัตน ที่สามารถเก็บน้ํา

และเอาน้ําไปทําไฟฟา ขณะเดียวกันก็สูบน้าํใหชาวนา ทํานาน้ําฝน สวนที่แถวน้าํก่าํ นี่คือประเด็นทีอี่สานมี

พืน้ที่ปลูกขาวเยอะ แตวามีเขตชลประทานไมเกิน 5% นอยมาก มีที่เขื ่อนอุบลรัตน ลําปาว หวยโมง นิด

หนอย ผิดกับภาคกลาง จะเรียกวาลน ปลูกแลวเหลือขายสงออกได เราตองคิดดู คิดในระดับประเทศ วาเรา

จะคิดอยางไรกัน อีกอันที่ผมอยากจะกลาวก็คือวา เราขาดน้ํามากตอนนี้ แตทุกคนคงทราบดีวาน้ําบานเราป

หนึ่งเรามีนํ้าประมาณ 800,000 ลาน ลบ.ม.ทุกภาค อีสาร เหนือ กลาง ตะวันออก ในเนื้อทีป่ระมาณ 320 ลาน

ไรของประเทศเรา น้าํ 800,000 พอฝนตกลงมาแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งจะไหลลงดินไหลเปนน้ําบาดาล 
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ประมาณ 75% หรือประมาณ 600,000 ลาน ลบ.ม. อีก 200,000 อยูบนผิวดินหรือน้ําทาทีใ่ชดานการเกษตร

หรือชลประทาน ดังนั้น 25% หรือ 200,000 จาก 800,000 ยังแยกอีก 2 สวน สวนหนึง่ไหลกลับไปลงทะเล

และไหลระเหยกลับไปสูอากาศประมาณ 20% ของจํานวนที่เหลือคือ 160,000 หรือจริง ๆ น้าํทีอ่ยูตามเขือ่น 

ตามแกมลิง ตามแหลงน้ําธรรมชาติ 40,000 ลาน ลบ.ม. หรือประมาณ 5% ของนํ้าฝนทั้งหมดเฉลี่ย 5% เก็บไว

ไดเทาน้ัน น่ีคือประเด็นที่พูดไป สมัยกอนคุณสุเมธไปพูดแลวตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อน โดนทานอธิบดีกรม

ชลประทานสมัยนั้น เดี๋ยวนีไ้ปเปนรัฐมนตรีเกษตร (คุณธีระ  วงศสมุทร) ไมใชอยางนี้ ตัวเลขสรุปวาน้ําฝน

มันเยอะแตมันลงไปใตดิน ลงไปอยูไประเหยไปก็เอยะ เหลือจริง ๆ ทีเ่ก็บไดประมาณ 5% ประมาณ 40,000 

ลาน ลบ.ม. แตน่ีขอมูลผมไดสมัยเกษียณใหม ๆ 18 ปมาแลว ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบาง เพราะเราไม

สามารถสรางเขื่อนอะไรไดเลย ตอนนี้มีทานรองนายก ฯ และรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ไปสงเสริม แตทานไม

เคยไปเลย บินไปแกงเสือเตน กลับมาโดนเผา เสนอแนะจะสรางแกงเสือเตน โดยเผารูปเลย เขื่อนนัน้กรมปา

ไมทราบดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณตองบินไปดูแลวกลับทําอะไรไมได เพราะวาคนอยู

ทองถิ่นเขาตอตาน คนที่อยากใชนํ้าคือ สุโขทัย และก็มาทางใตอยากไดนํ้า แตวาไมได น้าํทวมทุกป ประเด็น

หนึ่งนะครับ ประเด็นที่สองผานไป เมื่อกี้พูดแลวภาคกลางใชน้ําเยอะ ฟรี อีกอันคนพูดถึงแกมลิง แกมลิง

ไมใชแกปญหาแลงวันสองวัน แกไมได แกมลิงคืออะไร จริงๆ แลว คือ หนอง คลอง บึง ที่มีอยูในธรรมชาติ 

ตอนเรามีโครงการชลประทานดี ๆ หนาไมแลง เราก็ไมสนใจแกมลิง หมดกลายเปนรีสอรท บางคนทํารี

สอรท เชน สุพรรณบุรี เปนแกมลิงเกา เปนหนองเก็บนํ้า เด๋ียวน้ีกลายเปนแหลงทองเที่ยว เราให กปร. ลงเงิน

ไป 100 ลานที่สุโขทัย บึงหลวง พอเขาเขียนแผนมีสนามกอลฟในเขตที่เปนแกมลิง กลายเปนที่ทองเที่ยว

หมดทุกแหง ใครขุดบอใหก็ไมมี บางแพรก ประชุมครั้งหนึ่งกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรัสวา 

บางแพรกเปนที่หนองเต็มไปหมด อยูอยุธยา พอเจาหนาที่ไปดู บอกหมดแลวนะ กลายเปนรีสอรท กลายเปน

ของสวนตัวหมด สุโขทัย พอน้าํทวมมีแกมลิงรับไว กลายเปนบานจัดสรรหมดแลว จะไปขุดทีไ่หน แกมลิง 

เพราะแกมลิงพอมีแลวก็ทราบ การพรองน้ํา ปนี้ฝนมามากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกตองพรองน้ําออกไปเพราะ

น้าํทวมเขื่อนแลวจะมาพรองน้ําทีหลังน้าํทวมเมือง เชน เขื ่อนปาสัก พอฝนมาน้ําทวมเขือ่น แลวจะทวม

อยุธยา สระบุรี กรุงเทพฯ ตองพรองแตแรก ทยอยออกมาแตถาพรองแลวฝนไมมา นีเ่ปนเรือ่ง ผมอยากจะ

บอกวา ตองแนนอน ทางรัฐบาลและผูใหญก็คงจะตองมีแผนเร่ืองของนํ้า เร่ืองของการใชนํ้าใหชัดกวาน้ี บาง

ทานตองยอมเสียเงินบาง น้าํนีก่็คือ ทรัพย Input อยางหนึง่ เหมือนเมล็ดพันธุ เหมือนปุย เหมือนยาฆาแมลง 

บางคนยังใชอยูอยาง พีน่องภาคอีสานอยูริมแมน้าํทีไ่มมีเขือ่นตองสูบน้าํ นี่เปน Input อยางหนึง่ แตบางแหง

ไมใชไมมี Input ไมตองจายเงินเลย แถมยังตองใชมากอีก อนาคตเรือ่งของการใชน้าํ เรือ่งอะไรตาง ๆ มาก 

ซึง่ผมเองก็มีบทความเขียนสมัยทีเ่กษียณใหม ๆ เกษียณแลวไมมีงานทํา แหม สองวาง เขียนเรื่องการรดน้ํา 

การทํานา การทําอะไรตาง ๆ เยอะแยะ ซึ่งกลับไปอานดูมันยังใชไดทั้งน้ัน  หวังวาทานคงไป 
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  ทายสุดนี้ ผมของอวยพรใหการจัดประชุมในครั้งนี้ ลุลวงตามวัตถุประสงคทีตั่้งไวทุกประการ และ

บัดนี้เปนเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ประจําป พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 9 ณ บัดน้ี ขอความสุขสวัสดีจงมีแดทานทุกคน ขอบคุณมากครับ 
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คําบรรยาย 

โดย  นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร. 

เร่ือง สรุปภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 8 คร้ังที่ผานมา 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 9 

กรุงเทพมหานคร และ หนวยงานสวนกลาง 

วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553   

ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 

 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 8 ครัง้ใน 75 จังหวัด เราไดผลสรุป

ออกมาวาอยางไรบาง สวนที่เปนอยูจริง ๆ แลวในวัตถุประสงคการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ขอหนึ่งคือยังมี

ความหลากหลายในวิธีการนับของจํานวนโครงการ วานับอยางไรบาง ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องของ

การมองสถานภาพปจจุบันของโครงการอยู ในชั้นตนทั้ง 9 ครั้งนี้ ผมขออนุญาตเปนเรื่องของสํานักงาน 

กปร. ที่จะจัดการกับขอมูลที่ไดมาจากทุกภาคสวน เชน พอหลังจากผมบรรยายก็เปน กทม. พอภาคบายก็เปน

ของกรมหรือกระทรวงตาง ๆ ซึ่งขอมูลตาง ๆ พวกน้ี ก็คงมารวมกันอีกรอบหน่ึง น่ันคือ จุดเร่ิมตนของการทํา

ใหเกิดความชัดเจนมากยิง่ขึน้ ก็คงจะตองกราบเรียน ผมขออนุญาตทบทวนเรือ่งทีอ่งคมนตรีทานไดกําหนด

แนวทางไวคือ ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรม

วงศานุวงศ พระราชทานพระราชดําริโดยตรง อยางที่เรียนวา ตัง้แตเรื่องศึกษาในวังสวนจิตรลดาเอง หรือวา

ทรงเสด็จพระราชดําเนินในพืน้ทีต่าง ๆ ในสวนภูมิภาคเอง ก็จะเริ่มต้ังแต พระองคทรงเริ่มเอง ศึกษาทดลอง

เอง จนถึงพระราชทานแนวพระราชดําริ คือจุดที่นับวาเปนทีม่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มัน

จะมีอีกสวนหนึ่งตอไปคือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดทําไปถึงระยะหนึ่งแลว เรามีสวนขยายผล 

เรามีสวนของการทีห่นวยงานตาง ๆ สวนราชการตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน เห็นวาโครงการนัน้ดี ก็

ดําเนินการตามแนวพระราชดํารินั้นไป จริง ๆ แลว อันนี้คือสวนขยายออกมา ลําดับแรกใหเห็นขอแตกตาง

กันของบางหนวยงาน บางจังหวัด เพราะขอมูลพื้นฐานที่เราไดมาก็คงจะเปนสวนทีใ่หไดรับทราบและเราจะ

มาชวยกันบูรณาการ สังเคราะห เนนชัดเจนขึน้ จํานวนโครงการ แหลงที่มา อยางไร ทานองคมนตรีไดมอบ

ไปแลว เชน เรื่องฎีกา ฎีกาของความเดือดรอนของราษฎรในพื้นทีต่าง ๆ ซึง่ ถวายขึ้นมาหรือถวายโดยตรง 

หรือผานขึน้มาจากสํานักราชเลขาธิการ อาจจะคลาย ๆ วา ขณะที่พระองคทานเสด็จตรวจเยีย่มโครงการใน

พื้นที่จังหวัดตาง ๆ ก็มีฎีกาอยูบาง ฎีกาสวนน้ีทางสํานักงาน กปร. รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา รวมกับสํานักราช

เลขาธิการ จะดําเนินการประสานกับผูวาราชการจังหวัดน้ัน ๆ จะชวยกันวิเคราะหดูวาสิ่งที่เขาขอมา แนวทาง
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ที่จะชวยเหลือดําเนินการเปนอยางไรบาง แนวทางดําเนินการที ่เหมาะสมที่สุด เปนอยางไรและก็ถาม

ทานผูวาราชการจังหวัด ถาจังหวัดนัน้สามารถดําเนินการเองไหม ถาดําเนินการเองได สํานักงาน กปร. ก็ทํา

รายงานถวายฯ วา ฎีกานี้ทางจังหวัด หรือทางกรม กระทรวงได ดําเนินการโดยใชงบประมาณสวนตาง ๆ ไป

แลว แตวาบางโครงการออกมาเปนโครงการใหญ เปนโครงการผสมผสานหรือเปนการศึกษา หรือวาไมมี

งบประมาณ อาจจะตองมีการวิเคราะห สังเคราะห รายงานถวายฯ ขึน้ไป เพือ่ใหทรงรับเปนโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ อันนี้เราถึงจะนับเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ก็เปนสิ่งทีเ่ราตกลงกับ

ทางสํานักราชเลขาธิการไว ดังนัน้เมื่อพูดถึงแหลงที่มาของโครงการอาจจะแตกตางกัน สุดทายที่ดูอยู คือ 

หนวยราชการทํารายงานถวายฯ ขึน้ไป อาจจะโดยตรงหรือผานสํานักราชเลขาธิการขึน้ไป ผาน กปร. หรือ

สวนตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิตาง ๆ ฯลฯ ไปดําเนินการเอง ทางสํานักงาน กปร. เองอาจจะไมทราบดวยซ้าํ

ไป พอพบขอมูลโครงการที่จังหวัด ที่มูลนิธิฯ ถาแหลงที่มาของขอมูล 2 – 3 แหงมาเปรียบเทียบกัน เกิดมี

ความชัดเจนขึ้น ทานองคมนตรีไดกรุณามอบนโยบายไว ความชัดเจนของจํานวนโครงการจะเกิดขึ้น ผม

กราบเรียนวา ในสวนของวัตถุประสงคของการประชุมนั้น เพื่อใหฐานขอมูลชัดเจนขึ้น ไมวาแหลงที่มา 

จํานวนโครงการตาง ๆ ขณะเดียวกันเปนเรือ่งของการทีเ่ราไดทําตามโครงการพระราชดําริ คือ สนองแนว

พระราชดําริวา เราจะติดตามความกาวหนาของโครงการจริง ๆ การดําเนินงานของสํานักงาน กปร. ทุกปมี

การทํารายงานถวายฯ อยูแลว ผลการดําเนินงานแตละโครงการ โดยภาพรวมหรือบางทีเราพิจารณาเห็นวา 

ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเหตุการณอะไรทีก่ําลังเกิดขึ้น ตัวอยางเชน น้ําแลง น้าํทวม เมฆ หมอก มีปญหาอยู 

เราก็จะทํารายงานถวายฯ เปนระยะ ๆ ก็เลยเปนลักษณะนี้ ซึ่งเปนการติดตามไปในตัว ขณะเดียวกันก็ทราบ

สถานะของแตละโครงการ ทราบสถานะนี้ กปร. ก็ทราบ ทางจังหวัดก็ทราบ กรม กระทวงตาง ๆ ก็ทราบวา 

สถานะโครงการเปนอยางไรบาง สอดคลองกับแนวพระราชดําริเดิมหรือไม สังเคราะหตอแบบทีอ่งคมนตรี

พูดถึงเหตุการณเปลีย่นแปลงอยางนี ้ถาเราเห็นวาโครงการนีจ้ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงใหเปนไปตามแนว

พระราชดําริเปนอยางไรบาง ลักษณะอยางนี ้เปนสวนที่เราจะไดติดตามสถานะโครงการตาง ๆ รวบรวมเปน

ขอมูล เปนฐานขอมูล ตอนนี ้ครั้งที ่9 ผมยังคิดวาฐานขอมูลทัง้ประเทศครบถวนแลว แตถาทานเปนในสวน

ของโปสเตอรขางนอกจะเห็นไดชัดเจน ถาลงลึกไปถึงรายจังหวัด สิ่งที่เราพูดถึงจํานวนเปรียบเทียบกับ กปร. 

ยังไมตรงกันอยู บาง สิ ่งที ่อยู อยู อยางหนึ่งที ่ยังไมตรงกันคือ ความหมาย ยกตัวอยางเชน “ขณะนีก้ําลัง

ดําเนินการ” ดําเนินการอะไรตาง ๆ พวกนี้ ก็คงดูตอดวย มีหลาย ๆ อยางที่จะตองรวมกันดําเนินการตออีก 

เชน ถึงแมวาจบคร้ังที่ 9 ไปแลว ถือวาเปนขอมูลดิบทั้งน้ัน ขอมูลน้ันจะตองถูกสังเคราะห เพื่อใหเปนเอกสาร

ตอไป ถือวาเปนฐานขอมูลเดียวกันใหได เพื่อกําหนดแนวทางตอวาในสถานะโครงการตาง ๆ จะดําเนินการ

รวมกันอยางไรตอไป อันน้ีคือวัตถุประสงคที่รวมกันวันน้ี ทางสํานักงาน กปร. ตองการขอมูลของกองตาง ๆ 

และขอมูลของทางจังหวัดทีดู่แลโครงการในพืน้ทีข่องทาน ซึ่งในทั้งหมดนี้คือ ขอมูลดิบและทางเราคงจะ

ประสานกับทานตอในการทีจ่ะดําเนินการตอไปใหไดขอมูลชัดเจน สังเคราะหแลว เราก็ไดกําหนดแนวทาง

ขยายผลโครงการบางสิ่งบางอยางอีกตอไปวา เชน ผมจะนําเสนอในโอกาสตอ พอดีเรามีเวลาคอนขางจํากัด

และเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการเผยแพรประชาสัมพันธ ผมคิดวาสําคัญมาก ๆ ผมคิดวาจากแนวทาง
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สําคัญตาง ๆ พวกน้ีแลว นําเรียนวา สุดทายจะออกมาเปนเอกสารสิ่งพิมพที่รวบรวมโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ไมวาจะเปน 3,000 / 4,000 โครงการ ออกมาเปนตัง้แต แหลงทีม่าของโครงการ สถานที่ตัง้ 

สถานะของโครงการ โครงการตาง ๆ จะออกมาในในลักษณะที่เปนอยู สงเปนเอกสารเสริมพรอมทีจ่ะ

สามารถนําไปใชประโยชนได เชน จังหวัดกระบี ่พอทานเปดเอกสารในจังหวัดกระบีจ่ะเห็นวาในพืน้ทีข่อง

ทานจะมีอยูอยางนั้น มีสถานะอยางไร ตอไป ปถัดไปพยายามปรับสถานะของโครงการ ขณะเดียวกันถาคน

ในจังหวัดกระบี่ไปดูงานก็สามารถไปดูงานในสวนของพืน้ที่นั้นได เปนจุดที่เปนสวนหนึ่ง พอเปนเอกสาร

เสร็จ เราก็จะลงเปนฐานขอมูลในคอมพิวเตอรเรา เพือ่จะใหเห็นฐานขอมูลรวม ขณะเดียวกัน ทานเขาไปใน

จังหวัดกระบีแ่ละชีเ้ขาไปในอําเภอใดอําเภอหนึ่ง ถามีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริก็จะสามารถ

ชีแ้จงออกมาไดวาเปนอยางไรบาง ลักษณะโครงการเปนอยางไร สถานะโครงการเปนอยางไร ดังนั้นเรามี

งานรวมกันทีจ่ะทําในปหนาคอนขางจะมากทีเดียว อันนีค้ือสถานที่ที ่เราจัดประชุม ครัง้นี้เปนครัง้ที่ 9 มี

องคมนตรี 3 ทาน ไปทุก ๆ ทีเ่ลย ตองกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ผลทีไ่ดรับในสวนของ 8 ครัง้ อัน

น้ีคือสิ่งที่อยากจะใหเห็นวา ณ วันน้ีที่เราสังเคราะห ถาทานเห็นจากโปสเตอรขางหนาหรือดูจากเอกสารที่เรา

แจกพอที่จะเห็นแตที่เราสังเคราะหไว ขอมูลคอนขางจะดิบมาก เพราะวา เราถูกจํากัดดวยเวลา เดิมเปาหมาย

เราจัด 9 ครัง้ ใหไดภายในเดือนมิถุนายน ใหจบ ครัง้ที ่8 วันที ่20 นี่เอง ครั้งนี้เปนครั้งที ่9 ตองกราบขออภัย 

ตองยอมรับวายังไมละเอียด ยังมีขอจํากัดความหรือวา ความหลากหลายตาง ๆ ทีเ่ราตองมาตกลงกันอีกเยอะ 

ขอใหทางดานสํานักงาน กปร. ดูสังเคราะหในสวนน้ี ดูประเด็นตาง ๆ มาคุยกันในโอกาสตอไป 

 ผมยกตัวอยาง ผลของจํานวนโครงการ จํานวนโครงการจะเห็นไดชัดวา ใน 8 ครัง้ เรารวมโครงการ

ได 3,563 โครงการ ยังไมรวมของ กทม. แตของ กปร. ไมใชอยางนีน้ะครับ ของ กปร. ก็ตองแตกตางกัน ถา

ฐานขอมูลมาเจอกันแลว คงจะตองมาคุยกันถึงเรื่องของวิธีการทีเ่ราจะนับจํานวนโครงการ ทําไมถึงพูดถึงวีธี

การ ผมยกตัวอยางใหเกิดความชัดเจน เชน โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จริง ๆ 

แลว เราเปนผูประสาน เหมือนกับรวมดูแลศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 ศูนย มาโดยตลอด งบประมาณสวนใหญนั้น 

ทุก ๆ ป สนับสนุนไปที่ศูนยศึกษาฯ เราไมไดคิดตามแผนงาน ถาคิดตามแผนงาน ทุกป 6 ศูนยนีถ้าปหนึง่นับ

ซ้ําอยู 6 คร้ัง 6 ป 2552, 6 ป 2553, 6 ป 2554 นับซ้ํามาโดยตลอด เราถือวามีการอนุมัติงบประมาณคือจํานวน

คร้ัง สาเหตุนี้เพ ื ่อใหไดประโยชนของทางดานการที ่จะใหสํานักงบประมาณไปพิจารณาเงินงวดของ

แผนงาน/โครงการให สตง. บางที่จะไปดูติดตามโครงการมันมีอิงระเบียบอยูบางนิดหนอย แตถาเราลงลึกไป

กวาน้ัน เชน ศูนยศึกษาฯ หน่ึง แผนงานหน่ึงในป 2552 มีโครงการยอยอยูเกือบ 20 โครงการ ตรงจุดนีเ้ราจะ

นับซ้ํากันคอนขางมากทีเดียว เพราะฉะนัน้เปนหนาทีท่ีท่างผมและตองไปปรึกษากับทานองคมนตรี ที ่

ปรึกษาเราเกี ่ยวกับวีธีการนับตาง ๆ พวกนี ้พอมองตอไป เชน โครงการศูนยศึกษาฯ ของกรมสงเสริม

การเกษตร ซึ่งขยายผลดานขาว เขาก็นับขาวเปนโครงการหนึ่ง ถานับผลไมก็นับเปนอีกโครงการหนึ่งแต

ไมไดนับเรือ่งแหลงน้าํ กรมชลประทานนับเรื่องแหลงน้ําเปนโครงการหนึง่ คงจะตองมีการสรุปผลอีกรอบ

หนึง่ อยากใหเห็นวาจํานวนโครงการนั้นมันแตกตางกันอยางไรบาง พอลงไปถึงจังหวัด ทานนับหมดทุก

โครงการที ่เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางครัง้อาจจะมีความเขาใจโครงการตามแนว
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พระราชดําริ วาสวนขยายผลอยูดวย หรือแมแตโครงการทีเ่ปนลักษณะของมูลนิธิฯ หรือสวนอื่น ทานก็นับ 

บางจังหวัดนะครับ ก็อยากจะใหเห็นคือสิ่งทีเ่ปนจํานวนโครงการทีม่ีปญหาทีเ่ราคงจะตองมาคุยกันอีกรอบ

หน่ึง สําหรับประเด็นที่ไดจากการประชุม 1) ที่มาของโครงการ การนับ การอะไรตาง ๆ ก็แตกตางกันไป 2) 

ระบบการนับโครงการก็แตกตางกัน 3) สวนของวิธีการบริหารจัดการก็แตกตางกันไป บางโครงการเราก็ขอ

ความรวมมือจากความมัน่คงทางทหาร ทางตํารวจ ตชด. อยู  อันนี้ก็มีปญหาอยู บาง ความตอเนื่องของ

งบประมาณอาจจะมีปญหา ความรับผิดชอบตาง ๆ พวกนี ้บางโครงการอาจจะตองมีการปรับปรุงโครงสราง

การจัดการรูปแบบตาง ๆ ดวย 4) ความเขาใจในสถานะของโครงการยังไมตรงกัน สถานะโครงการ ทานจะ

เห็นวาในโปสเตอรหนาแรกของเรามีคําวา “อยูระหวางดําเนินการ” คําวา “อยูระหวางดําเนินการ” ทาง

ชลประทานพิจารณาอีกแบบหนึ่ง เพราะวาโครงสรางของกรมชลประทานมองวา งานกอสรางอางเสร็จคือ

เสร็จเรียบรอย แตจริง ๆ แลวยังไมมีระบบเลย ระบบน้ันอาจะมีระบบเมนตระบบยอย ตาง ๆ พวกน้ี เขาก็นับ

ไปอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นเมื่อพูดคําวา “แลวเสร็จ” แลวเสร็จอะไร แลวเสร็จแคไหน กรมสงเสริมการเกษตร

สามารถเอาไปสงเสริมการใชนํ้าใหกับราษฎรหรือกรมชลประทานต้ังกลุมผูใชนํ้าเรียบรอยแลว กรมสงเสริม

ฯ รับไปดําเนินการตอ อันน้ีแลวเสร็จยังแยกสถานะไดอีกเยอะ นําเรียนวา หลักเกณฑพวกน้ีคงจะตองมีความ

ชัดเจน ปญหาอุปสรรคทีเ่ราเจอ 8 ครัง้มีอะไรบาง อันนี้คือสิ่งทีเ่รารวมจาก 75 จังหวัด ทีท่านไดกรุณามอบ

ปญหาใหเรา ซึง่เรามีหนาทีป่ระสานงานอยูแลว เชน ทางดานงบประมาณ ทานก็บอกวาขาดงบประมาณ 

งบประมาณลาชาตาง ๆ พวกนี้ มันก็มีวิธีการแกไขอยูหลายอยาง ขาดงบประมาณนัน้ อาจจะตัง้งบประมาณ

ไมถูกหนวย ตัง้งบประมาณไมถูกเวลาตาง ๆ พวกนี้ ก็เปนไปได ขาดบุคลากร บุคลากรขาดความรู 

ความสามารถตาง ๆ พวกนี ้คงจะตองลงไปดู รับผิดชอบไมตอเนือ่ง ดานการบริหารจัดการไมมีแผน ขาด

การบูรณาการ ตางคนตางทําในลักษณะแบบนี้ ไมมีการประสานกับทางจังหวัด ผมยังคิดวาคงจะตองลําบาก 

ผมอยากจะกราบเรียนวา ฝากผูวาราชการจังหวัด ทานผูบริหารในจังหวัด งานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริน้ี สุดทายน้ีจังหวัดคงจะตองเปนหัวเรือ เราเปนผูประสานใหในสวนตาง ๆ และเพื่อใหเกิดความ

ยั่งยืน ผมคิดวาทางหนวยงานทองถิ่นคงจะตองเขามาเกี่ยวของดวย คงจะตองมีการดูแลตอไป ดานภูมิศาสตร

บางพื้นที่เปนโครงการที่หางไกลจริง ๆ แลว ไกลกระทัง่เจาหนาทีข่องจังหวัดเอง อาจจะเขาไปไมคอย

บอยคร้ังนัก คือวา ขาดสิ่งตางๆ พวกน้ี จะตองมีการรวมกันหรือรวบรวม ประมวลไดอยางไร เมื่อเราไดทั้ง 9 

ครัง้แลว เราตั้งใจวาจะดําเนินการตามนี ้เปนไปตามทีอ่งคมนตรีไดใหคําแนะนํา แตตองมีความชัดเจนเรื่อง

การแกปญหา แนวทางตาง ๆ โครงการที่สมบูรณที่ใชประโยชนไดทําอยางไร สรางใหอยูในใจหรืออยูใน

พื้นที่ของทองถิ่นน้ัน ใหเกิดประโยชน เมื่อทองถิ่นรูวาเปนโครการที่เกิดประโยชน ทองถิ่นก็จะดูบํารุงรักษา

รวมกันตาง ๆ พวกนี้ ในกลุ มที ่ 2 ยังใชประโยชนไมไดเต็มที ่เต็มประสิทธิภาพก็คงตองสังเคราะหตอ 

คอนขางจะมากทีเ่ดียว ตอนนีโ้ครงการ 3,000 , 4,000 โครงการนัน้ เราไดเริ่มสังเคราะหแลว มันงายหนอย 

เราประสานกับทางชลประทานซึง่มีโครงการใน 3,000 , 4,000 โครงการ เปนโครงการทีก่รมชลประทาน

ดูแลอยู 2,200 โครงการ เขาทราบสถานะหมดวาแหลงน้ําตาง ๆ พวกนี้ แหลงน้ําขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยูที่ไหน ในแหลงนั้นนั้นนะ เนือ่งจากกรอบนโยบายที่เกิด
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ความไมชัดเจน ถาแหลงน้ําขนาดเล็กขนาดยอม แตกอนนัน้ พอกรมชลประทานสรางอางเสร็จ ระบบตาง ๆ 

จะเปนสวนทองถิ่นเปนผูดูแลหรืออาจจะมอบหมายใหจังหวัดเปนผูดูแล แตพอถึงปจจุบัน เราประเมินดูแลว

วา มีน้ําเก็บไมมีระบบ เพราะวาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณภายในสวนของระบบมีคอนขางจะมาก

ทีเดียว คือ อันนี้จะตองทําอยางไร รวมกันแตเราเริ่มตนกับทางกรมชลประทานมาเปนปที่ 3 ผมคิดวาถา

แกไขปญหาเร่ืองนํ้าในสวนตาง ๆ นี้ไดเรื่องตุมทีท่างองคมนตรีพูดถึงจะแกไขไดสวนหนึ่ง เพราะวาเรามีตุม

ที่มีนํ้าเต็มตลอดเพราะไมไดใชนํ้า เพราะวาไมมีระบบแตตอไปถาเราสามารถบริหารจัดการน้ําใกลหนาน้ํามา 

ของเราก็พรองนํ้าลงเพื่อรับนํ้าฝนจะไดใชประโยชนตาง ๆ หรือใชประโยชนไมไดเต็มที่เน่ืองจากไมไดมีการ

บริหารจัดการตาง ๆ พวกนี้ เราตองมาดูตอ คงตองรบกวนผูวาราชการจังหวัด ทางหัวหนาสวนราชการ สวน

ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ในการลงไปจับกลุมบริหารเพิ่มมากขึ้นของเฉพาะพื้นทีห่รือเฉพาะจังหวัด หรือเฉ 0พ

 โครงการที่มีปญหาอุปสรรคตองดําเนินการแกไข การแกไขคงจะตองแยกอีกเปนสถานะยอย ๆ อยู

อีกเยอะทีเดียว ดังนั้นผมถึงกราบเรียนวา 9 ครัง้ที่ผานมาเปนเพียงจุดริเริม่เทานัน้เอง สิง่ทีต่องดําเนินการ

ตอไปยังมีอีกมากทีเดียว แนวทางดําเนินการตอไปน้ัน เราฝนวาถาเสร็จ มันออกมาเปนลูก ๆ แบบน้ี นอกจาก

สิง่พิมพหรือเอกสารทีจ่ะตองแจกจายใหกับทางดานของแตละจังหวัด กรม กองตาง ๆ พวกนี้ แลวทานยัง

สามารถเขาทางลัดโดยเขาสูเว็ปไซตของเรา จะมีขอมูลทุกโครงการ เราประสานกับทาง GISTA วาจะใหเขา

ลงในแผนที่ท่ัวประเทศวา โครงการนัน้อยูตรงจุดไหน ทานตองชวยเราเรือ่งสถานะโครงการมีการปรับปรุง

พัฒนาอยูเร่ือย ๆ อยางที่ผมบอกวา ถาเราเจาะจงไปที่กระบี่ พอกดกระบี่ก็จะมีขอมูลโครงการตาง ๆ ขึ้นมา ที่

กระบี่มีอะไรบางใน เว็ปไซตของเรา จัดพิมพเปนเอกสารเหมือนหลักการทรงงานหรือพิมพประมวลเปนราย

ป ตัวอยางเชน ป 2524 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกี่โครงการ มีอะไรบาง พิมพเปนรายจังหวัด 

พิมพเปนรายแหลงทีม่าของโครงการมันก็จะออกมาคอนขางมาก ตอไปและดําเนินการชวยกันปรับปรุงให

เกิดประโยชน การใชประโยชนอยางเต็มที่ อยางที่ผมไดแยกแยะ 3 ขออยางที่วาแลว ก็นํามารวมกันเชน ทาน

ประชาสัมพันธในจังหวัดทาน ผมประชาสัมพันธในภาพรวม กรม กระทรวง ก็ประชาสัมพันธในสวนของ

ทานและผูที่รับทราบไดเห็นใน เว็ปไซตเห็นในหนังสือ สื่อสิง่พิมพตาง ๆ สามารถทีจ่ะนํามาใชประโยชน

เพื่อเปนแนวทางในการประกอบสัมมาชีพตอไป อันนี้เปนสวนครั้งที่ 9 ถาผมลงแลวคงเปนสวนของทาน 

นําเสนอ ตอ กราบขอบพระคุณ ทวาเวลาสั้น ๆ ไดสรุปและขออนุญาตเสนอวาเอกสารที่ทานได เปนเอกสาร

ที่คอนขางจะดิบมาก ๆ เราจะพยายามทําใหเรงรัดใหเกิดประโยชนแกทุก ๆ ทานใหมากทีสุ่ด ขอบคุณครับ

  

าะที่

ศูนยศึกษาฯ ใหบริการอยู  
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สรุปการเสวนาการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ : 

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค  

โดย กรุงเทพมหานคร 

 

นายสุวัฒน  เทพอารักษ  รองเลขาธิการ กปร. เร่ิมดําเนินรายการโดยกลาวถึง 

 

 ในชวงนี ้ผมของอนุญาตเปนผู ดําเนินการเสวนาเรือ่ง การดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ซึง่ในชวงเชานี้เนือ่งจากวามีเวลาจํากัด จากการที่ทานเลขาธิการ กปร. สรุปแลววา 

เราไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทัง้ 8 ครัง้ เราไดรับรูขอมูล 75 จังหวัดเรียบรอยแลว วาแตละจังหวัดมี

โครงการอยูที่ไหน อยางไร นอกจากรูจํานวนแลวและยังรูสถานะเบื้องตนวาโครงการนัน้สามารถดําเนินการ

ตอเนื ่องไปไดอยางไร วันนี้เราจะมาสรุปรวมกับ 75 จังหวัด ขอมูลที ่เรามีอยู แลว วาเราไดสวนจาก

กรุงเทพมหานครเขาไปแสริม ไปเติมนีท้ําใหขอมูลของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริครบถวนมาก

ยิ่งขึ้น ในสวนของกรุงเทพมหานคร เราไดรับเกียรติจากทานรองผูอํานวยการสํานักผังเมือง ซึ่งทําหนาทีเ่ปน

หัวหนาสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของกรุงเทพมหานคร ขอพวกเราตอนรับ ม.ร.ว.เปรม 

ศิริ  เกษมสันต 

 

ม.ร.ว. เปรมศิริ  เกษมสันต รองผูอํานวยการสํานักผังเมือง หัวหนาสํานักงานประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 

 - กราบเรียนทานองคมนตรี อําพล  เสนาณรงค ทาน 0เฉลิมเกียรติ  แสนเวิเศษ เลขาธิการ 

กปร.  ทานที่ปรึกษา และผูบริหารสํานักงาน กปร. ตลอดจนผูมีเกียรติทุกทาน ทางกรุงเทพมหานครรูสึกเปน

เกียรติที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่สำนักงาน กปร. ไดจัดขึ้นในทุกภูมิภาคในประเทศ ซึง่ในวันนีเ้ปน

สวนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีลักษณะทางภูมิประเทศ มีความเปนเมืองสูง โครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริอาจจะแตกตางจากพื้นที่อืน่ ๆ แตอยางไรก็ดี กรุงเทพฯ เปนพื้นทีห่นึง่ที่ไดรับพระ

มหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมนอยไปกวาภูมิภาคอืน่ ๆ ในดานของ

การทรงงาน ทานจะทรงศึกษาสภาพพืน้ทีก่รุงเทพฯ อยางถีถ่วนและทรงพระราชทานวินิจฉัยในการแกไข

ปญหาตาง ๆ ซึ่งแนวพระราชดําริของพระองคจะมีความชัดเจน แกไขปญหาไดอยางชัดเจน นอกจากนี ้ทาน

ทรงหวงใยพสกนิกรในการทรงงานของทานจะมีการเสด็จพระราชดําเนินออกตรวจสภาพดวยพระองคเอง 

ทําใหไดทราบสภาพแทจริง และมีการแกไขปญหาอยางถูกตอง ซึง่นับเปนพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกร

อยางหาทีสุ่ดมิได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริเปนหลักการหลักคิด เปน

รูปธรรมแกพวกเราชาวกรุงเทพมหานคร เพือ่การแกไขปญหาตาง ๆ ทรงสนพระทัยอยูทุกเรื่อง ในตอนตน
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ทานองคมนตรีไดพูดถึงไปบางแลว เชน โครงการแกไขปญหาจราจร โครงการระบายน้าํและปองกันน้าํทวม 

จะพูดยอ ๆ ในรายละเอียดอีกทีหน่ึง และดานการบําบัดนํ้าเสีย และโครงการอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ เขากับลักษณะ

ของชุมชนเมืองคือ การพัฒนาชุมชนเมืองและสาธารณูปการ เชน วัดพระราม 9 เปนตน จะเปนตัวอยางของ

โครงการที่มีความสมบูรณ เรื่องของทีอ่ยูอาศัย บาน วัด โรงเรียน ซึ่งเปนลักษณะการตัง้ถิน่ฐานของประเทศ

เลยอาจจะนําไปใชในภูมิภาคอืน่ ๆ ไดดวย สวนการดําเนินการในปจจุบัน กรุงเทพมหานครไดออกระเบียบ

กรุงเทพมหานคร วาดวยคณะกรรมการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ พ .ศ. 2549 เพื่อใหมี

คณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิ และสวนราชการที่รับผิดชอบอยาง

ชัดเจน เพื ่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดําริใหเหมาะสมถูกตอง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งในคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดมี เลขาธิการ กปร. ไดใหเกียรติไปรวมเปนผูทรงคุณวุฒิ

ดวย รวมทั้งผู แทนจากมูลนิธิชัยพัฒนาดวย ซึง่คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมเปนระยะเพื่อติดตาม

ความคืบหนาของการดําเนินงานโครงการในกรุงเทพมหานคร มีคอนขางมาก ซึง่จะรวมหนวยงานตาง ๆ 

รวม 39 โครงการ ตองขอขอบพระคุณสํานักงาน กปร. ที่ชวยจัดทําเอกสารสรุปใหเพราะกวาจะรวบรวมมา

ใหใชเวลาคอนขางนาน ซึ่งจะมีการจัดกลุมของโครงการออกเปน 5 สาขา มีโครงการสําคัญ ดานการบริหาร

จัดการน้าํ การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม น้ําเสีย ในสาขาสิง่แวดลอม เชน 0 โครงการจัดสรางกังหันน้ํา

ชัยพัฒนา โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ โครงการศูนยเรียนรูธรรมชาติปาชายเลน โครงการ

ปรับปรุงฟนฟูแมน้าํเจาพระยา ในดานของการจราจร การแกไขปญหาจราจร ดานเศรษฐกิจพอเพียง เชน 

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เชน โรงเ รียนเกษตรทฤษฎีใหม  เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเ รียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร และสาขาที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษซึง่ไมเขากับสาขาอื่น ๆ เลย ก็มาอยูในสาขานีค้ือ ศูนยพึ่งพิง

สุนัขบานกึง่วิถี ในสาขาของการบริหารจัดการน้ําก็มีโครงการ เปนแนวพระราชดําริตัง้แต พ.ศ. 2523 แกไข

น้ําทวมฝ งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ ่งเปนบริเวณที ่มีพื ้นที ่ลุ มต่ ําและมีระดับพื ้นที ่เหนือกวา

ระดับน้ําทะเลไมมากนัก ทานไดพระราชทานแนวพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม และมีแนวทางแกไข

ไว 5 ประการคือ การเรงระบายน้ําใหออกทางทะเลโดยผานแนวคลองทางตะวันออกของ กทม. จัดใหมีพืน้ที่

สีเขียวเพื่อปองกันการขยายผลของเมืองและเพื่อแปรสภาพเปนทางระบายน้ําเมื ่อมีน้าํหลาก สรางระบบ

ปองกันน้ําทวมในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร สรางสถานที่กักเก็บน้ําตามจุดตาง ๆ ขยายทางน้าํหรือเปดทาง

นํ้าที่เปนทางหลวงหรือทางรถไฟใหนํ้าผานไดสะดวกขึ้นน่ีคือเปนแนวคันกั้นนํ้าฝงตะวันออกเร่ิมจากทางทิศ

เหนือของกรุงเทพมหานคร ลงมาจนถึงจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแสดงใหเห็นวากรุงเทพมหานครปจจุบันอยู

ในแนวคันกัน้น้ํา มีระบบปองกันน้าํทวมในบริเวณชุมชนชัน้ในดวย ในเรือ่งของแกมลิง คลองมหาชัย และ

สนามชัย เปนแนวพระราชดําริทีบ่รรเทาปญหาน้ําทวมในพื้นทีฝ่ งตะวันตกของแมน้าํเจาพระยาใชคลอง

มหาชัยและสนามชัยเปนแกมลิง รับน้ําใหมีการระบายน้าํสูอาวไทยตามการขึ้น-ลงของน้ําทะเล เปนภาพที่

ประทับใจ มีลายพระหัตถของพระองคเองใหชาว กทม. ไดรับทราบวีธีการแกไขปญหา เปนพื้นทีข่อง

โครงการแกมลิง  มหาชัยและสนามชัยครอบคลุมพื้นที่ 76 ตร.กม. จะมีการสรางคันปองกันแนวอาคารชล

ศาสตรไว (ครอบ) ตามแนวคลองตาง ๆ เพือ่ที่จะสูบน้ําออกสูทะเล อันนีเ้ปนสวนหนึง่ของพื้นทีชุ่มชนเมือง
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ตองมีการจัดพื้นที่รองรับและกักเก็บน้าํซึ่งเรียกวา โครงการแกมลิงของ กทม. ก็อยูในชุมชนเปนทีก่ักเก็บน้ํา

มีประมาณ 21 จุด เพือ่ใหกักเก็บน้ําไวกอน เมื่อระดับน้ําในคลองพรองลงไปมีการระบายออกไปซึ่งได

ปรึกษากับทานปราโมทย  ไมกลัด ทานก็เห็นวาตามธรรมดาแกมลิง โดยหลักการแลวตองสามารถระบายได

ตามระดับขึ้นลงของน้ําทานไดใหดูตรงจุดนี้วาไดทําถูกตองหรือไม รวมทั้งในเร่ืองการบําบัดน้ําเสียและเปน

พระราชดําริเรื่องการไหลเวียนของน้ํา ระบบน้ําดีไลนํ้าเสีย ก็ในฤดูฝนใหรักษาระดับน้ําในคลองไว คํานึงถึง

การปองกันน้ําทวมเปนหลัก สวนในฤดูแลงก็ตองควบคุมระดับน้าํและลําน้าํสะอาดจากแมน้ําเจาพระยาเขา

มาถายเทน้ําเสียใชหลักการไหลตามธรรมชาติใหมากทีสุ่ด เพือ่ประหยัดคาใชจายในการสูบน้ําและทรงแนะ

ใหเปดประตูระบายน้ํา เมื ่อระดับน้ําในลําน้าํเจาพระยาสูงใหไหลเขาคลองหลัก มีคลองที ่สําคัญของ

กรุงเทพฯ คือ คลองบางเขน คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลอด คลองบางลําพู ใหน้าํไหลใน

ลักษณะทางเดียวกันวันเวยไปทางประตูน้ําดานใตและควบคุมการปดเปดประตูใหถูกจังหวะ ตัวอยางใน

พืน้ที่ทางฝงตะวันออกที่มีระบบการไหลเวียนของน้ําไปตามสภาพภูมิศาสตรบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาก็มี

การทําประตูนํ้าไว มีการเปดนํ้าเขามาเพื่อใหนํ้าดีเขาไปไลนํ้าเสียไปสูทะเล อันน้ีเปนพื้นที่ทางฝงตะวันตกซึ่ง

กรุงเทพฯ จะมีระบบคูคลองคอนขางมากมายใชระบบเดียวกันเรื่องการปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้าํ เมือ่

มีนํ้าถายเทกันมากขึ้นก็จะเกิดการหมุนเวียนของนํ้า นํ้าที่มีสภาพเนาเสีย มีกลิ่นเหม็นกลายเปนน้าํทีม่ีคุณภาพ

ดีขึ้น ซึ่งกรุงเทพฯ ไดดําเนินโครงการ 80 คลองใส บึงมักกะสัน ทานองคมนตรีไดกลาวถึงในเรื่องของเปนที่

รองรับน้าํทวม น้าํเสียจากคลองสามเสน มีภารกิจหลักในหนาแลง กําจัดน้ําโสโครกดวยผักตบชวา หนาน้ํา

กักเก็บและระบายน้ํา สวนภารกิจรอง ทําปุยหมัก เชือ้เพลิง เสื่อสานจากผักตบชวา ปลูกพืชผักน้าํและเลีย้ง

ปลา โครงการพระราม 9 เปนลักษณะเดียวกันแตการใชวิธีทางธรรมชาติอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอตอการ

บําบัดนํ้าเสีย จึงตองใชเคร่ืองเติมอากาศลงไปและทําเปนระบบสระเติมอากาศ ในดานของสาขาสิ่งแวดลอม

มีการจัดสรางกังหันนํ้าชัยพัฒนา ซึง่ไดดําเนินการจัดสราง 80 ตัว และไดติดตั้งทีส่วนสาธารณะกรุงเทพฯ มี

การทําปฏิมากรรมเพื่อใหประชาชนที่มาเที่ยวสวนไดเห็น  

 ตัวอยางเชน การติดตัง้กังหันน้าํชัยพัฒนาในสวนจตุจักร ในเรื่องของการกอสรางศูนย

เรียนรูชายทะเลบางขุนเทียน กทม. เรียนรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อนํามาประยุกตใชใน

พืน้ที่ กรุงเทพฯ ก็มีพื้นที่ติดชายทะเลประมาณ 5 กม. ปจจุบันมีปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงอยางรวดเร็ว 

อันน้ีก็จะสรางศูนยเรียนรูใหทราบถึงปญหาตาง ๆ มีทางเดินไปสูชายทะเล สรางอาคาร สรางทางเดินมีศาลา

ที่จะใหความรูแกนักทองเที่ยวและนักศึกษาดวย มีโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ ไดลงนามใน

บันทึกความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 11 หนวย เนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชย

ครบ 60 ป และเนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ป 2550  ใ น ห น ว ย ง า น  1 1 

หนวยงาน จะมีการถายทอดองคความรูเรือ่งการปลูกหญาแฝกสูเกษตรกรและประชาชนควบคูไปดวยเพือ่

ขยายพื้นที่ใหมากเมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ทีก่รุงเทพฯ ทีม่ีขนาดใหญ แตการใชหญาแฝกตองนําหญาแฝกจาก

กรมพฒันาทีด่นิ จํานวน 1 ลานกวากลามาปลูก ซึ่งในการเพาะพันธุ  มีปญหาในดานพื้นที่ทีจ่ะปลูก ทําพันธุ

หญาแฝก การปลูกจะถูกหลักการหรือไม คงตองขอผูที่มีความรู ความเชีย่วชาญมาใหความรูแกเราดวย ใน
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เรื ่องของการปรับปรุงพื ้นฟูแมน้าํ เจาพระยา สืบเนื ่องจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 เกี่ยวกับแมน้ําเจาพระยาซึ่งก็มีขอความ

ตอนหน่ึงวา “ขอวอนทางรัฐบาลและขอวอนทุกทานหมดเลย ขอใหชวยกันรักษาแมน้าํตาง ๆ ไวดวย 

โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยา ขอใหคนกรุงเทพฯ ชวยกันรักษา” จึงเปนกิจกรรมที ่กทม. ดําเนินการมาทุกป

โดยตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อฟนฟูแมน้ําเจาหนาที่มีคณะกรรมการยอยอีก 5 ดาน คือ การประชาสัมพันธ การ

สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน ดานของคุณภาพน้ํา ดานกายภาพ และดานปรับปรุงภูมิทัศน 

ดานกฎหมายและดานที่เกี่ยวของ และดานมาตรการสงเสริมการทองเที่ยว จัดตั้งภาคีเรารักเจาพระยา เมื่อ

วันที ่25 ตุลาคม 2550 มี 91 ราย เปนสถานทีร่าชการ ภาคเอกชนและโรงแรมตาง ๆ ทีตั่ง้อยูริมแมน้ําเพือ่มา

รวมกัน ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี มาเปด

โครงการนี้ดวย เรื่องของชุมชนรักษเจาพระยา ประกวดคําขวัญ เรารักเจาพระยา ยุวชนเรารักเจาพระยา ยุว

ทูตเรารักเจาพระยา การประกวดภาพการระบายสี ภาพถาย กระตุนการมีสวนรวมของผูทีเ่กีย่วของใน กทม. 

ในดานของสาขาการจราจร เรามี 13 โครงการที่ กทม. ไดดําเนินการแลวเสร็จ หากแตสวนทีม่ีความสําคัญได

มีพระราชดํารัสของพระองคทานวา “การแกไขถนนก็เปนการแกไขปญหาอยางหนึ่ง แตการแกอีกสวนหนึง่

คือ การแกไขที่ตนทางหรือปลายทาง คือ ผูที่อยูบานไหน ตองดูวาที่บานนั้นจะอยูในทําเลทีเ่หมาะสมหรือไม 

และปลายทางคือทีท่ํางานอยูในทําเลที่ถูกตองหรือไม อันนีค้ือใหมีบานทีอ่ยู อาศัยอยูใกลกันก็จะเปนการ

แกไขปญหาการจราจร แตทานก็ไดรับสั่งวา โครงการนี้ใชระยะเวลาดําเนินการกวา 10 ป ไมใชเสร็จในป

หนึ่งหรือ 2 ป เปนการที่จะตองวางผังเมืองใหสอดคลองกับความสะดวกในการเดินทาง ในสวนของสาขา

เศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการบัญชีเพื ่อชีวิตพอเพียง เปนโครงการเงินออมเพือ่ชีวิตพอเพียงตามแนว

พระราชดําริเปนการรณรงคใหประชาชนใน กทม. ตัง้ปณิธานวา จะทําบัญชีรายรับรายจายของตนเอง 

ครอบครัวและใชชีวิตอยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มีประชาชนสนใจเขารวมอยางมาก เปาหมาย 1 

ลานคน ภายในเวลา 6 เดือน การจัดตัง้โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม มี 4 โรงเรียน อยูในเขตหนองจอก มีผูเขา

อบรมเปนจํานวนมาก เขตทวีวัฒนา เขตสายไหม และเขตสะพานสูง ซึ่งในการดําเนินงานมีปญหาและ

อุปสรรคคือ ในดานการขาดแคลนแรงงานและเจาของทีดิ่นทีดํ่าเนินการมีอายุมาก มีสัญญาเชาใกลหมดอายุ 

ใน กทม. ที่ดินเปนที่เชาเกือบ 80% มีขอจํากัดในการขยายผลสูเกษตรกร กทม. จึงหาทีดิ่นเพือ่สรางโรงเรียน

เกษตรทฤษฎีใหมซึง่อยูในเขตมีนบุรี จะเปนที่สาธารณประโยชนที่มีการเปลีย่นสภาพ ซึง่คาดวาจะใชเปน

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหมและอาจจะมีการขยายผลใหมีองคประกอบที่มากขึ ้นใหเปนศูนยเรียนรูดาน

การเกษตรของ กทม. เพือ่ใหนักเรียนทุกคนมีคุณภาพและเขาใจในการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตอไป

จะเปนการนําสูโรงเรียน 435 โรงเรียนในพื้นที่ กทม.  

 จะดําเนินการทั้ง 435 โรงเรียนใหมีการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองตามแนว

พระราชดําริเปนลักษณะกิจกรรมทีดํ่าเนินการใหในโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนทีอ่ยูในเขตชั้นนอกจะมี

พื้นที่คอนขางกวางขวางสามารถทําดานการเกษตรใหนักเรียนไดเรียนรูดวย อาจจะมีหลาย ๆ เขตทีท่ํากิจกรรม
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ตาง ๆ กัน เชน การปลูกผัก ปลูกขาว เลี ้ยงปลา สวนในสาขากิจกรรมพิเศษอาจจะไมมีในภูมิภาคอื่น ๆ 

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว ไ ด พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส เ นื อ่ ง ใ น ว โ ร ก า ส วั น เ ฉ ลิ ม 

พระชนมพรรษา เมือ่วันที ่4 ธันวาคม 2544 มีใจความตอนหนึง่วา “หาวิธีที่จะใหสุนัขพวกนีไ้ดไปมีเจาของ 

เจาของเขา เขาก็เอ็นดู เขาดูแลได อยางของเราที่มีมีหมาเทศอยูเยอะเลย เดีย๋วนีม้ีถึง 43 ศูนยแลว แนวคิดนี้ก็

คือ การหาบานใหมใหสุนัข กทม. จึงไดดําเนินโครงการศูนยพึ่งพิงสุนัขจรจัดของ กทม. ซึ่งก็อยูคอนขางไกล 

ที่ตําบลโคกหมอ อําเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี เปนสถานทีใ่หพึง่พิงสุนัขจรจัดนํามาฟนฟูและฝกสอนให

เชื่อฟง สงเสริมใหมีผูรับไปอุปการะ ไดกอสรางบนพืน้ที ่200 ไร สามารถรองรับสุนัขจรจัดไดถึง 8,000 ตัว 

และมีการหมุนเวียน อาจจะมีคนมาขอไปเลี้ยงก็มี เสียชีวิตบาง ก็จัดใหมาทดแทน ภายในศูนยมีสุนัขเปน

จํานวนมาก จะขังไวเปนคอก ๆ เปนโรงเรือน เปนหลัง ๆไดรับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมศูนยพึ่งพิงสุนัขจรจัด กทม. เปนการสวนพระองค 

 กรุงเทพมหานครก็คงจะดําเนินโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริอยางตอเนือ่งดวย

ความซาบซึ้งในในพระมหากรุณาธิคุณอยางที่สุด เราจะยึดมั่นในพระราชดําริในการครองชีวิตแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง ของจบการนําเสนอเพียงเทานี้ 

 

นายสุวัฒน  เทพอารักษ  รองเลขาธิการ กปร.  กลาวสรุป 

 - ขอขอบพระคุณ กรุงเทพมหานครเปนอยางสูงที่ไดกรุณามีสรุปใหเราฟงวา ขอมูล

ขณะนี้จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยูถึง 39 โครงการกระจายครอบคลุมอยูในหลาย ๆ สาขา 

ไมวาจะเปนน้ําทวม ซึ่งสําคัญ จริง ๆ แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริ

ดานการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ กรุงเทพมหานครเปนปลายน้าํ ถามองตั้งแตตนน้ําคือ เชียงใหม 

เชียงราย ทางเหนือ ตองหาวิธีการอยางไร เก็บน้าํอยางไร เปนลําดับไลลงมาจนถึงที่ทานองคมนตรีกลาวถึง

เขื่อนปาสัก ที่จะกักไว ฉะนั้นคนกรุงเทพฯ ก็รอดพนจากน้ําทวมไปเยอะ แตเราจะเห็นวาโครงการตาง ๆ ได

เกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมแลว นอกจากน้ําทวมแลว มีน้าํเสียไมวาจะเปนที่บึงมักกะสัน รวมไปถึงการ

แกไขจราจร การแกไขปญหาดานสังคม ฯลฯ ตรงนีจ้ะเปนขอมูลทีส่ําคัญทีท่างสํานักงาน กปร. จะนํามา

รวบรวมไว รวมทัง้กรุงเทพมหานครไดขยายผลในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูโรงเรียนตาง ๆ อีก 

400 กวาโรงเรียนดวย จะมีทั้งโครงการทีม่ีพระราชดําริโดยตรงและโครงการทีนํ่าไปขยายผล เราจะไป

รวบรวมนํามาประมวลผล ชวงบาย จะเชิญหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะผูทีอ่ยูในพื้นที่ ผูวาราชการจังหวัด 

ทานรองผูวาราชการจังหวัด ทานไดใหขอมูลแลววาในจังหวัดทานมีอะไร แตวันนี้เราไดเชิญหนวยงานใน

ระดับกรมซึง่เปนผูทําจริง ๆ เขาจะมีขอมูลอีกชุดหนึ่ง เขามีตัวอยางงาย เชน กรมชลประทาน ขอมูลเรือ่งน้าํ 

2,200 โครงการ จะอยูทีไ่หน อยางไร ตรงกับจังหวัดของทานไหม ชวงบายจะเสวนากันตอ เพื่อจะไดขอมูล

ทกุภาคสวนและมาสรุปเปนฐานขอมูลที่สําเร็จอีกคร้ังหน่ึงครับ 
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สรุปการเสวนาการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

การบริหารจัดการ ปญหา/อุปสรรค และผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ 

 โดย หนวยงานหลักทีด่ําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

มูลนิธิชัยพัฒนา  โดย ม.ร.ว. ศรีเฉลิม  กาญจนภู ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ 2  

 การดําเนินงานของสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนาไดจัดต้ังขึ้นและจดทะเบียน

เปนมูลนิธิ มีฐานะเปนนิติบุคคลตั้งแตป 2531 ไดมีการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง เปาหมายที่สําคัญตามที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมีพระราชดําริ คือ พระองคทานใหมีการจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ ้นมาเพื ่อที ่จะ

สงเคราะหประชาชนใหมีความรมเย็นเปนสุข และอยูดีกินดี จะนําไปสูความมัน่คงของประเทศคือ ชัยชนะ

แหงการพัฒนา เปนทีท่ราบกันดีและเปนที ่รู จักวาการดําเนินงานของมูลนิธิฯ จะเปนการดําเนินงานที่

คอนขางจะมีความหลากหลายเปนไปตามพระราชกระแส การดําเนินงานของมูลนิธิฯ กิจกรรมที่ดําเนินการ 

รูปแบบที่ดําเนินการ มูลนิธิชัยพัฒนาเปนกลไก เปนเครื่องมือหรือเปนมือไมของพระองคทานในการที่จะ

ดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชกระแสรับสัง่ 0

0

เพราะขอบเขตการดําเนินงานคอนขางจะกวาง บางครัง้การ

ดําเนินงานตามพระราชกระแสทีพ่ระองคทานรับสัง่มา จะมีตั้งแตการดําเนินงานที่อยูในพื้นที่ของมูลนิธิฯ 

เอง และการดําเนินงานในพื ้นที ่อืน่ ๆ อีกซึ ่งกระจัดกระจายอยู ทั ่วทั ้งประเทศ หลักการที ่สํานักงานฯ 

ดําเนินการตามพระราชดําริ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทานคือ การประหยัด เรียบงาย การ

สอดคลองกับสภาพแวดลอม คํานึงถึงวิธีการดําเนินชีวิตของราษฎร กอใหเกิดประโยชนตอราษฎรและเนน

ในเร่ืองของภูมิสังคม จะเปนทฤษฎีหรือขอกําหนดหลักของการดําเนินงานของมูลนิธิฯ 

 กิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ดําเนินการมีความหลากหลายและก็มีการดําเนินงานใน

พืน้ที่ตาง ๆ จะแบงเปนกลุม เปนหมวดหมู ปจจุบันมีที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบ และมีโครงการทีอ่ยูใน

ความรับผิดชอบประมาณ 199 แหง และมีกิจกรรมทัง้ที่ดําเนินการแลวและที่ดินที่อยูระหวางการพิจารณา

ดําเนินการตาง ๆ มีการดําเนินกิจกรรมนอกทีดิ่นมูลนิธิฯ อีก ก็จะเปนไปตามพระราชกระแสหลาย ๆ คร้ัง 

งานทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินงานในจุดหน่ึงก็แตกแยกยอยขยายผลการพัฒนาไปในพืน้ทีต่าง ๆ สรุปกลุมของ

โครงการทีส่ํานักงานฯ ไดประสานการดําเนินงานอยูในสวนของศูนยบริการและโครงการสาธิตการพัฒนา

ในพื้นที่ตาง ๆ จะเปนกิจกรรม สวนใหญของมูลนิธิฯ ปจจุบันจะมีโครงการพัฒนาศูนยสาธิตดานการเกษตร

แบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม มีการบริหารจัดการดินและน้าํอยางเปนระบบ กระจัดกระจายอยูในพื้นที่

ของมูลนิธิฯ ทัว่ประเทศ โครงการฯ มีประมาณ 60 – 70 โครงการ ในสวนของกิจกรรมการสาธิตดาน

การเกษตรเปนโครงการทีดํ่าเนินการอยางตอเนือ่ง มีทัง้โครงการเกาทีต่อเนือ่ง รับมาตัง้แตครั้งที่เปน กปร. 

และมีโครงการใหม ๆ เกิดขึ้นตามพระราชกระแสอยางตอเนื่อง นอกจากโครงการทางดานศูนยสาธิตแลว ยัง

มีโครงการดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทนซึ่งมีโครงการดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและรูจักกันดีทั่วโลก คือ 
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ดานการบริหารจัดการดานกังหันน้ําชัยพัฒนา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่แวดลอมแหลมผักเบีย้ฯ ซึ่ง

เปนโครงการศึกษาวิจัยตอเนื่องมานาน ปจจุบันเปนโครงการทีไ่ดรับความสนใจและสามารถขยายผลการ

พัฒนาแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบไดอยางตอเนื่อง การจัดการหญา

แฝก โรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร น่ีคือตัวอยางที่ดําเนินการอยูในขณะน้ี  

0

0

 ดานพัฒนาสังคม ในชวงระยะหลัง เหตุการณวิกฤตสึนามิ ขอบขายการดําเนินงาน ไดมี

พระราชกระแสใหมูลนิธิชัยพัฒนาเขารวมดําเนินงานหรือชวยเหลือดําเนินงาน เริม่มีกิจกรรมดานพัฒนา

สังคม การใหความชวยเหลือคอนขางมาก โครงการทีไ่ดดําเนินการรับดําเนินการมาอยางตอเนือ่งคือ 

โครงการวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่

คลองสาน เปนโครงการที่ทําเพื่อเทิดพระเกียรติใหกับสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  

 ดานการสงเสริมการศึกษา ทานทรงมีพระราชดําริใหจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การแพทย สาธารณสุข การเกษตร ทางดานจังหวัดพังงาอันนี้เปนตัวอยาง โครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นตอเนื่อง

จากเหตุวิกฤตภัยพิบัติทางภาคใต นอกน้ันโครงการที่มูลนิธิชัยพัฒนาเขาไปดําเนินการประสานหนวยงานให

ความชวยเหลือเปนการใหความชวยเหลือ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใน

พื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ และเร่ืองของโครงการพัฒนาในพืน้ที่ตาง ๆ  วันหนึง่ก็ทรงมีรับสัง่ใหชวยดูราษฎรที่

อําเภอโคกปรง จังหวัดเพชรบุรณวา เขามีปญหาเรือ่งขาว ก็มีพระราชกระแส มูลนิธิฯ ก็สงเจาหนาทีแ่ละลง

ไปตรวจสอบพื้นที่ ประสานการดําเนินงานดานตาง ๆ รูปแบบของการทํางานจะไมไดมีการกําหนดเปน

ลักษณะที่ตายตัวชัดเจน มีกิจกรรมตาง ๆ ทีต่อเนือ่งมากขึน้ ในระยะ 2 ปทีผ่านมา ทรงมีพระราชกระแสให

เนนในเรื่องการขยายผลของการพัฒนามากขึ้น จากการพัฒนาโครงการ การดําเนินงานจากเดิมมุงไปที่

โครงการสาธิตดานการเกษตรมาก ในระยะหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระราชดําริวา ศูนย0สาธิตเปนศูนยสาธิตอยูในพื้นที่ พระองคทานอยากจะใหความชวยเหลือการขยายผลการ

พัฒนากาวลงไปสูระดับชุมชนและกลุมเกษตรกร ระดับกลุมพื้นที่ที่มีปญหา ประสบปญหาจริง ๆ ฉะน้ันการ

ดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเริม่จะปรับเปลีย่นรูปแบบมากขึน้ ในสวนทีก่ารดําเนินงานเรามองกันวา มี

ลักษณะเปนจรยุทธมากขึ้น ดังน้ันวิธีการหรือรูปแบบแนวทางการดําเนินงานที่เราทํา โครงการจะมีมาเร่ือย ๆ 

แลวแตทั้ง 2 พระองคจะมีพระราชดําริหรือมีพระราชกระแสรัง่สัง่ใหทําเฉพาะรูปแบบการดําเนินงาน ลําพัง

สํานักงานเองคงจะไมสามารถดําเนินการทุกอยางไดดวยตนเอง เพราะเราอาศัยวาหนวยงานเราเปน

หนวยงานประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของ มีทั้งหนวยงานภาครัฐ ซึง่มีหลายทาน

ไดมารวมเสวนากันในวันน้ี หนวยงานเอกชน องคกรทองถิ่นแมแตชุมชนเอง กลุมชาวบาน กลุมเกษตรกร 

เราก็ใชนโยบายใหเขาเขามามีสวนรวมและการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาคอนขางเรียกวางาย การ

ดําเนินงานทุกอยาง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีรับสัง่ชัดเจนวาใหไปทํา 1, 2, 3, 4 

ใหใครชวยและใชเงินจากที่ไหน อยางไร ดวยวา เปนงานที่เปนไปตามพระราชกระแส การไดรับความ

รวมมือจากหนวยงานที่เกีย่วของเปนไปดวยดี ดีมาก บทบาทของมูลนิธิชัยพัฒนาเอง เราจะไมเปนผูปฏิบัติ
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ดวยตนเอง แตเราเปนผูประสานความรวมมือ ถามองในแงลักษณะของเศรษฐศาสตรเปนคนให Demand กับ 

Supply มาตรงกัน Demand ในเรื่องของความชวยเหลือเกษตรกรตางๆ Supply ผู ที ่ใหความชวยเหลือใน

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามพระราชกระแส  ฉะนัน้ในระยะหลังนี ้ไดมีการดําเนินงานมา

ตอเนื่อง ไดมีการลงพื้นที่ ไดเขาไปมีสวนสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรตาง ๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นวา ปญหาที่เกิดขึน้ในการพัฒนาคือนอกจากพัฒนาแลว คือสอนใหเขามี

ความรูในการทําการเกษตร ใหความรูในการแปรรูปผลิตผล ผลิตภัณฑตาง ๆ สุดทายเรือ่งมาอยูที่การบริหาร

จัดการและการตลาด ทําอยางไรใหเขากาวพนกาวลวง เขมแข็ง สามารถจะยึนหยัดและดําเนินกิจกรรมได

อยางยั่งยืน ในสวนน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระราชทานตราผลิตภัณฑ

ขึน้มา เรียกวา ภัทรพัฒน เริ่มจะมีการประชาสัมพันธเริ่มเปนที่รูจักกัน ทานก็ทรงรับสั่งวาใหเรียกวา ภัทร

พัฒน ในสวนของ ภัทร มาจากดี เจริญ ประเสริฐ ความเปนมงคล พัฒน มาจากพัฒนา ทําใหเจริญ

เครือ่งหมายสัญลักษณของภัทรพัฒนจะเปนรูปชาง เปนเลข 9 วงรีที่เปนรูปใข ถือเปนจุดกําเนิดสรรพสิง่ใน

โลก เลข 9 สื่อถึงรัชกาลที ่9 เปนนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ใชชางเปนตัวเชื่อมเปนสัตวคูบารมี

ของพระเจาอยู หัว ตั ้งแตโบราณมา ในตราสัญญลักษณเปนรูปชางหมอบ ตรงจุดเปนลูกตา มีงวงชาง

ลอมรอบ เราใชชางสื่อถึงความจงรักภักดี รับพระบรมราโชบายไปดําเนินงานสนองพระราชดําริในระยะ

ตอไป เราก็คงใชชางเปนจุดเชื่อม จุดคือจุดประกาย สรางความกระตือรือรน ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน สี

น้ําเงินเปนสัญญลักษณของมูลนิธิชัยพัฒนา และสีน้าํตาลออนที่เปนสีขอบคือสีของพื้นที่ ตัวตราผลิตภัณฑ

หรือตัวผลิตภัณฑเอง ลําพังตัวผลิตภัณฑคงไมสามารถชวยอะไรได แตวาในการดําเนินงานในสวนของภัทร

พัฒน คือทานทรงรับสั่งวาให ภัทรพัฒน เปนกลไกหรือเปนเครือ่งมือสงเสริมการพัฒนา เปนการชวยเหลือ

เกษตรกร ราษฎร ดําเนินการทางดานการตลาด ที่นีก้ารตลาดในรูปแบบไหนหรือลักษณะไหน ตอนนี้เรามี

แนวคดิและอยูระหวางดําเนินการระหวางการพัฒนา ประเด็นของสินคาภัทรพัฒน เปนการพัฒนาจากสินคา

และบริการทีไ่ดจากโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ หรือการพัฒนาทีเ่กิดจากการขยายผลการพัฒนา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีมูลคาเพิ่ม มีศักยภาพเติบโตไดดวยตนเอง ความมุงมัน่คือ ทําในสิง่

ที่คนไมคิดจะทาํและทําใหสิ่งที่คนที่ไมมีปญญาจะทํา คําพูดอาจจะดูแปลกและดูรุนแรงไป แตวาประเด็นคือ

วา เราจะไมยึดติดกับรูปแบบหรือรูปรางของสิ่งทีดํ่าเนินการ ดวยความที่เปนกลไกทีใ่ชในการพัฒนา สิ่ง

ไหนทีส่ามารถจะดําเนินการได มีแนวคิด มีนวัตกรรม มีแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ไมติดอยูในกรอบ ใน

รูปแบบ เราก็จะทําและสงเสริมโดยที่จุดยืนของสินคาคือ สินคาตนแบบของคนตนแบบ เรามองในลักษณะ

วา ผูที่จะเปนลูกคาเปาหมายก็คงไมใชบุคคลทั่วไป เพราะวาจากจุดที่เรามองวาสินคาที่เปนผลพวงจากการ

พัฒนา คุณลักษณะของสินคา คือคุณภาพจากแหลงกําเนิด พัฒนาตามพลังตามธรรมชาติ คุณคาจากแนวคิด 

สุดทาย ไมสมบูรณพรอมแตดีพรอม เราไมไดพัฒนาผลิตภัณฑหรือสงเสริมการคาเพือ่ใหเขาสามารถผลิต

ขายไปแขงไดทั่วโลก หรือผลิตขายสินคาคุณภาพดีแขงกับสินคาอ่ืน ๆ สินคาที่ไดมาจากการพัฒนา คือสินคา

ที่เกิดจากมูลคาพื้นฐานของชุมชนของเกษตรกรมาพัฒนา มันไปกับลูกคา เราคือเปนคนตนแบบคือคนที่กลา

ที่จะคิดกลาที่จะลอง และกลาทีจ่ะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา เฉพาะจะนําไปสูเรือ่งของคํามั่นสัญญาวา 
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มันคือความภาคภูมิใจ โอกาสของไทยในการพัฒนา ประเด็นที่หยิบยกตรงนีค้ือวา มูลนิธิชัยพัฒนาเองจะใช

ตัวสินคาเปนจุดเชื่อม เปนตัวสื่อระหวางผูผลิตและผูบริโภค ผูผลิตคือเกษตรกร ชุมชน ผูที่ยังขาดโอกาสและ

เราก็ไปสงเสริมพัฒนาใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมกับพระองคทานในการพัฒนาเขา ผูบริโภคเองมีสวนรวม

ในการใหความคดิเห็น เสนอขอคดิเห็น ในระยะตอไปจะมีการเปด Website เพือ่ใหผูบริโภคเขามีมีสวนรวม

ในการพัฒนา เพราะสังเกตไดวาผลิตภัณฑของภัทรพัฒนทีม่าจําหนาย จะเห็นไดวา ของเราไมไดของดีเยีย่ม

แตเปนของที่มาจากการพัฒนา เปนของที่มาจากพื้นฐานของชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนา และเราก็

เปดโอกาสใหผู บริโภคเขามามีสวนรวมในการพัฒนา พระองคทานพยายามจะมองการพัฒนาใหเปน

กระบวนการ ใหเปนระบบครบกระบวนการ ตั้งแตในเรื่องของการสงเสริม ตนทางในเรือ่งของการผลิต การ

สงเสริมในเร่ืองของสิง่แวดลอม ภูมิสังคม วัฒนธรรม พืน้ฐานของชุมชน รักษาความเปนชุมชนของเขาไว 

และทางสํานักงานฯ ใชในเร่ืองของการตลาดเขามามีสวนสงเสริมการพัฒนาเพราะวาเปาหมายสุดทายคือ ทํา

อยางไรใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น เพราะเวลาพูดฟงดูงาย แตเวลาดําเนินการ

คอนขางจะยาก แตถามวามัญหาอุปสรรคไหม  ปญหาอุปสรรคก็มีแตที่ผานมา การดําเนินงานของมูลนิธิฯ 

ดําเนินการตามพระราชกระแสทั้งหมด ต้ังแตขั้นตอนการวางแผน กระบวนการในการพัฒนา แนวคิดวาใคร

จะเขามารวมดําเนินการ งบประมาณใชที่ไหน ทําอะไร เมื่อไร เปนไปตามพระราชดําริ ดังนัน้การดําเนินงาน

ของเราคอนขางเปนจรยุทธ ทานรับสัง่ใหทําอะไรก็ทํา ใหใครชวยเราก็ไปหาคนนั้น หรือทานรับสั่งใหเอา

สวนโนน สวนนี้มาดําเนินการ เราก็ไปทํางานตรงนัน้ จะอยูในทีดิ่นของมูลนิธิฯ บาง แตทีส่ําคัญทีสุ่ด ทีผ่าน

มา คนก็เร่ิมเขามาสนับสนุนและรวมดําเนินงานมากขึน้ มูลนิธิชัยพัฒนาไดรับเงินบริจาค ไดรับทีดิ่น มาเปน

ทุนในการดําเนินการตามพระราชดําริ แตสิ ่งที ่เรามองในอนาคตคือการประสานการรวมมือระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานเอกชนก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญทีเ่ขามา เราไมไดมองใน

ลักษณะของการบริจาคเงิน แตจะมองในเรื่องของการรวมมือกันดําเนินการและหนวยงานตาง ๆ ทางเราก็จะ

ประสานการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหสําเร็จลุลวงตามพระราชดําริ ผลสุดทายเปาหมายสุดทายคือชัยชนะ

แหงการพัฒนา ซึ่งสิ่งเหลานีจ้ะเกิดขึ้นไมไดถาขาดความรวมมือจากทุกภาคสวน ทางสํานักงานฯ ก็คงจะไม

สามารถดําเนินการเองไดเจาหนาที่เรามีอยู 70 ทาน รวมกัน เราไมสามารถจะทําอะไรไดทุกอยาง หนวยงาน

ราชการ ทาง กปร. เองก็ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเราอยางตอเนือ่ง คิดวาทางสํานักงานเองก็คง

เปนผู ประสานงาน เปนผู เชือ่มโยงการดําเนินงานตาง ๆ การดําเนินงานคงจะสําเร็จลุลวงได ขอบ

ขอบพระคุณมากคะ 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.  

 มูลนิธิชัยพัฒนาไดสรุปใหฟงวา มีโครงการกระจายอยูถึง  199 โครงการ ผมจําไดวา 

มูลนิธิชัยพัฒนาต้ังขึ้นในป 2531 ในชวงน้ัน ทางมูลนิธิฯ ทํางานอยูในสํานักงาน กปร. ทําทั้ง 2 หนาที่รวมกัน 

ของมูลนิธิฯ จะเนนในการทําในเร่ืองของเอกชน ที่ทําดวยความรวดเร็ว ไมตองติดขัด แต กปร. เรามีระเบียบ

ของทางราชการ มีกฎเกณฑ มีขั้นตอนที่ลาชา แตมูลนิธิฯ จะคลองตัวคลาย ๆ เปนเอกชน เนนในเรื่องการ



 27 

 

ประสานงาน ก็เชนกัน โดยเฉพาะทีอ่ยากจะเนนตรงนี้คือ มูล นิธิฯ มีโครงการศูนยสาธิตตาง ๆ กวา 60 แหง 

กระจายในพื้นทีจั่งหวัดของทาน ตรงนี้จะมีประโยชนมาก ไมวาจะเปนจังหวัดก็ดี องคกรทองถิน่ก็ดี ตัว

ประชาชนก็ดีทีจ่ะเขาไปเรียนรูและนําความสําเร็จจากแปลงสาธิตตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมชัดเจน ตัวอยาง

ชัดเจน ขยายสูพี่นองประชาชนตอไป สมดังทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานวา ชัยชนะแหง

การพัฒนาอยางแทจริง 

 

กรมสงเสริมการเกษตร โดย นายศิวศักดิ์  วานิชรัตน ผูอํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ 

 กรมสงเสริมการเกษตรทํางานอยางไร โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ผมภาคภูมิใจมากที่ไดรับสนองพระองคในโครงการพัฒนาการเกษตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงรักเกษตรมาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสวนของกรมสงเสริมฯ 43 ปแลวที่

ต้ังขึ้น เมื่อป 2510 หลักการที่สําคัญของการพัฒนาการเกษตรโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มีอยู 5 ขอ 

 1) มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 2) พื้นที่ที่จะดําเนินงานทําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอยูในที่หางไกลชุมชน อยู

ในเขตทรุกนัดาร 

 3) การแกไขปญหาจะเปนเรื ่องการแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั ้นเปนตอน มีการ

ประหยัด มุงหวังใหพึ่งตนเอง 

 4) สงเสริมความรู เทคนิค วิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม ยุคเวลาเปลีย่นไปวิวัฒนาการ

ความรูตาง ๆ เปลี่ยนไป ตองปรับใหเหมาะสม เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5) การสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชน รูจักวิเคราะหปญหาและความตองการของ

ชุมชน เขาทราบปญหา เขาทราบความตองการของเขา เขานําสิง่เหลานัน้มาวางแผนการผลิตและสอดคลอง

กับสภาพของพื้นที่และความพรอมของเกษตรกรดวยตนเอง นั่นคือ หลักการสําคัญของการพัฒนาการเกษตร 

สรุปรวมทั้ง 5 ขอน้ีวา เราจะทําการสงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรแกเกษตรกรตามแนวปรชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 เปาหมายการดําเนินงานในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เหมือนโครงการที่ทําใน

กรมสงเสริมฯ มีเปาหมายคือ  

 1) เนนใหเกษตรกรประกอบอาชีพทําการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงในเรื่อง

ของรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2) การผลิตอาหารใหเพียงพอกับความตองการของชุมชน 
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 3) ใหรักถิ ่นที ่อยู อาศัย รู จักการใชทรัพยากรจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสวนของกรมสงเสริมฯ มี 134 โครงการ จาก 

134 โครงการเปนโครงการยอย 333 โครงการ  

 - โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี 44 โครงการ หรือ 108 โครงการยอย  

 - โครงการของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ มี 40 โครงการ 134 โครงการยอย 

 - โครงการของสมเด็จพระศรีนคริทรา บรมราชชนนี มี 1 โครงการ และ1 โครงการยอย

คือ โครงการดอยตุง 

 - โครงการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มี 7 โครงการ 7 

โครงการยอย หมายความวา 1 โครงการมีไซดงาน 1 จุด 

 - โครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี 38 โครงการ 64 

โครงการยอย 

 - โครงการของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มี 3 

โครงการ 18 โครงการยอย เร็ว ๆ นี้ คือโครงการของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ มี 1 โครงการ 

และ 1 โครงการยอยคือ “โครงการหนึง่ใจเกษตรกร” จะเริ ่มดําเนินการทุกจังหวัดทั ่วประเทศใน

ปงบประมาณ 2554 

 ขอยกตัวอยางโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที ่สําคัญใหที ่ประชุมไดรับทราบ 

สั้น ๆ แตละพระองคเพียง 1 โครงการ 

 1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการลุมน้ําปากพนังฯ เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้น

ดําเนินการใน 3 จังหวัด พื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ผลงานทีเ่ห็นชัดคือ 

เร่ืองของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาว ตอนเร่ิมโครงการยังไมมีกรมการขาว เพิ่งมาเกิด ขาวยังอยูที่

กรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร ผลงานที่มองเห็นในชุมชนที่เกิดขึ้นคือ ศูนยสงเสริมและผลิต

พันธุขาวชุมชน เกษตรกรสามารถจะเพิ่มผลผลิตเดิม ไดผลผลิตตอไรประมาณ 100 กิโลกรัม ไมเกิน 200 

กิโลกรัม จากการเขาโครงการนี้ จากแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทํา 0ใหเพิ่มผลผลิตตอไร

เปน 566 กิโลกรัม/ไร เพิ ่มขึ ้นจากเดิม 100 กวากิโลกรัม/ไร กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรม เกษตรกรมีการ

ปรับปรุงการผลิตผักใหมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ ผมคิดวาถาพูดถึงโครงการลุมน้ําปากพนัฯ ที่

มองเห็นเปนรูปธรรมไดงายมากที่สุดคือ สมโอพันธุทับทิมสยาม หลายทานอาจจะยังไมเคยทาน เนื้อสีแดง 

เอามาจากจังหวัดปตตานี ที่อําเภอยะรัง มาปรับปรุงและปลูกในลุมน้ําปากพนังฯ นั่นคือการสงเสริมการปลูก

ไมผลที่ไดผล อีกอันหนึ่งทีเ่กิดขึน้คือ ระบบผลิตทางการเกษตร ไรนาสวนผสม เดิมเกษตรกรมีกิจกรรม 1 
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กิจกรรมก็ทําเปนไรนาสวนผสม มีการขุดปรับพื้นที่ ขุดคู ยกรอง เพือ่หลีกเลีย่งภาวะน้าํทวมขัง นอกจากนัน้

จะมีการแปรรูปเสริมรายได นั่นคือ ผลงานโครงการลุมน้ําปากพนังฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 2) สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการฟารมตัวอยาง หลักการสงเสริมที่

ไดเขาไปรวมคือ ขบวนการเรียนรูดวยการลงมือทํา “Training on the Job” มีการจางแรงงาน สิง่ที่เกิดขึน้มี

แหลงผลิตอาหารขึน้ในชุมชน กรมสเงสริมฯ เขาไปรวมวางแผนผลิตพืชการตลาดใหความรูดานผลิตภัณฑ

แปรรูป 

 3) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร คลินิกเกษตรเคลื ่อนที ่ การ

ใหบริการทางดานวิชาการ รวมแบบเบ็ดเสร็จ เกษตรกรสามารถเขารับบริการครบถวนทุกดานในคราว

เดียวกัน ในเดือนหนา เดือนกรกฎาคม วันที ่28 กรกฎาคม 2553 เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริม

การเกษตร เปนแกนหลักในการจัดทําคลินิกเกษตรเคลือ่นที่เพือ่เทิดพระเกียรติ พรอมกัน 4 จุด ใน 3 จังหวัด 

คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค และจังหวัดราชบุรี ทัง้ 4 ภูมิภาคในวันที่ 

28 กรกฎาคม 2553 ทั่วประเทศ 

 4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกษตรเพื ่ออาหาร

กลางวัน หลักการใหญ ๆ คือ ใหมีการสงเสริมการผลิตพืชผัก ผลไม ถั่วเมล็ดแหง สิ่งที่ปลูกสรางขึน้มาใน

โรงเรียนนัน้นํามาผลิต ประกอบอาหารเลีย้งอาหารกลางวันใหแกเด็ก ในชวงระยะหลังนี้กรมสงเสริมฯ ได

ขยายออก โรงเรียนตั้งอยูในหมูบานไหน ใหขยายออก กระจายออกจากโรงเรียนไปสูชุมชน อันนีเ้ปน

ตัวอยางที่นําเรียนเสนอ 

 5) สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โครงการหมูบานจุฬา

ภรณ ทับทิมสยาม เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตามแนวชายแดนใหเกษตกรมีอาชีพและรายไดที่

มั่นคงและยั่งยืน 

 กรมสงเสริมฯ ทํางานกันอยางไร มีเจาหนาที่ครอบคลุมอยูทุกอําเภอในอดีตมีครบทุก

ตําบล ปจจุบันอาจจะไมครบทุกตําบล แนวทางดําเนินงานมีอยู 3 ขั้นตอนใหญ ๆ อยากจะกราบเรียนใหที่

ประชุมไดรับทราบ เพื่อเปนแนวทางในการประสานงาน 

 1) ดานการดําเนินงานและดานการขยายผล 

 2) ดานการสรางองคความรู 

 3) ดานการสรางความยั่งยืนของโครงการ 

 1) ดานการดําเนินงานและขยายผล ทําอยางไร กรมสงเสริมการเกษตรใชจังหวัดและ

อําเภอเปนศูนยการดําเนินงานขับเคลือ่นการขยายผล เปนแกนกลางในการประสานงาน ในการทํางานใน
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หมูบาน ในตําบล เราใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล คนอยูกรมสงเสริมฯ 

เรียกอักษรยอ “ศบกต.” ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เปนหนวยหนึ่งของ

องคกรชาวบาน อยูใน อบต. และหนวยงานในระดับตําบลรวมกนั ในศูนยบริการถายทอดในระดับตําบล จะ

ตงอทําแผนการปฏิบัติการและแผนการขยายผลในแตละพื้นที่ เรามองถึงความยั่งยืน ถาเอาปจจัยไปใหไมจบ 

ใหปแลวปเลา นอกเหนือจากทําเงินทุนหมุนเวียน แตการใหศูนยบริการตําบลมีกรรมการอยู 15 คน มีเกษตร

ตําบลเปนเลขาฯ อยู รวมกันวางแผนและขยายผลนําสิ่งที่มีจากศูนยศึกษาฯ ฯลฯ แตละตําบลไปดูงาน โดยใช

ศูนยบริการและถายทอดประจําตําบลแตเราเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

  ในประเด็นที่ 3 ในเรือ่งของการดําเนินงานและขยายผลคือ การบูรณาการการทํางาน

รวมกับองคกรสวนทองถิ่นและสวนราชการทีเ่กี่ยวของ กรมวิชาการฯ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมพัฒนา

ที่ดิน ฯลฯ เพื่อใหการทํางานชัดเจนมีทิศทางเดินไปดวยกันและการขับเคลื่อนการขยายผล 

  ในเร่ืองงบประมาณการดําเนินงาน สุดทายการสรางเกษตรกรตนแบบ เรามีศูนยเรียนรู 

มีแปลงเรียนรู แปลงสาธิต ทุก ๆ อยาง เปนเกษตรกรตนแบบ เปนตัวอยาง สรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรราย

อ่ืนนําไปขยายผลตอไป 

 2) การพัฒนาและสรางองคความรู หรือ K.M. เราใชองคความรูเปนเครือ่งมือในการ

ดําเนินงาน ไดดําเนินไปใน 3 ระดับ ไดแก สวนกลาง ระดับผูปฏิบัติงาน สุดทายคือ ปราชญชาวบานและ

เกษตรอาสา เราพบวาเกษตรอาสามีทุกหมูบานเปนตัวชวยในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไดมาก เพราะ

เจาหนาที่ไปและกลับ เจาหนาทีไ่มไดเปนเกษตรกรอาจจะรู อาจจะมีเทคนิค แตไมมีสวนไดสวนเสียในการ

ขาดทุน กําไร เพราะปราชญชาวบานชวยมากในการขยายผล 

  การสรางวิทยากรประจําแหลงเรียนรู วิทยากรประจําฯ จะทําหนาที่ถายทอดความรู

ใหแกเกษตรกรในพื้นที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน มีเกษตรกรที่ภาคใตเปนไทยมุสลิม เกามากในเร่ือง

ลองกอง ทําอยางไรไดลองกองที่ผลผลิตสม่ําเสมอ เกรด A เจาหนาที่พูดก็พูด แตเกษตรกรปฏิบัติจริง มี

ทักษะมีความชํานาญ แนนอนงานสงเสริมการเกษตรมีในดานของการจัดประชาสัมพันธเผยแพรความรู 

นอกเหนือจากหนวยทางดานวิชาการ พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว ฯลฯ เราก็มีการรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ภูมิปญญา

ทองถิ่น และพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลที่มีอยูเพื่อประกอบในการสงเสริมการเกษตร 

 3) การสรางความยั ง่ยืนของโครงการ มีความจําเปน แตระยะหลังมีปญหาดาน

งบประมาณ จึงขอรับการสนับสนุนจากหนวยราชการอืน่ ๆ ในปงบประมาณ 2553 สํานักงาน กปร. ไดให

งบประมาณชวยโครงการลุมน้าํแมงอนฯ และอีกหลายโครงการที่สนับสนุนการทํางานในพื้นที่ การสราง

เครือขายพบวา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เราประสบความสําเร็จในการสรางเครือขายของศูนยคัดแยก

ผลไมชุมชนไดประโยชนในการรวบรวมผลผลิต การคัดเกรดการจําหนาย แหลงเรียนรูการดําเนินงาน การ
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ขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมและการ

ประชาสัมพันธ การติดตามการเขาไปเยี่ยมเยียน ประเมินผลเปนระยะ ๆ น่ันคือสิ่งที่ตองทําตอไป  

 ปญหาอุปสรรค  ไดแก  

 1) การประสานแผนงานโครงการวมกัน เหมือนตางคนตางทํา ถามีการประชุมกับ

สํานักงาน กปร. เปนตัวชวย แตบางโครงการไมไดมีการประสานแผนงาน ในสวนภูมิภาค 

 2) เรื่องภัยธรรมชาติ เปนเหตุสุดวิสัย ไมวาจะเปนน้ําทวม ภัยแลง บางทีแปลงตัวอยาง

ตองเสียหายกับภัยธรรมชาติ 

 3) การขยายผลสูเกษตรกรและชุมชน เปนเรือ่งที่หนักใจมากสําหรับเจาหนาทีส่งเสริม

การเกษตร ในปงบประมาณ 2554 เปนตนไป กรมสงเสริมฯ จะมีบุคลากรรุนใหมเขามาแทนรุนพีท่ีเ่กษียณ 

ปญหาที่พบในปจจุบันคือ เรือ่งของสภาพแวดลอม ความแตกตางของแตละทองที ่ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม มีความแตกตางกันซึ่งจําเปนที่เจาหนาที่ตองใหไปคลุกคลีและใชเวลาในการสรางความคุนเคยใน

การทํางาน 

 4) ความซ้าํซอนของหนวยงาน บางหนวยเขาไปสนับสนุนบางสิง่ที่กรมฯ ไดสนับสนุน

ไปแลว ถาเรารูวามีแลวนาจะถอนและไปใชที่อ่ืน 

 5) กิจกรรมการดูงาน ปญหาเร่ืองการเดินทาง ยานพาหนะ 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 ขอบคุณ คุณศิวศักดิฯ์ จากกรมสงเสริมฯ ไดสรุปแลววาในสวนของกรมฯ จะมีโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริอยู 134 โครงการ โครงการกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วทุกแหง ทานยังไดเสนอ

เรือ่งของการบริหารจัดการของโครงการตาง ๆ ดวย กรมฯ สําคัญมาก เปนบุคคลที่จะไปสูพีน่องประชาชน 

หรือวาเกษตรกรใกลชิดมากทีสุ่ด มีลงไปถึงเกษตรตําบล ทานก็มีแนวทางตาง ๆ เปนสิ่งทีเ่รารับทราบกันมา

ตลอดวา การมีสวนรวมของประชาชน การสรางองคความรูใหกับประชาชนและการเนนการขยายผลแต

อยางไรก็ตาม การทํางานก็ยังมีปญหาอุปสรรค ซึ่งตรงนี้สํานักงาน กปร. หวังวาเราจะไดรวมกันเพื่อที่จะ

แกไขปญหาวา ตางคนตางทํา ถาเราไปเช็คไปตรวจสอบแลวเห็นความซ้ําซอน แลวลดความซ้ําซอนมา

ประสานกับอยางแทจริง ผมมัน่ใจวาโครงการตาง ๆ จะเกิดประโยชนใหแกพีน่องประชาชนเปนอยางมาก 

จะนําขอมูลกรมสงเสริมฯ กับขอมูลฯ กับอีกหลาย ๆ สวนราชการมาประมวลผลและวิเคราะหรวมกันตอไป

วา แนวทางที่เราจะขยายผลขับเคลื่อนน้ันเปนอยางไร และขอขอบคุณอีกคร้ังหน่ึง 
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กรมพัฒนาท่ีดิน โดย ดร.พิทยากร  ลิ้มทอง ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและนํ้า  

 ในสวนของกรมพัฒนาที ่ดินตองขอขอบคุณสํานักงาน กปร. ที ่ใหกรมพัฒนาที ่ดินมี

โอกาสไดมาเลาเรือ่งเกีย่วกับการสนองพระราชดําริในโครงการตาง ๆ ในพืน้ที่ในครัง้นี ้ประเด็นที่นําเสนอ

เปนเรือ่งของนโยบายกรมกับโครงการพระราชดําริและเลาถึงภาพรวมและโครงการทีส่ําคัญ ไปถึงปญหา

อุปสรรค สิง่หนึ่งทีส่ําคัญคือ ทาทีของกรมพัฒนาที ่ดินตอโครการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและดูที ่

นโยบายกรม อธิบดีทานมีความชัดเจน มีลายลักษณอักษรและพูดดวยวาจา โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริตองมีความสําคัญเปนลําดับแรกและการดําเนินงานตองจริงจัง บังเกิดผลอยางชัดเจนและใหมี

ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราดชําริ โดยมีขอมูลอยูทั้งหมดที่นั่น ขอมูลเหลานั้นบันทึกลง

ในพิกัดทางภูมิศาสตรหรือในแผนที่หรือในภาพออโต4 เมื่อมีการเสด็จพระราชดําเนินมีพระราชกรณียกิจ

โดย 0พ 0

 1) สนับสนุนขอมูลในพืน้ที ่เมื่อมีพระราชดริทีเ่กีย่วของจะตองนํากลับมารีบปฏิบัติอยาง

จริงจังเพื่อใหบังเกิดผล 

าะดานพัฒนาที่ดิน โครงการในพื้นที่ ทานไดกํากับเลยวาผูอํานวยการสํานักงานเขตหรือวาสถานี 

ผูอํานวยการสถานีตองเขาเฝาฯ ประเด็นสําคัญมีอยู 2 สวน 

 2) กรมพัฒนาที ่ดินตองประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานตาง ๆ ที ่เกีย่วของกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทาเนนย้ําชัดเจนเรื่องการปฏิบัติในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เรือ่งผลงาน ทานเนนย้าํเลยวา โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่สําเร็จผลใหขยายผลนั้นสูเกษตรกร

อยางกวางขวางและใหเผยแพรในทุกภาคสวน ทั้งในเร่ืองของการฝกอบรมดูงานและการประชาสัมพันธดวย 

เปนนโยบายที่คอนขางจะชัดเจนตอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ในภาพรวมกรมพัฒนาที่ดินมีทั้งหมด 144 โครงการ อยางทีเ่ลขาธิการ กปร. ไดพูดเมือ่เชา 

ในเรื่องของจํานวนโครงการจะตองมีการพิจารณาและปรับใหเกิดความชัดเจนขึ้น อันนี้เปนตัวเลขที่กรม

พัฒนาที่ดินยึดไว อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น ปน้ีเพิ่มจากปที่แลว 

ปที่แลว 120 กวา ๆ ปนี้ 144 โครงการ กิจกรรมทีดํ่าเนินการของกรมพัฒนาที่ดินคือ การสํารวจและวาง

แผนการใชที่ดิน การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูทรัพยากรดิน การปรับปรุงบํารุงดิน รวมทั้ง

สนับสนุนปจจัยการผลิตอื่น ๆ ภาพแผนทีท่ี่เห็นนัน้ เรามีสํานักงานพัฒนาทีดิ่นเขตทัง้หมด 12 เขต กระจาย

อยู ทัว่ประเทศและมีสถานีพัฒนาที ่ดินทุกจังหวัดในเรือ่งของการสนองพระราชดําริในโครงการนีใ้น

ภาพรวม แตถาลงไปในพื้นที่เราจะเห็นวาจะอยู ในพื ้นทีข่องสํานักงานพัฒนาที ่ดินเขต 6 คอนขางเยอะ 

ประมาณ 26% อยูทางภาคเหนือ (4 จังหวัดภาคเหนือ) เขต 12 มีประมาณ 18% (อยูภาคใต 7 จังหวัด) เขต 7 

และเขต 4 อีกเขตละประมาณ 10% ผมยกมาประมาณ 4 เขต รวมแลวก็ทํางานในโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริประมาณ 60 – 70% โครงการทั้งหมดที่กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ ถาเราดูลึกไปถึงลักษณ

ทั้งหมดของโครงการจะเห็นในเร่ืองของฟารมตัวอยาง ในเร่ืองของศูนยศึกษา ฯ  กรมพัฒนาที่ดินไดรับเกียรติ

อยางสูงที่ไดไปดูในศูนยศึกษาฯ ทั้ง 2 ศูนย นําเรียนในภาพกวาง ๆ วาเปนอยางไร ในเรือ่งของโครงการพัฒนา
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ดานการเกษตร การพัฒนาที ่ดินเยอะหนอย โครงการรักษน้ ําของมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช เราเกีย่วของดวยในเรือ่งของคุณภาพชีวิตและชุมชน เขามาสูโครงการที่มีความสําคัญ ผม

ยกตัวอยาง 2 ศูนย ผมเขาใจวาคนที่ฟงอยูไดรับขอมูลไปแลว ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ผมอยาก

เนนในเร่ืองของตัวศูนยฯ วา ทําไมตองเปนศูนยศึกษาฯ อันนี ้พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ประเด็นอยูตรงปญหาและความเดือดรอนของประชาชนของราษฎรในพื้นที ่เลยกอใหเกิดเปนโครงการเขา

หินซอนฯ ขึ ้น ทานมีพระราชดําริชัดเจนนะครับ อยากใหมีการแกไขในเรือ่งของการผสมผสานหลาย

หนวยงาน ตรงน้ีเปนหัวใจเลย พูดจริง ๆ แลวอยางที่ ผูอํานวยการกรมสงเสริมฯ พูดไว การประสานงานของ

โครงการเรามักจะเจอปญหา สาเหตุเพราะแตละหนวยงานมีกรอบงานอยูแลว กรอบเรามีคอนขางชัด เพราะ

การที่จะทํางานรวมกันจะตองพยายามขีดกรอบอันนั้นออกไป พระองคทานไดชี้ เปนเรื่องของศูนยฯ ทีนี่้เลย 

คือ เรือ่งของตนทางคือ เจาหนาทีข่องรัฐจะไดเปนที่เรียนรูไปดวยและฝกปฏิบัติไปแลวไดความรูไปดวย 

ในขณะทีป่ลายทางคือในสวนของราษฎรไดรับการชวยเหลือ ตนทางกับปลายทางอยูที่เดียวกันคือที่ศูนย

ศึกษาฯ เนือ่งจากตองเปนกิจกรรมทีร่วมกัน ผมตองนํางานพัฒนาทีดิ่นขึน้กอนเลยและมีงานอื่น ๆ ไลจนถึง

งานโยธาธิการจะเห็นวาบูรณาการ เฉพาะตรงนั้นจะไมมีคําวากรม เปนงานอยูรวมกัน ณ ที่นั่น เปนงาน

รวมกัน ถาลงไปดูถึงเรื่องงานพัฒนาที่ดินจะเห็นกรอบ เรื่องของดินเปนหลัก การสํารวจ การวางแผน การ

วิเคราะหดินการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและนํ้า กรมพัฒนาที่ดินจะดูแลตรงน้ีอยู เพราะในเร่ืองของ

การปรับปรุงบํารุงดินทัง้เรือ่งของการใชปุยอินทรีย ลงไปถึงการอบรมสงเสริมและการใหบริการปจจัยการ

ผลิตตาง ๆ ในศูนยฯ มีหญาแฝกฯ ดวย 

 อีกศูนยคือศูนยพิกุลทองฯ จุดเหมือนกันคือ พื ้นที ่มีปญหาและความทุกขของราษฎร 

ปญหาเรื่องดินคือพื้นที่ดินพรุและเปนดินเปรี้ยวจัด ปลูกพืชไมไดนั่นคือปญหาและความทุกขของราษฎร 

พระองคทานมีพระราชดํารัส ผมอยากชี้ประเด็นวา ณ สมัยตอนโนนในเรือ่งของการศึกษาเรือ่งดินพรุ ขอมูล

เรายังนอยอยู หลายกรม/กองเขาไปรวมกันทํางานแลวจะไดเขาใจรวมกันและเห็นไปพรอม ๆ กัน นั่นคือ

หัวใจ ทั้ง 2 ศูนย จุดใหญที่ทานพยายามชี้คือ เรือ่งของหนวยงานเขาไปทํางานแบบบูรณาการรวมกัน ให

เกิดผลและแกปญหาของราษฎร ณ พื้นทีนั่้น ๆ ในเรือ่งของศูนยพิกุลทองฯ มีเรือ่งของการวิจัย การขยายผล

พัฒนา ในเรื่องของการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติลงไปถึงการบริหารจัดการ ทานจะเห็นภาพในเรือ่งของการ

ปลูกปาลมน้ํามันในพืน้ที่ดินพรุ ความชัดเจนเกิดขึ้นคอนขางเยอะ ในเรื่องของการแกปญหาดินเปรี้ยวและ

ดินเค็มภาคใต เราคอนขางจะมีแบบฉบับชัด ที่พระองคทานประสานใหมาคือเรื่องของโครงการแกลงดินทํา

ใหใชประโยชนจากพืน้ที่ดินพรุไดกวางขางมากขึ้น ในพื้นที่ดินพรุคอนขางชัดเจนจะมีพืน้ที่ทีอ่นุรักษพื้นที่

เอาไปใชประโยชน อันนี้คอนขางสําคัญเนื่องจากเราขีดวงแลว การใชประโยชนจะมีพื้นที่ชัดเจนและเอา

โครงการ/กิจกรรมในเรื่องการแกลงดินเขาไปใสจะเห็นผลในเรื่องการใชประโยชนในพืน้ทีนั่น้ ๆ ได อีกอัน

ที่ท่ีเราไปสงเสริมคือเรื่องการใชปุยหมักและน้าํหมักชีวภาพ ทั้งเด็กนักเรียนและราษฎรในพืน้ทีนั่น้ อีกอันที่

กรมพัฒนาที ่ดิน เกี ่ยวของคอนขางเยอะคือ โครงการรณรงคการปลูกหญาแฝกฯ พระราชดําริของ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนนอยู 3 เรือ่ง คือ 1) เพื่อนําไปอนุรักษดินและนํ้า 2) เพื่อฟนฟูสภาพดิน 3) 

การรักษาสภาพแวดลอม 

 กจิกรรมทีก่รมพัฒนาที่ดินดําเนินการตอเน่ืองทุกปคือ การผลิตกลาเพือ่ปลูกประมาณ 100 

ลานกลา ผลิตกลาเพื่อแจกจาย 170 – 200 ลานกลา เปนประจําทุกปเพื่อแจกจายใหเกษตรกรและหนวยงาน

ตาง ๆ ในสวนของพืน้ทีเ่ปาหมายตามแผนแมบทหญาแฝกของสํานักงาน กปร. ระบุไวคอนขางชัด สําหรับ

แผนแมบทฉบับใหมสําหรับการอนุรักษดินและนํ้า เพราะเรามีพื้นที่ชัดในเร่ืองของการชะลางพังทลายสูง ใน

พืน้ทีเ่ปดใหมจะมีตัวเลขชัดวาแผนแมบทวาปหนึ่งควรจะทําประมาณเทาไร ในเรือ่งของการปรับปรุงพืน้ที่ 

ฟนฟูคุณภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เราก็มีภาพชัดวา จะอยูในพื้นที่เกษตรประมาณ 90,000 กวาไร อยูใน

พื้นที่ของการปรับปรุงสภาพแวดลอมประมาณ 20,000 กวาไร อันนั้นเปนภาพของแผนแมบทเราตอง

พยายามไปใหถึงที่ต้ังไว นอกจากนัน้ กรมพัฒนาที่ดินทีไ่ดรวมสนองพระราชดําริ โครงการขุนดานปราการ

ชลฯ ศูนยเกษตรวิทยา จังหวัดเชียงใหม ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร จังหวัดพิจิตร ศูนยภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน 

ขอนําเรียนสวนที่เกี่ยวกับกรมพัมนาที่ดินแคน้ีครับ 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 ในสวนของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปวามีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 144 โครงการ 

และมีโครงการสําคัญ ๆ ไมวาจะเปนเรือ่งของศูนยศึกษาฯ โดยเฉพาะประเด็นนีส้ําคัญมาก กรมพัฒนาทีดิ่น 

เวลาจะเริม่โครงการฯ กรมพัฒนาทีดิ่นจะเขาไปกอน ไปสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน วาทีดิ่นนีเ้หมาะจะ

ทําอะไร จะปลูกขาว ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว ตรงนี้ กรมพัฒนาทีดิ่นจะกําหนดขึน้ เปนสวนที่สําคัญทีสุ่ดที่ทํา

ใหโครงการฯ ประสบความสําเร็จและอีกเรือ่งที่สําคัญคือ หญาแฝก กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักใน

เร่ืองของการสงเสริม ขยายพันธุ และใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า ตองขอขอบคุณผูแทนกรมพัฒนา

ที่ดิน 

 

กรมปศุสัตว โดย นายโอภาส  ทองยงค  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี  

 สําหรับโครงกาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมปศุสัตวนัน้ เปนความภาคภูมิใจของ

ชาวกรมปศุสัตวทุกคนทีไ่ดรับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทานโครงการดานปศุสัตวใหทํางานทุก

องคประกอบที่มนุษยเราจะไดประโยชนจากสัตว จะเปนเพือ่การบริโภค ทั้งเนือ้ นม ไข และการใชแรงงาน 

และการสงเสริมเปนอาชีพ นอกจากนัน้ ก็มีพระมหากรุณาธิคุณใหทําสนองพระองคทานทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ สําหรับหลักการพัฒนาตามพระราชดําริ ซึง่กรมปศุสัตวยึดปฏิบัติ จะยึดหลักโดยการพัฒนาจะ

ยึดปญหาและสภาพแวดลอมของพืน้ทีเ่ปนหลัก โดยเฉพาะจะใหความสําคัญกับความกระตือรือลนของคน

ในพืน้ที ่รวมทัง้ความตองการของเกษตรกร ใหเอาใจใสในการรวมกลุมของประชาชน เพือ่แกปญหาหลัก

ของชนบทเปนรากฐานที่สําคัญของการพึ่งตนเอง เปนการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป โดยไมรีบรอนที่จะให
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เกิดผลในการเจริญอยางรวดเร็ว ที่สําคัญชุมชนตองพี่งตนเองในเรือ่งอาหารกอน จึงกาวสูการพัฒนาในเรื่อง

อืน่ ๆ ทั้ง 3 ประเด็นหลัก เปนหลักการพัฒนาตามพระราชดําริของพระองคทานทีไ่ดพระราชทานใหไว 

สําหรับพระราชดําริดานการสงเสริมปศุสัตวมีแนวไววา  การสงเสริมการเลีย้งสัตวควรพิจารณากลุมผูเลีย้ง

เปนแนวสําคัญ ถาเปนชาวบานทั่ว ๆ ไปมีพืน้ฐานความรูนอย ตองสงเสริมและแนะนําในสิง่ทีง่าย ๆ เหมา

สมกับพื ้นที ่หรือที ่เดีย๋วนีช้อบพูดวาใหเหมาะกับภูมิสังคม เชน พันธุ สัตว ควรเปนสายพันธุ พื ้นเมืองที ่

แข็งแรง ทนทานตอโรค เพือ่ปองกันการตายและใหสามารถหาอาหารกินในพืน้ทีไ่ดงาย เหมาะสม ลูกดก 

นอกจากนั้นทรงสนับสนุนใหทรงเลี้ยงสัตวควบคูกับการเพาะปลูก เพราะทรงเห็นวา ผลพลอยไดคือ มูลสัตว 

นํามาทําเปนปุ ยคอกและนํามาทําเปนกาซชีวภาพใชทําพลังงานไดดวย สําหรับพื้นที ่ที ่มีปญหาในการ

เพาะปลูกพืช มีพระราชดําริใหจัดทําเปนทุ งหญาสาธารณะเลี้ยงสัตว และใหเกษตรกรไดใชประโยชน

รวมกันอยางมากทีสุ่ด ในสวนของกิจกรรมในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประกอบไปดวย การ

ศึกษาวิจัยดานปศุสัตวใหไดเทคนิควิธีที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นตาง ๆ การเลี้ยงสัตวเพื่อสาธิต เกษตรกรที่

สนใจสามารถหาความรุเกี่ยวกับการเลีย้งสัตว โดยเฉพาะในเรือ่งนี ้ทรงมีพันธุสัตวพระราชทานใหกรมปศุ

สัตวตามเอกสารที่ไดแจกไปมี 7 ประเภท 11 พันธุ แตละพันธุที่ไดรับพระราชทานมาน้ันเปนพันธุสัตวที่ดีหา

ยากและเปนทีต่องการของประชาชนทีส่นใจคอนขางมาก ขณะนีต้องเรียนตรง ๆ วาไมสามารถเพาะพันธุ

ขยายไดอยางทั่วถึง ประเด็นตอไปคือ การสงเสริมการเลี้ยงสัตวโดยสนับสนุนพันธุสัตว อาหารสัตวเพื่อผลิต

อาหารโปรตีนในครัวเรือนและโรงเรียนในถิน่ทุรกันดาร การสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว รูวาปลูก

อยางไร เก็บอยางไร ใชอยางไร การใชอยางไรก็เปนเรื่องสําคัญ หญาควรจะใชเมื่ออายุเทาไร การทําหญา

แฝกควรทําเมื่ออายุเทาไร อยางไร เปนตน การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรทัง้หลายมีความรู

เบื้องตนของการเลี้ยงสัตวและการปองกันโรค นอกจากนัน้เปนการบริการทั่ว ๆ ไป ไมวาจะเปนดานการฉีด

วัคซีนปองกันโรค การถายพยาธิ การรักษาพยาบาลสัตวปวย การบริหารจัดการโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ ดูแลโดยสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี และเจาหนาที่ปศุสัตวทุกพื้นที่ ทุกคน

รวมมือกันทําหมดและมีโครงการทีดํ่าเนินการในป พ.ศ. 2533 จําแนกเปน 7 กลุม 56 โครงการ ประเทแรก

คือศูนยศึ ก ษา ฯ 6  ศู นย   เป นโค รง กา รอัน เนื อ่งม าจาก พ ระ รา ชดํา ริ  ในสม เ ด็จพระนา ง เจ า  ฯ 

พระบรมราชินีนาถ 8 โครงการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 โครงการ โครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 2 โครงการ โคร

การพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 2 โครงการ โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 2 โครงการ และ

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริอืน่ ๆ อีก 35 โครงการ จํานวนก็อาจจะหลากหลายแตกตางจาก

หนวยงานอื่นบาง แตโดยภาพรวมแลว เวลาไปทํางานในพืน้ที่จะพบหนากันอยุตลอด ในสวนของโครงการ

ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง กรมปศุสัตวก็ไดเขาไปทําการสาธิตและวิจัยคลายกันบาง ไมคลายกันบางแลวแต

ความเหมาะสมในแตละแหงจะเปนเชนไร ตัวอยางในศูนยเขาหินซอนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรามีกวาง ฟารม

นกกระจอกเทศ นกอีโม สุกร เปดเทศ ไกพื ้นเมือง ไกไขไทย บางทานสงสัยทําไมเลี ้ยงกวางหรือเลี ้ยง

นกกระจอกเทศ ในเรือ่งของกวาง เปนสัตวที ่ใหความสวยงามแลวยังใหประโยชนไดอีกเยอะ เนือ้ก็ทาน
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อรอย เขากวางออนเปนสินคาที่ตองการของลูกคาในการฟนฟูสุขภาพ ในตําราแพทยของจีน เขาออนเปน

สวนประกอบหลัก นกกระจอกเทศเชนเดียวกัน เนือ้ทําสเตกอรอย หนังก็ใชได นกอีโมก็ใชไดเปนสัตว

เศรษฐกิจตัวใหม ไดสาธิตใหเกษตรกรไดรับทราบ ถาจะเลี้ยงควรจะเลี้ยงอยางไร คุมคาหรือไม ที่ศูนยอาวคุง

กระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี มีกวางลูซา แพะนม ไกไข เปดเทศ ที่ศูนยภูพานฯ จังหวัดสกลนคร มีโคทาชิมะภู

พาน เปนโคพันธุสัตวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทําการวิจัยทีภู่

พานได 2 ชัว่อายุแลว มันคอนขางยากสักนิด เนื่องจากเปนโคในพื้นที ่อากาศหนาว เวลามาอยู บานเรา

สิ่งแวดลอมมันตางกัน ตองใชเวลาพอสมควรในการพัฒนาพันธุใหเขากับประเทศเราได สําหรับโคนม สุกร

ภูพาน สุกรภูพานเอามาจากพันธุเหมยซาน เปนพันธุสัตวพระราชทานเชนเดียวกัน เดี๋ยวนี้ทราบวาทางจีน 

พันธุเหมยซานหายากแลว ทางจีนถามมาวา พันธุเหมยซานแท ๆ พอมีเหลือไหม กวางลูซา ไกดําภูพานและ

เปดเทศ ที่ศูนยหวยฮองไครฯ มีโคนม สุกร แพะนม เปดเทศ ไกพันธุพื้นเมือง และกระตาย ที่ศูนยหวยทรายฯ 

จังหวัดเพชรบุรี มีแนะนําไกเขียวหวยทรายฯ คือไกพื้นเมือง เพียงแตวาเปนเอกลักษณเฉพาะถิน่ เชน ที่ศูนย

หวยทรายมีไกเขียวฯ เปนเอกลักษณ สุราษฎรธานีมีไกแดง ขอนแกนมีไกชีและไกงวง เปดเทศ เปนตน ที่

ศูนยพิกุลทองฯ มีแพะนม แกะ ไกพื้นเมือง เปดเทศ เขากวางออนตัดเอามาอบแหงและบดใสในแคปซูขาย 

แนะนําสําหรับผูที่ความดันสูง ก็อยาทานมาก ศูนยหวยฮองไครฯ มีกระตายพันธุนิวซีแลนด ไลท  โคนม 

และแพะพันธุ นม ศูนยหวยทราย ไกเขียวหวยทรายเหมือนไกดํา สําหรับโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดําริที่สําคัญ ๆ ไดแก 

 1) โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทําที่

จังหวัดอางทอง สิงหบุรี อุบลราชธานี บุร ีรัมย สกลนคร เชียงใหม ราชบุรี พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส มีการวางผังปศุสัตว กอสรางโรงเรือน พืชอาหารสัตว สนับสนุนพันธุสัตว แปรรูปผลิตภัณฑ พันธุ

สัตวทีพ่รุราชทานใหดําเนินการฟารมตัวอยาง ไดแก สุกรจินหัวเปนพันธุสัตวพระราชทานจากประเทศจีน 

เปดอี้เหลียงก็เชนเดียวกันครับ หานหัวสิงหโต แพะเหลาซาน ทั้ง 4 อยางเปนพันธุสัตวพระราชทานทั้งหมด 

แฮมหมูจินหัว เปดอ้ีเหลียงรมควันเปนผลิตภัณฑของฟารมตัวอยาง พอจะหาซื้อไดโดยเฉพาะที่เชียงใหม หา

ยาก เปนอาหารขึ้นเหลา ภาพที่พระองคทานอุมลูกแพะพันธุซาเนียงที่โครงการฟารมตัวอยางจังหวัดอางทอง 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ดําเนินการทั้งหมด 47 จังหวัด 500 แหง สงเสริมการเลีย้งสัตวในโรงเรืยนเปนอาหารโปรตีน

สําหรับเด็ก ๆ ใหเด็กมีความรู มีทักษะในการเลี้ยงสัตว คือเด็กคนไหนที่ไมสามารถเรียนตอไปไดแตใหมี

ประสบการณติดตัวตอไปก็ทําการเลี้ยงสัตวไดตามควร การคัดเลือกโรงเรียนดีเดนป 2551 – 2553 ทํามาแลว 

3 คร้ัง บุรณาการการทํางานรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ ในทุก ๆ ดาน สนับสนุนโครงการ 3 ทศวรรษ การพัฒนาเยาวชนในถิน่ทุรกันดารที่สํานัก

พระราชวังจัดตั้งขึ ้น ตั ้งแตเดือนเมษายน 2553 – มีนาคม 2554 มีภาพโครงการอาหารกลางวันในถิ ่น

ทุรกันดาร มีทั้งผลิตภัณฑและการสาธิต โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นทีภ่าคใตตามพระราชดําริ

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งโครงการนี้ไดรับงบประมาณจากสํานักราชเลขาธิการจัดซือ้
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พันธุแพะมาขยายพันธุที่สถานีทดสอบพันธุสัตวเทพา ศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตวที่จังหวัดยะลา เพื่อผลิตลูก

และสงเสริมโครงการฟารมตัวอยางในพื้นที่ภาคใต พันธุแพะสีขาที่เห็นเปนพันธุเหลาซาน พันธุซาเนน แพะ

บอเปนแพะพนัธุเน้ือ 

0

0

 2) โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย โครงการนีม้ี

เมื่อป 2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพยใหกรมทหารราบ ที ่21 รักษา

พระองค จัดซื ้อที ่ดิน 39 ไรเศษ มีพระราชกระแสรับสั่งใหกรมปศุสัตวเขาไปใชประโยชนที่ดินน้ีเพื่อ

ดําเนินการ ศูนยพัฒนาการเกษตรตามพระราชดําริ โดยเนนการเลีย้งสัตว การขยายพันธุสัตว ตอมาป 2551 

กรมทีดิ่นไดสํารวจออกโฉนดทีดิ่นใหโครงการในพระปรมาภิไธย จํานวน 4 ฉบับ พื้นที่รวม 151 ไร 3 งาน 

87 ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเมื่อวันที ่26 มกราคม 2553 และทรง

พระราชทานพระราชดําริใหเปนศูนยกลางดานการผลิตผลิตภัณฑจากสัตวทีจํ่าเปนและเหมาะสมกับสภาพ

พืน้ที ่เพือ่สงเสริมและขยายพันธุไปยังโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลน รวมทั้งพิจารณา

สงเสริมสัตวพันธุดีใหกับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไมไกลจากศูนย ทานใหรัศมีไว 200 กิโลเมตร เพื่อเลี้ยง

สัตวเปนอาหารโปรตีน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเนนพันธุสัตวที่หากินไดงายเขากับพืน้ที่ทุรกันดารไดดี 

เกษตรกรทีไ่มมีความรูมากนักก็สามารถใหการดูแลได ทั ้งนีโ้ดยใหสวนราชการตาง ๆ รวมมือกันทํา

แผนปฏิบัติการเพื่อใหสํานักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนตอไป คงอยูในระหวางดําเนินการ  

 ศูนยดานซายมีแกะดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดําริดาน

การอาชีพ การปศุสัตวที่สําคญที่สุดอยางหน่ึงที่ทุกวันน้ีที่เรียกกันวา อาชีพพระราชทาน การเลี้ยงโคนม โดย

ตั้งโครงการศูนยวัวนมที่สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ สัตวสกลนครตามพระราชดําริ เมื ่อป พ.ศ. 2528 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระราชดําริใหกรมปศุสัตวรวมกับจังหวัดสกลนคร สงเสริม

การเลี้ยงโคนมและจัดทําโครงการโรงนมพลาสเจอไรซโดยใชเครือ่งมือขนาดเล็ก ปจจุบันศูนยวัวนมสถานี

วิจัยนมทดสอบพันธุ สัตวสกลนครทีไ่ดผลิตนมพลาสเจอไรซ ชื ่อวานมภูพาน และไอศกรีม มีรายได

หมุนเวียนและพึ่งตนเองไดโดยไมใชงบประมาณจากภาครัฐตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา ถานมสเตอริไรซ

ตองตราหมีอรอย แตถาเปนนมพลาสเจอไรซตองนมภูพาน ถาทานไปสกลนครหรือละแวกน้ันตองซื้อทานดู 

สุดทายคือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชดําริ จัดตัง้เมือ่ พ.ศ. 2522 จังหวัด

สระแกว ทรงมีพระบรมราโชวาทใหไววา “...ธนาคารโคและกระบือ คือการรวบรวมโคและกระบือ โดยมี

บัญชีควบคุม 0ดูแลรักษาแจกจายใหยืม เพื่อใชประโยชนในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและกระบือตาม

หลักการของธนาคาร ธนาคารโค-กระบือ เปนเรื่องใหมของโลกที่มีความจําเปนเกิดขึ้นเพราะปจจุบันมี

ความคิดแตจะใชกลไกเปนเครื่องทุนแรงทางการเกษตร แตเมือ่ราคาน้ํามันแพงขึ้น ความกาวหนาในการใช

เครื่องกลไกเสียไป จําเปนตองหันพึง่แรงงานจากสัตวทีเ่คยใชอยูกอน เมือ่หันกลับมาปรากฎวามีปญหามาก 

เพราะชาวนาไมมีเงินซื้อโค-กระบือมาเลี้ยงเพื่อใชแรงงาน...” นี่คือพระบรมราโชวาทซึ่งทรงพระราชทานให

กรมปศุสัตวดําเนินการธนาคารโค-กระบือ การบริหารโครงการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 19 
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ราย มีอธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธาน และผูแทนจากสํานักพระราชวังเปนกรรมการอยูดวย ตั้งแตป พ.ศ. 

2522 – ปจจุบัน เราชวยเหลือเกษตรกรแลว 150,000 ราย ทุกวันนี้มีเกษตรกรที่ยังผูกพันอยูกับโครการนี้ 

84,000 รายเศษ ทีย่ังผูกพันคือ ยังคางอยูในสัญญา ยังไมไดมอบกรรมสิทธิ์ตามอายุของสัญญา แตผู ทีใ่ช

ประโยชน 150,000  

 กระบือชุดแรกที่มอบใหกับเกษตกรจังหวัดสระแกว ป 2522 เกษตรกรในภาพนีบ้างคน

เปนลูกเปนหลานของเกษตรกรชุดแรก ยังอยูครับ ยังเลี้ยงควายที่สืบทอดมาจากชุดแรก 30 ป บางคนไดรับ 1 

ตัว ปจจุบันมี 50 กวาตัว  

 

ขอเสนอแนะ กิจกรรมเลีย้งสัตวสาธิตในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดํารินัน้ ไดมีการขยายพันธุ 

นําลูกสัตวสงเสริมใหแกเกษตรกรในพื ้นที ่ ดครงการก็จะเกิดผลดีมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้มีขอจํากัดในดาน

งบประมาณทีใ่ชเลีย้ง ทุกวันนีค้าอาหารสัตวคอนขางสูง รวมทัง้โรงเรือนอาจจะเกาไปหนอยก็ตองมีการ

ซอมแซม คาสาธารณูปโภค ทําใหการปศุสัตวทําไดไมเต็มที่นัก ถามีระเบียบสามารถจําหนายพันธุสัตวใน

ราคาที่คุมทุน สามารถนําเงินเปนกองทุนหมุนเวียนบริหารจัดการก็จะใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน

มากยิ่งขึ้น และสามารถขยายพันธุเผยแพรสูเกษตรกรอยางเชน การดําเนินงานตามระเบียบรายไดของศูนย

ศึกษาฯ ของกรมปศุสัตวขออนุญาตเสนอแตเพียงเทานี้ 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 ทานไดพูดถึงสัตวทุกชนิด ไมวาจะเปนโคนม โคเนือ้ แพะ แกะ ฯลฯ ทานสรุปวามี

โครงการในป 2553 7 กลุม 56 โครงการ และทั้งหมดที่เคยดําเนินการมาแลว วันหลังผมจะตามไปดูวา อยาก

ใหทานสรุปทั้งหมดเลย ของกรมปศุสัตว ทานบอกวามีเปนรอย จะดําเนินการรวบรวมใหครบถวนและ

สมบูรณมากทีสุ่ด ธนาคารโค-กระบือมีผูไดรับประโยชนเปนแสน ๆ ราย เปนโครงการที่ชัดเจนโครงการ

หน่ึงของกรมปศุสัตว ในชวงแรกครบถวนแลว แต ผอ.ศิวศักด์ิฯ ทานมีขอมูลเพิ่มเติม เชิญครับ 

 

กรมสงเสริมการเกษตร โดย นายศิวศักดิ์  วานิชรัตน ผูอํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นท่ีเฉพาะ 

 เรื่องแรกคือ เรื่องของศูนยศึกษาฯ 6 ศูนย กรมสงเสริมการเกษตร ไดสงเจาหนาที ่ไป

ทั้งหมด 12 คน ศูนยละ 2 คน ไปอยูกับผอ.ศูนยทัง้ 6 ศูนย เปนปแลว มากกวา 1 ป ในสวนนี้ผมฝากหนอยวา 

งานขยายผล เราหนักใจมากในกรมสงเสริมฯ ซึ่งยังตอบ กปร. ไมได และผูบริหารในกรมสงเสริมฯ อยากจะ

ใหเกิดผลมากขึน้ เพราะพระราชดําริของพระองคที่ต้ัง 6 ศูนย ใน 6 ภูมิภาค เพื่อหวังเปนตัวอยางทีจ่ะขยาย

ผล ก็นาจะมานั่งสังคยานากัน ใหเจาหนาที่สงเสริมฯ 2 คน ในภาพรวมอยากจะกราบเรียนวา เจาหนาที่ที่

ไมไดไปคือ สงไป 12 คน ที่ไมไดไปเขามีความรูสึกวาเขาทํางานหนักกวาคนที่ไป 2 คนทีไ่ปอยูในศูนยฯ จะ
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ดีกวา และพื้นทีท่ี่ออกมาไปทําทับซอนกับเจาหนาทีเ่กษตรตําบลที่อยูในศูนยฯ 12 คน และจังหวัดชายแดน

ภาคใต ศบต. อีก 2 คน 

 เร่ืองที่สอง คือ ศูนยปฏิบัติการของกรมสงเสริมเกษตร เรามีอยู 6 ศูนย ลักษณะงานจะตาง

จากทีผ่มนําเรียนเสนอ แตจะชวยในงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริได 6 ศูนย ปฏิบัติการคือ ศูนย

สงเสริมการเกษตรที่สูง งานที่สูง จะตางออกไปจากที่นําเรียน เชน ศูนยปางตอง ที่จังหวัดแมฮองสอน  ศูนย

พืชสวนผลิตพันธุกลาตาง ๆ เรามีอยูกระจายในทุกภูมิภาค ศูนยจักรกลการเกษตร ศูนยเนือ้เยีอ่ ศูนยบริหาร

ศัตรูพืชขณะนี้ท่ีมีเพลีย้แปงระบาดในมันสําปะหลัง ศูนยบริหารศัตรูพืชและศูนยผึง้ ในศูนยเหลานี ้กรมฯ ก็

ใชเปนเคร่ืองมืออันหน่ึงที่เสริมใหกับจังหวัด อําเภอในการทํางาน 2 ประเด็นน้ีตกหลนไปขอนําเรียนเสนอ 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 ผมไดไปประชุมกับศูนยฯ หลาย ๆ แหง ที่สงเสริมการเกษตรของทานทั้ง 2 คนทีอ่ยูมีสวน

ชวยทํางานใหการขับเคลือ่นขยายผลมีประโยชนมาก เพียงแตเขาประสานกับเจาหนาทีข่องทานในพืน้ทีใ่ห

มากและชวยกันดําเนินจะไดประโยชนในการนําองคความรูจากศูนยศึกษาฯ ไปสูพีน่องประชาชน ในชวง

แรกเราไดนําเรียนเสนอ 4 หนวยงาน หลังจากนี้มี 5 หนวยงานที่สําคัญ ๆ และเปนหนวยงานที่ดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนจํานวนมาก 

 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  โดย นายเรืองจันทร  มหาเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

พเิศษ หัวหนากลุมประสานงานความรวมมือ สํานักสนองงานพระราชดําริ 

 0ในสวนของกรมอุทยานแหงชาติฯ ขอมูลรายละเอียดในเชิงลึกทีท่านตองการ สามารถเขา

ชมในเว็ปไซต ได ตามที ่ปรากฎในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมอุทยานฯ ไดมีการ

ดําเนินการมานานแลว ซึ ่งไดดําเนินการตามภารกิจของกรมอุทยานฯ เปนสําคัญ เปนหนวยงานที ่จะ

ดําเนินงานภารกิจที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสงเสริมและฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืช ในพื้นที่

ปาเพื่อการอนุรักษโดยการปองกันรักษาพื้นที่ปาอนุรักษเดิมที่มีอยู ฟนฟูพืน้ที่ปาเสือ่มโทรมใหอุดมสมบูรณ 

ตลอดจนคงไวซึ่งสมดุลของระบบนิเวศ สิง่แวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน ทังนี ้เพือ่ใหทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นสามารถอํานวยประโยชนใหแกสวนรวมไดอยาง

ยัง่ยืนสืบไป ซึง่ทางกรมฯ ไดมีการดําเนินการโดยนอมนําพระราชดําริซึ่งทรงพระราชทานไวในโอกาสตาง ๆ  มา

นอมนําดําเนินการตามภารกิจ โดยเฉพาะการอนุรักษทรัพยากรของเรา พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานไวในจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523 ความตอนหน่ึงวา “การปลูก

ปา ถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยู ได ใหใชวิธีปลูกไม 3 อยาง แตมีประโยชน 4 อยาง” สําหรับ

พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ที ่เราไดนอมนํามาสวนหนึ่งคือ ที ่ทรง

พระราชทานทีจั่งหวัดสกลนคร เมือ่วันที ่20 ธันวาคม 2525 ความตอนหนึง่วา “พระเจาอยูหัวเปนน้าํ ฉันจะ
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เปนปา ปาทีท่รงถวายความจงรักภักดีตอน้ํา พระเจาอยูหัวสราอางเก็บน้ํา ฉันก็จะสรางปา” และไดมีสวน

ราชการที่เกี่ยวของเกีย่วกับการพิจารณาฎีกาของราษฎรทีข่อพระราชทานพระมหากรุณาซึง่ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระราชทานมีพระราชกระแส ความตอนหนึ่งวา “ไมทรงขัดของ 

ทั้งน้ีโครงการที่จะขอพระราชทานพระมหากรุณานั้น หากโครการใดอยูในปาสงวนแหงชาติ สํานักงาน 

กปร. และหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ตองดูแลเปนพิเศษ ควรจะทําการประชาพิจารณและใหกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบ วิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดวย” เพราะวาโครงการที่จะ

กอสรางปาสงวนแหงชาติจะตองดูแลเปนพิเศษ เพือ่ปองกันมิใหการบุกรุกทําลายปาเกินความจําเปนเหลานี้ 

กรมอุทยานแหงชาติฯ ก็ไดนอมนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางจริงจังและก็อยางตอเนือ่งในพืน้ที่ 

ความรับผิดชอบของกรมฯ สําหรับโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของกรมอุทยานฯ ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุก

พระองค ซึง่ในพื้นที่ทั ้งหมดของโครงการ สําหรับในภาคเหนือมีจํานวนประมาณ 60 โครงการ ซึ่งเปน

โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว  ประมาณ 4  โครงการ สมเ ด็จพระนาง เจ าสิ ริกิ ติ ์  

พระบรมราชินีนาถ ประมาณ 49 โครงการ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ประมาณ 2 โครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณ 5 โครงการ ภาคอีสาน มีโครงการตามที ่

ปรากฏของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประมาณ 3 โครงการ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

ประมาณ 8 โครงการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประมาณ 1 โครงการ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณ 1 โครงการา และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัคราชกุมารี ประมาณ 2 โครงการ 

0 ภาคกลางฝงตะวันตก  ภาคกลางฝงตะวันออก ทั้งหมด 14 โครงการ ภาคใตมี 13 โครงการ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ประมาณ 3 โครงการ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

ประมาณ 3 โครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประมาณ 3 โครงการ สมเด็จพระ

เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี ประมาณ 4 โครงการ รวมทัง้หมดแลวเปนโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริซึง่ตามทีเ่ลขาธิการ กปร. ไดกลาวถึงวา การทีจ่ะนับโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ การทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือพระบรมวงศานุวงศทรงมีพระราชดําริ พระราชทาน

หรือวาเปนฎีกาของราษฎรหรือเปนที่หนวยงานทูลเกลาฯ ถวายทัง้หมดทั่วประเทศ รวม 102 โครงการ ทัง้นี้ 

102 โครงการเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและไดนําผลการดําเนินการที่มีความสําเร็จที่เราคิดวา

จะนําไปขยายผลได เดินหนาตอไปในรูปของโครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ เพือ่พัมนาคุณภาพ

ชีวิตของราษฎร รวมทัง้สนับสนุนใหราษฎรมีสวนรวมในการรักษาปาและอยูกับปาไดอยางเกือ้กูล ซึ่งรวม

ทัง้หมดที เ่รามีโครงการขยายผล 32 โครงการทั ่วประเทศ ซึง่จะมีในภาคเหนือ 23 โครงการ ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 6 โครงการ ภาคกลาง 1 โครงการ ภาคใต 2 โครงการ รวม 32 โครงการ ทีก่รมฯ ไดนํา

แนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผล จะไดดําเนินการขยายผลอยางตอเนือ่งและจริงจัง
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ตอไป ซึ่งมีตัวอยางของโครงการตาง ๆ เปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีก่รมฯ เขาไปดําเนินการ

โครงการภายใตศูนยศึกษาฯ  

0 มีโครงการหมูบานยามชายแดนโดยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมี

พระราชดําริทีป่างมะผา ปางคอง อาโจ หวยผักกูด แมสวยอู สําหรับอีกโครงการหนึ่ง บานเล็กในปาใหญที่

ดอยผาหมปก มีการบูรณาการหลาย ๆ หนวยงาน เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยูใน

พื้นที่ เพื่อใหมีสวนรวมในการรักษาปาและสามารถยังชีพอยูไดในพื้นที่ปา รักษาปาและอยูกับปาอยางเกื้อกูล 

มีการสงเสริมอาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนอยูในพื้นทีเ่ปนสําคัญ มีโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ เพื่อ

ความมั่นคงในพื้นที่ตาง ๆ โครงการที่สําคัญที่จะขอยกตัวอยาง เปนโครงการทีก่รมอุทยานฯ ไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณเปนอยางสูงอยางหาที่สุดมิไดในการทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพรราชดําริ คือ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมไมสักและคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุมน้ําขอม ลุมน้าํปายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน สิ่งที่สําคัญคือ สํารวจพบไมสัก ความสูงประมาณ 700 เมตร พบวาไม

สักสามารถขึ้นไดดีและมีลักษณะดีในพื้นที่สูงกวา 1,200 เมตร ซึง่นับวาเปนแหลงไมสักแหงแรกทีพ่บ และ

เปนแหลงพันธุกรรมที่สําคัญ อยางไรก็ตามพืน้ที่ชุมชนนัน้มีชาวเขาอาศัยอยู สวนใหญเปนชาวลีซอ อยู

ลอมรอบพื้นที่ปาสมบูรณ มีคนบุกรุกบาง ทํากาเรกษตรบาง ตามวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณนั้น มีปญหายา

เสพติดและความมัน่คงซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือบูรณาการรวมกันจากทุกภาคสวนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของหลายหนวยงานซึ่งกรมอุทยานแหงชาติฯ บางอยางไดมีการสํารวจพบและไดมีหนังสือนําเรียนราช

เลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ ในพื้นทีดั่งกลาว ซึง่สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือลงวันที ่18 กุมภาพันธ 2553 แจงกรม

อุทยานฯ วา ไดนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแลว ทรงรับไวเปน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริแลว ซึ่งขอเรียนวา พื้นทีโ่ครงการนัน้มีพื้นที ่492 ตร.กม. ซึ่งอยูในเขต

รักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย 341 ตร.กม. ซึ่งจะบ ูรณาการรวมกับกรมปาไม และอยูในพื้นที่ปาสงวนตอนลาง

อีก 151 ตร.กม. รวมเปน 492 ตร.กม. พืน้ทีใ่นความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ 341 ตร.กม. ความกาวหนา

การดําเนินการโครงการที่ผานมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 คณะองคมนตรี ไดแก นายสวัสดิ ์ วัฒนายากร 

และนายพลากร  สุวรรณรัฐ ไดเดินทางไปตรวจเยีย่มโครงการฯ และพบปะราษฎรสวนใหญทีอ่ยูในพืน้ที่มี

ฐานะยากจน ซึ่งกรมอุทยานฯ จะไดนอมนําพระราชดําริไปดําเนินการโครงการในพืน้ที ่ซึง่เปนการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ซึ่งกรมอุทยานฯ ณ ขณะนั้นอยูระหวาง

ดําเนินการเพื่อเสนอของบประมาณจาก กปร. ซึ่งไดรับความกรุณาจากทานประธานไปประชุมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการจัดทําแผนจัดทําโครงการฯ ทําความเขาใจวาโครงการจะ

ดําเนินการอยางไร ซึ่งไดรับความกรุณาจาก รปร.-สุวัฒน (ประธานฯ การประชุม) ซึง่ตองบูรณาการรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ ซึง่ไดรับทราบวา ทางสํานักงาน กปร. ไดมีคําสั่งคณะอํานวยการ กรรมการกลางมีคําสัง่

คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ ่งขณะนี ้กรมอุทยานฯ ก็ไดอยู ระหวางดําเนินการออกคําสั ่ง เจาหนาที ่

ปฏิบัติงานอยู ซึ่งจะสามารถดําเนินการไดป 2553 น้ี  
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 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรีไดไปตรวจเยีย่มพืน้ทีช่วงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 

หลังจากน้ัน วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไวเปนโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ซึง่ในการตรวจเยีย่มราษฎรไดหารือกับราษฎรเกีย่วกับความเปนอยู ตาง ๆ 

สําหรับการบริหารจัดการโครงการภาพรวม กรมอุทยานฯ มีสํานักสนองงานพระราชดําริที่ดูแลรับผิดชอบ

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยู  รวมทัง้ประสานความรวมมือกับหนวยราชการตาง ๆ ที ่

เกี่ยวของ มีสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 1 – 16 อยูทั่วประเทศ โดยมีผูอํานวยสํานักเปนหัวหนาสวนราชการซึ่ง

จะติดตอประสานงานระดับพื้นที่และจังหวัด กับหนวยราชการตางๆ  ซึ่งภายใตสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษจะ

มีกลุมประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริซึง่ภายใตกลุมประสานงานจะมีหัวหนาโครงการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่  

ปญหาอุปสรรค จะไมกลาวไปถึงบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑตาง ๆ ซึ่งเปนปญหาทุกสวนราชการมีอยู

แลว  แตเปนปญหาซึ่งเปนหัวใจสําคัญทีอ่ยากจะทําความเขาใจกับสนราชการตาง ๆ ที่ไปสนับสนุนการ

ดําเนินการหรือใหดําเนินการเพือ่สนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทางกรมอุทยานแหงชาติฯ 

รับผิดชอบอยู ดําเนินการใหไดอยางถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนการสนับสนุนสงเสริมให

มีการอนุรักษทีม่ีความสมบูรณมากขึ้น ซึ่งตามภารกิจเพื่อไมใหมีผลกระทบตาง ๆ ของสภาพนิเวศในพืน้ที่

ปาอนุรักษนัน้ ๆ จะมี 2 ประเด็น ในพืน้ทีอุ่ทยานฯ ตาม พรบ.อุทยานแหงชาติฯ พ.ศ. 2504 กับ พรบ.สงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมอุทยานฯ จะดูแลเปนพืน้ทีอ่นุรักษตามกฎหมาย 3 พืน้ที่หลักคือ 

อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา สําหรับพื้นที่ในเขตอุทยานแหงขาติฯ จะกลาว

คราว ๆ ในภาพรวมวา กิจกรรมดําเนินการตางๆ หนวยราชการที่จะเขาไปรวมในพื้นที่ปาอนุรักษ ถาเปน

โครงการที่บํารุงรักษาหรือทําประโยชนอื่นใด โดยการคงไวซึ่งพื้นที่อุทยานก็สามารถดําเนินการได ตาม

มาตรา 19 แหง พรบ.อุทยานฯ เปนไปตามทีท่านอธิบดีไดมีระเบียบกําหนดโดยอนุมัติของทานรัฐมนตรี ซึง่

เปนโครงการขนาดเล็ก คือ เขาไปบํารุงรักษาหรือมีสวนชวยในการฟนฟู รักษาไวซึง่สภาพนิเวศนั้นก็จะ

สามารถดําเนินการได เชนเดียวกับในพืน้ทีเ่ขตรักษาพันธุสัตวปาก็อาศัยตามมาตรา 38 วรรค 2  กิจการ

ดําเนินการตาง ๆ ที่สวนราชการเขาไปดําเนินการรวมกันนั้น เมือ่สงเสริมหรือคุมครองรักษาพืน้ทีนั่้น โดย

อธิบดีก็จะมีคําสัง่เปนเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ของกรมตางๆ  เขาไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในเขตก็

สามารถกระทําได แตหากเปนโครงการขนาดใหญทีม่ีผลกระทบแตวาเปนโครงการทีม่ีความจําเปนตอง

บรรเทาความเดือดรอนของราษฎร ซึ่งจะตองไมมีทางหลีกเลีย่งได ที่ตองกระทํา ก็จะดําเนินการเพิกถอนซึง่

เปนไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายของ พรบ. นัน้ การยกเลิกเพิกถอนออกจากการเปนอุทยานฯ หรือเขต

รักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาจะดําเนินการไปตามนั้น ซึง่การดําเนินการเพิกถอนจะตองเขาที่ประชุม

คณะกรรมการ สําหรับอุทยานฯ จะตองเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีทานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรฯ เปนประธาน สําหรับเขตรักษาพันธุสัตวก็ตองเพิกถอนนําเรือ่งเขากรรมการสงวนซึ่งมีรัฐมนตรี

กระทรวงฯ เปนประธาน ในการพิจารณา สวนขั ้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ จะมีองคประกอบของ
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คณะกรรมการตาง ๆ จะมีผูทรงคุณวุฒิหลายสาขารวมพิจารณาซึง่ขั้นตอนจะนานและใชเวลา ตองเกีย่วของ

กับการออกกฤษฎีกาเพิกถอนดวย ซึ่งจะตองมีการลงพระปรมาภิไธย จะตองใชระยะเวลาในการเพิกถอนถ

คงจะเขาดําเนินการได กิจการใดตาง ๆ ทีจ่ะเขาทําตองมีความเรงดวนของการกระทํา ยกตัวอยางเชน การ

ประชุมที่อุทยานแหงชาติผาแตม ประมาณตนเดือน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

มีรับสั่งใหชวยเหลือราษฎรเร่ืองแหลงนํ้าในพื้นที่บานมอนขามกับบานดงนา ซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติผา

แตม ซึ่งความเปนจริงแลว หมูบานทั้ง 2 อยูในพื้นที่ดังกลาวกอนประกาศ แตดวยความเรงดวน สมัยนัน้ก็ได

ประกาศคลุมหมูบานทั้ง 2 ไว ทําใหกฎหมายไมเอื้อตอการดําเนินการใด ๆ แตวากรมอุทยานแหงชาติฯ 

ไมไดเพิกเฉยก็ไดอยูระหวางดําเนินการสํารวจการถือครองตาง ๆ และจะไดเพิกถอนตอไป แตหวงเวลาที่อยู

ระหวางดําเนินการน้ัน ทางกรมชลประทานไดเขาไปสํารวจ ซึง่ทางอุทยานแหงชาติผาแตม ไดขอการ

สนับสนุนฝายน้าํลนไปทีก่รมชลประทานแตเนือ่งดวยเหตุผลทางวิชาการและความเหมาะสม ทาง

ชลประทานไดไปสํารวจและออกแบบแลว มันก็ควรเปนอางเก็บน้ํา พอสรางอางเก็บน้าํเสร็จก็กินพื้นที่

อุทยานแหงชาติฯ มากกวา 100 ไร ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญซึ่งไมเขาขอกําหนดตามมาตรา 19 พรบ.

อุทยานฯ ตองมีการเพิกถอน ตองใชเวลา ทีป่ระชุมไดมีการหารือวา มาตรการระยะยาวจะดําเนินการไปตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย ทางกรมชลประทานดําเนินการขอกอสรางผานหัวหนาอุทยานฯ  ก็ใหตีความขึ้นไปที่

สวนกลางวา จะตองดําเนินการเพิกถอนวาจะตองบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรเนือ่งจากปญหาภัยแลง 

สําหรับมาตรการระยะสั้นไดมีการหารือในที่ประชุมวา ระยะสั้นควรจะไดมีการทําฝายขนาดเล็กเพื่อเปนการ

หาแหลงน้าํใหชุมชนไปตามลําหวยตาง ๆ ทีจ่ะลงสูบานมอนขาม หรือบานดงนานั้นและบริเวณโดยรอบ 

โดยอาศัยอํานาจของเจาหนาทีต่ามมาตรา 19 ก็สามารถดําเนินการไดอาจจะเปนฝายขนาดเล็ก หาแหลงน้ํา 

เปนอางเก็บน้ําหรือแหลงน้ําขนาดเล็กในชุมชน สามารถดําเนินการไดเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนและ

ทํารายงานทูลเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทราบวา หนวยงานในพื้นที่

ในจังหวัดไดมีการบูรณาการประชุมกัน จัดทําโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคูกันไป เพื่อบรรเทา

ความเดือดรอนดังกลาวเปนตัวอยางหนึ่งที่จะไดนําเรียนขั้นตอนปญหาอุปสรรคที่จะพบเปนสําคัญในสวน

ของกรมอุทยานฯ ขออนุญาตสรุปเทาน้ีกอน 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

0

 

 จะเห็นไดวาโครงการในสวนทีก่รมอุทยานฯ รับผิดชอบกระจายอย ู ในทุกภูมิภาค ทาน

รวบรวมไดถงึ 102 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองการขยายผลของโครงกรรวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ในพื้นที่อนุรักษ พื้นที่อุทยานฯ ตาง ๆ ผมเชื่อวา หลายทานยังสับสนระหวางกรมอุทยานฯ กับกรมปาไม จะ

ไดให ผอ.สมยศฯ สรุปวา กรมปาไมเปนอยางไร แลวผมจะสรุปใหฟงอีกครั้งหน ึ่ งวาสวนอุทยานฯ กับสวน

ปาไม และจะตอเน่ืองไดอยางไร 
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กรมปาไม  โดย นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผูอํานวยการสํานักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรม

พเิศษ 

0

1) 0

 กรมปาไมและกรมอุทยานฯ เปนกรมเดียวกันแตแรก เมื่อมีการแบงสวนราชการก็แตก

กรมอุทยานฯ ในสวนกรมปาไมไดดําเนินการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ตัง้แตเมือ่ป 2547 จาก

การดําเนินงานตั้งแตป 2547 ปจจุบันเราดําเนินการไปแลว รวมทั้งสิน้ 40 โครงการ ลักษณะการดําเนินงาน

ของกรมปาไมในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนดังน้ี 

0

เพื่อการอนุรักษพื้นที่ของการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ 

0

 2) สงเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยูในพื้นที ่โดยมีการบูรณาการรวมกับสวนราชการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมปาไมที่ดําเนินการทั้งหมดในปจจุบัน

น้ี 40 โครงการ ประกอบดวย โครงการที่เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 12 โครงการ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 11 โครงการสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร 2 โครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 12 โครงการ 

และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี 3 โครงการ รวม 40 โครงการ ถาแบงตาม

พื้นที่ ก็จะเปน ภาคเหนือ 19 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โครงการ ภาคกลางและภาคตะวันออก 6 

โครงการ ภาคใต 7 โครงการ 

0

 เราไดทํา CD ใหกับผูเขารวมทุกทาน ทางสวนราชการตาง ๆ คงไดรับจากกรมปาไมไป

แลว ในแผนมี 40 โครงการ มีประมาณ 100 กวานี ้ยกตัวอยางใหดูวาประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ตอไปนี ้มี

ชือ่โครงการ เจาหนาทีผู่ รับผิดชอบมีแผนที่แสดงพื้นทีตั่ง้โครงการ ในพืน้ทีม่ีอยู กี ่ไร มีกิจกรรมตาง ๆ ที่

ดําเนินการ เมื่อทานไดแผน CD และหนวยงานที่มีหนาที่หรือมีสวนรวม ทางเปดดูไดใน CD สามารถ

ประสานกับหัวหนาโครงการ มีรายชื่อและเบอรโทรศัพท รวม 40 โครงการ จากโครงการตาง ๆ  

ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินการโครงการฯ เนือ่งจากวาโครงการของเราเปนโครงการใหม เปด

ดําเนินการเมื ่อป 2547 เพราะฉะนั้นในปจจุบันเกี ่ยวกับปญหาอุปสรรค ก็คงยังไมคอยมี เพราะวาเปน

โครงการใหมในสวนของกรมปาไม กรมอุทยานฯ มีหนาที่หลักในการเขาไปปองกัน ฟนฟูและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนปรากฏการณความผกผันกับการพัฒนา ถาการพัฒนาไปเร็ว ทรัพยากรก็จะถูกใช

เยอะ ปญหาก็จะตามมาทีหลัง ในปจจุบันนีค้วามรู ความเขาใจของราษฎรในพืน้ที่ไมดีพอ การเขาไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตของราษฎรเอง สวนใหญใชพืน้ที่ปาเปนหลัก โดยอาศัยพืน้ที่มาก ไมไดใชเทคโนโลยีเทาที่ควร 

ซึง่หวังวาอนาคตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาไปดําเนินการแลว โครงการดังกลาวตาง ๆ จะลด

การใชพื้นที่ลงเนือ่งจากสวนราชการตาง ๆ ไดเขาไปดําเนินการสเงสริมความรู เทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่ง

สามารถไดผลผลิตเทากันหรือมากกวาเดิม โดยไมจําเปนตองใชพื้นที่มาก ซึ่งเปนการคาดวาของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ของกรมอุทยานฯ และกรมปาไม 
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0

 

ขอเสนอแนะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมปาไม มีแค 40 โครงการ ทีเ่ราไดเห็นการบูร

ณาการในสวนกลาง สวนบนมีการบุรณาการ เดิมมีการวางแผนรวมกันดี แตพอไปถึงหนวยปฏิบัติมันอาจจะ

ไมคอยได ไมมีการพูดคุย ไมมีการบูรณาการเทาที่ควร เวลาเจาหนาที่เขาไปทํางานพื้นที่ โดยที่บางคร้ังไมได

ประสานกับโครงการในพื้นที่ทําใหทีง่านไมมีประสิทธิภาพ ไมบรรลุผลเทาทีค่วร เชน กรมชลประทานทํา

ระบบน้ํา กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตรสงเสริมดานการเกษตร การทีเ่ราจะไปใชระบบน้าํของ

กรมชลประทาน ไปใชอีกพื้นที่หน่ึง แลวไปบอกวานํ้าไปไมถึง อยางน้ีเปนตน จะเปนปญหาวาประสิทธิภาพ

ของโครงการนีไ้มเปนไปตามทีเ่ราวางแผนตั้งแตแรก ถาสามารถปรับไดมีการพูดคุยกันตัง้แตแรกผูปฏิบัติ

เขาไปดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งมีความพรอมของระบบน้ําจะสามารถทําใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรดี

ขึน้ เปนตน ตัวอยางเชน ไปทําฝายกักเก็บน้าํของชลประทาน ของกรมทรัพยากรน้าํ ซึง่ไปทําอยูในพืน้ที่ใน

ลุมน้ําเดียวกันจะเปนปญหาวา คงไมไดผลมากเทาไร ไปอยูในลุมน้ําเดียวกัน ไปกักไลหลังกันก็คงเปน

ปญหาหรือไปทําอางเก็บน้าํ ไมไดไปทําฝายดักตะกอนก็จะทําใหอางเก็บน้าํตื้นเขินเร็ว สวนโครงการที่

สําคัญของกรมปาไม ยกตัวอยาง 2 โครงการ คือ 1) โครงการแควนอยอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัด

พิษณุโลก เปนโครงการทีก่รมชลประทานเปนหนวยงานหลัก เขาไปทําอางเก็บน้าํเพือ่สงน้าํใหแกราษฎร 

สวนกรมปาไมและกรมอุทยานฯ เขาไปดําเนินการเกีย่วกับพืน้ที่ตนน้ําเพื่อใหมีน้ําอยูในอาง โดยทาง กปร. 

และกรมชลประทาน ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหกรมปาไมไดเขาไปทําการปองกันรักษาปา เขาไปปลูก

ฟนฟูปา ปจจุบันทางเราก็สามารถปลูกปาไปแลวประมาณ 28,000 กวาไร เรือ่งนีม้ีความสําคัญมาก เพราะวา

จริง ๆ แลวอางเก็บน้ําหรือเขื่อนก็ดี เมื่อสรางเสร็จไปแลวมันจะมีความสําคัญทําใหราคาทีดิ่นรอบอางนีม้ัน

สูงขึ้น เวลามีโครงการทางกรมชลประทานประสานกับกรมปาไมเพื่อเขาไปดูแลและรักษาพื้นที่หรือยึดพื้นที่

ไว กอนเนือ่งจากถาในชวงปแรกหรือ 2 ป ซี่งราษฎรยังไมแนใจวาพื้นทีไ่ปถึงไหนก็ไมคอยมีปญหาในเรื่อง

การฟนฟูปาหรือทําแนวเขต แตถาเผื่อวาราษฎรตั้งบุกรุกถือครองอยูนีจ้ะมีราคา การจะเขาไปใหราษฎรคืน

พืน้ทีเ่พื่อปลูกฟนฟูปาเพือ่รักษาตนน้าํ มันก็ยากลําบากเพราะพืน้ที่ดังกลาวนายทุนมีความประสงคมากก็จะ

กลายเปนรีสอรท เปนอะไรทีต่องใชน้าํและทําใหมีน้ําเสียเขาไปในอางก็เปนเรือ่งทีส่ําคัญ อีกโครงการหนึง่

คือ การฟนฟูพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร ซึ่งทางกรมปาไมและหนวยงานทีเ่กี ่ยวของไดเขาไป

ดําเนินการรวมกับทางชลประทาน ซึ่งเขาไปขุดลอกหนองอ่ึง ทําระบบชลประทานใหกับทางราษฎร เพื่อให

ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น พื้นที่ปาอยูในเบริเวณหนองอึ่งนี้เปนปาเต็งรัง กรมปาไมไดเขาไปดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องของการพัฒนาอาชีพ โดยการใหใชทรัพยากรซึ่งมีอยูในพื้นที่ปาไมในปาเต็งรัง โดยพวกปลวก เห็ด 

แมลงตางๆ  ซึ่งสามารถนํามาผลิตเปนอาหารได ในป 2552 เราสามารถผลิตเห็ดโคนในน้ําเกลือจํานวน 

3,000 ขวด คิดเปนมูลคาประมาณ 500,000 บาท ไขมดแดงในน้ําเกลือ จํานวน 3,000 ขวด คิดเปนมูลคา

ประมาณ 150,000 บาท เปน 2 โครงการที่ยกตัวอยางวาเปนโครงการทีป่ระสบความสําเร็จ สวนโครงการอืน่

ไมใชวาไมประสบความสําเร็จแตกรมปาไมและกรมอุทยานฯ มีหนาที่ในการรักษาสภาพปา เพื่อใหสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได ดังน้ันจึงตองทําหนาที่ของการดูแลรักษาปาไปตลอด  
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 - ตองกราบขอบพระคุณ ผอ.สมยศฯ ผมสรุปวา กรมปาไม ต้ังมา 119 ป กรมอุทยานฯ ต้ัง

ในป 2547 พอกรมอุทยานฯ ตั้งป 2547 ทานก็โอนโครงการทั้งหมดไปอยูที่กรมอุทยานฯ และกรมปาไมก็

เร่ิมตนใหมในป 2547 มีอยู 40 โครงการ เวลา กปร. ไปตามขอมูลจะไดตามถูก โครงการเกา ๆ ตองไปตามที่

กรมอุทยานฯ ถาโครงการใหม ๆ มีเฉพาะ 40 โครงการนี้ จะเห็นไดวาเรื่องปาไม สิง่แวดลอม ผมคิดวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงใหความสําคัญมาก โครงการ

ตาง ๆ จะไดทาํงานตอเน่ืองมาเปนเวลา 40 – 50 ป ถาทานยอนกลับไปดูพระราชดําริตาง ๆ เฉพาะเรือ่งปา ผมวา

มีหลายสิบแนวพระราชดําริไมวาจะเปนปลูกปาในใจคน ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยา ปาเปยก ฝายตนน้าํลํา

ธาร ภูเขาปา ปาชายเลน ปาพรุ (บานเล็กในปาใหญ) ทั้งหมดทั้งสิ้นนัน้ เพื่อทีจ่ะอนุรักษและปองกันเรื่องของ

ปาไว ผมวาตรงน้ีเปนสิ่งสําคัญมาก เนนใหเห็นวาโครงการไดชวยในการฟนฟูและรักษาสภาพปา ผอ.สมยศ 

ไดเสนอขอเสนอแนะที่ดี 2 ขอ ผมวาเปนขอเสนอแนะที่ดี 1) ดานบูรณาการในพื้นทีย่ังมีนอย อันนี้เปน

ปญหารวมกัน แกไขวาทําอยางไร เราถึงบูรณาการในพืน้ที่จริง ๆ อีกอันหนึ่งคงฝากใหกรมชลประทาน 

วิศวกรใหญ กรมชลประทาน คงตอบไดวา หลังจากสรางอางเก็บน้ําถาเราไมดูแลตนน้ําทีดี่ ไมมีการสราง

แลว อางพวกน้ีก็ต้ืนเขินไป ทานเสนอแนะไว 2 ขอ จะรับไวนะครับ 

กรมประมง โดย นายศุภวัฑฒ  โกมลมาลย  ผูอํานวยการสวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ

กิจกรรมพิเศษ 

0 ในเรือ่งของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของดานการประมง มีวัตถุประสงคพอ

สรุปไดวา สงเสริมเพาะเลีย้งสัตวน้าํเพือ่ใหเกิดเปนแหลงอาหาร เพือ่เปนอาชีพเสริม และขณะเดียวกันเปน

การอนุรักษทรัพยากรประมง การสงเสริมการเลีย้งสัตวน้ําอยูภายใตเศรษฐกิจพอเพียง เชนเดียวกัน ซึ่งกรม

ประมงดําเนินการรวมกับผอ.โอภาส , ผอ.ศิวศักด์ิ, ซึง่เรารวมกันดําเนินการมาตลอด โครงการของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ กพด. อาหารกลางวัน เรารวมกันทํางานพื้นที่ของ

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกรมประมงจะมีหนวยงานในตางจังหวัด 

สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานประมงอําเภอ และศูนยวิจัยและประมงน้ําจืด หรือศูนยวิจัยพัฒนาประมง

ชายฝง แตวาในศูนยวิจัยตาง ๆ เราไมมีครบทุกจังหวัด เรามีบางจังหวัดเทานัน้ นอกนั้นมีศุนยวิจัยทดสอบ

ดานพันธุกรรม ในสวนประมงอําเภอเราก็ไมมีครบทุกอําเภอ ก็จะมีบางอําเภอเทานั้น เราจะมีปญหาเรื่อง

อัตรากําลังพอสมควร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหมดมี 66 โครงการ แบงเปนภาคเหนือ 37 

โครงการ โครงการในลักษณะรักษน้าํเพือ่แมของแผนดินเปนโครงการยอย ๆ ที่ทางกระทรวงฯ ไดรวมเปน

โครงการเดียว เชน โครงการลุมนํ้าแมสระงา ลุมนํ้าแมปาย ลุมนํ้าแมปงนอย เรารวมเปนโครงการรักษนํ้าเพื่อ

แมของแผนดิน ภาคกลางมี 9 โครงการ ภาคใตมี 9 โครงการ และมีโครงการทุกภูมิภาคคือ โครงการฟนฟู

ทรัพยากรปานํ้าจืดของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เปนการผลิตพันธุปลานํ้าจืด เมื่อสงเสริม
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ในการอนุรักษเปนสวนใหญ มีการปลอยพันธุสัตวน้าํ เพื่อเพิม่ผลผลิตในแหลงน้าํ โครงการสนับสนุนดาน

การประมงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่จะมีทุกภาค งบประมาณทีเ่ราใช 60.8 

ลานบาท ในสวนอืน่มีโครงการนอกแผนงานซึง่รวมแลวมีทัง้หมดจาก 60 เปน 84 โครงการ เปนโครงการ

รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการศูนยชัยพัฒนา เกษตรสิรินธร ที่จังหวัดพิจิตร โครงการพัฒนาพื้นที่ของ

มูลนิธิชัยพัฒนา ที่จังหวัดอุทัยธานี โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนยเพาะเลี้ยงปลานิลที่เกาะกา 

จังหวัดนครนายก โครงการฟารมตัวอยาง ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอเมือง 

จังหวัดอางทอง โครงกาฟารมตัวอยาง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง โครงการ สปป.ลาว หวยซอน-หวย

ซัว้ แปลงสาธิตมหาวิทยาลัยจําปาศักดิ ์สปป.ลาว และของมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย 

บานทุงรัก อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทะเลไทย อําเภอ

เมือง จังหวัดสตูล โครงการศูนยเรียนรุการเกษตรอางเก็บนํ้าหวยไฟ ทีอํ่าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แตจะใชงบ

ของกรมประมง และสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงกําแพงเพชร ใชงบของกรมประมงดําเนินการกอสรางอยู 

อันนีเ้ปนโครงการทีม่ีการลงทุนคอนขาง มีการเพาะอาเทเมีย (ไรทะเล) มีการเพาะเลี้ยงทําแพหอยในทะเล 

ใชงบประมาณจากศุนยในประเทศเอเชีย สนับสนุนโครงการฟารมตัวอยางสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์  

พระบรมราชินีนาถ ที่คายบางระจัน จังหวัดสิงหบ ุรี อันนี้ใชงบ กปร. สนับสนุนขณะนี้มีผลผลิตกุง มีการ

เจริญเติบโตดี การดําเนินการภายในเขตพระราชฐาน ไดแก  พระที่น่ังอัมพรสถาน พระทีนั่่งอุดรภาค ซึ่งกรม

ประมงเขาไปดูแลดานปลาทั้งหมด ใชงบกรมประมง อีกดครงการคือโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญา

แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่จังหวัดพะเยา เปนการวิจัย ป 2554 เขาสูขยายผล โครงการสุดทายเปน

โครงการบูรณาการ 6 โครงการ โครงการบริการพัฒนาลุ มน้าํปายอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัด

แมฮองสอน อําเภอปางตอง จังหวัดแมฮองสอน และโครงการที่สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โครงการที่

ปลวกแดง โครงการพัฒนาพืน้ที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแกว และจังหวัดปราจีนบุรี และโครงการพัฒนาไม

ผล จังหวัดจันทบุรี ใชงบประมาณจากกรมทัง้หมด ในสวนโครงการใหมที่ไดรับป 2554 มีโครงการ

ศูนยบริการพัฒนาปลวกแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริในป 2554 เปนโครงการใชศูนยกรมประมงเปน

หนวยประสานงานและรวมกับมูลนิธิพระดาบส กรมประมงไดสนับสนุนพันธุปลามีการจัดทํานิทรรศการ 

เสริมอาชีพมูลนิธิพระดาบส  กรมประมงสนับสนุนพันธุปลา จุดละ 50,000 ตัว แตถาเหลาไหนมีความอุด

สมบูรณจะสนับสนุนกุงเปนจํานวนมากขึน้ ในสวนของการแบงโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี 15 โครงการ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ มี 35 โครงการ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มี 1 โครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี มี 3 โครงการ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี มี 1 โครงการ ทีเ่หลือ

ประมาณ 11 โครงการ เปนโครงการพระราชดําริเหมือนกันแตวาปรับรวมตามนโยบายกระทรวง 11 

โครงการ ไดแก สันกําแพง หวยไฟ แมตํ๋า แมตอม คลองบึง โครงการพัฒนาเกษตรที่สูง โครงการรักษนํ้า 
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ปญหาอุปสรรค 1) โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริบางโครงการหางไกล ขาดน้ํา เดินทางลําบาก ถา

ไมขาดน้าํ ไมหางไกล ไมลําบากคงไมใชโครงการพระราชดําริ แตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการหนึ่งผมทราบวา ผูตรวจราชการกรมไดประชุมกับสํานักงาน กปร. ที่จังหวัดขอนแกน มีหนังสือถึง

อธิบดีวาเกีย่วกับการขยายผลไปสูพืน้ทีข่างเคียง กรมประมงมีความคิดนีอ้ยูแลว แตเราก็พยายามทําอยู บาง

พื้นที่ก็ทําได บางพื้นทีก่็ทําไมได เนือ่งจากปญหาเรือ่งงบประมาณ 2) กลุมเกษตรกรที่เราทํากับโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ถาเราไปสนับสนุนดานปจจัยการผลิตทางการเกษตรทางทีอื่่น เขาเคยไดและไมได

จะมีปญหา 3) ความเขาใจของหนวยงานในระดับจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัดหรือหนวยงานของ

ระดับจังหวัดในเรื่องการทํางานโดยเฉพาะเรื่องฟารมตัวอยาง ผมไดรับหนังสือฉบับหนึ่งบอกวา เขามี

ยุทธศาสตรทีจ่ะเขาไปพัฒนาในฟารมตัวอยางและของบประมาณมา ผมประสานไปวา ในเรือ่งฟารม

ตัวอยางโดยเฉพาะกรมประมง เราเขาไปชวยในฟารมตัวอยาง เชน คําพี้ จังหวัดมหาสารคาม เขาจะไปขุดบอ 

ไปถมบอ ไปยายบอ ผมบอกวาหนาที่ของกรมประมงเองมีหนาที่สนับสนุนปจจัยการผลิต ความรู คําแนะนํา

ตาง ๆ มิใชไปแกหรือปรับโครงสรางภายในฟารมตัวอยาง หลาย ๆ กรมคงเจอเหมือนกัน ใหขอเสนอแนะ

และทําหนังสือผานไป ในสวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมประมงทีไ่ดรับความสําเร็จ

สามารถโชวไดทีป่ระทิว โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ตรงนีผ้มไปดูมา การบริหารของ

ชาวบานเองสามารถจัดตัง้กลุมในการอนุรักษทรัพยากรประมงชายฝง โดยมีการสงเสริมอาชีพโดยการไม

ทําลายสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถแปรรูปพันธุสัตวนํ้า สามารถไดรับเคร่ืองหมายของอุตสาหกรรม สามารถ

ขายไดดวยตามสนามบิน ยังขาดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมารวมกันตรงนี้ อีกนิดเดียว โครงการปู

ทะเล อยูท่ีกระบี่ ไดรับความสําเร็จมาก ทําใหจํานวนปูทะเลเพิม่ขึน้สวนภาคอีสานมีโครงการของภูสิงห ได

ทํามาตลอดเวลา ไดขาววาปรับเปลี่ยนเปนศูนยศึกษาเล็ก ๆ ในสวนของปญหาอีกอยางหนึง่คือ มีหลายกรม

พูดถึงความยั่งยืน มันคืออะไร เพราะวาตองยอมรับวาเกษตรกรทุกปไดรับการสนับสนุนของไดฟรี เขาไดฟรี

เรื่อย ๆ เขาจะชวยตัวเองไดอยางไร ถาเราไมใหเขา เขาก็จะแบมือตลอดเวลา ดังนัน้เราจะทําอยางไร ตั้ง

คําถามใหแตละหนวยงาน แมแตกรมประมงเอง ผมก็พยายามแตวาจะอยางไรใหเขาชวยเหลือตัวเอง ซึ่ง

หมายความวา โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริหลายปแลว งบประมาณไดรับการสนับสนุนทุกปแลว

เพิ่มขึ้นทุกป ปนี้ผมไดรับมอบหมายใหเพิ่มขึ้นอีก 5 – 6 โครงการ คําถามคือ งบประมาณทีเ่ราไดมามันก็

ไมไดเพิม่ เปาหมายเพิม่ขึน้ทุกป โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเดิม ๆ ผมอยากจะใชคําวาจบ ลด

บทบาทของหนวยงานลง เชน กรมประมง กรมปศุสัตว เราสามารถใหการสนับสนุนดานวิชาการ แตปจจัย

การผลิตลดลงไดไหม และเราเอาเงินตรงนีช้วยพืน้ที่อื่น พืน้ทีร่อบนอกอื่นก็ได ดานการขยายผล ผมเชื่อวา

กรมประมง เกษตรปศุสัตว ก็คิดเหมือนผม เวลาเราประชุมก็พยายามแกไขเพือ่ใหเกิดความยัง่ยืน ของกรม

ประมงขอจบแคน้ี 
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นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

0

 

 - ทานไดสรุปวา โครงการของกรมประมง เปนโครงการหลัก ๆ 66 โครงการ แตผมคิด

วาในสวนของกรมประมง มีนํ้าที่ไหน ทานก็ตามไปชวยเผยแพร ขยายพันธุสัตวน้าํ นับเฉพาะโครงการหลัก  

66 โครงการและกระจายอยูท่ัวภูมิภาค ซึ่งเปนหนาที่ของกรมประมง ในการขับเคลื่อนการเผยแพรขยายพันธุ

สัตวน้าํและการอนุรักษตาง ๆ ประเด็นสุดทายดีมาก ทานไดเอาแนวพระราชดําริในการชวยเหลือพี่นอง

ประชาชน เราไดเรียนกันมาเยอะแยะ ตองชวยใหเขาชวยตัวเอง ไมใชหมายความวาวันนี้เราแจกเทานี้และวัน

พรุงนี้ก็แจกเทานีอี้ก ตองลดลงอยางที่ทานเสนอ ถูกตอง เปนแนวทางทีต่องพยายามทํา แมจะยากลําบากก็

ตองพยายามทํา เพือ่ใหเขาไปชวยตนเองและเพื่อเอางบประมาณสวนนีไ้ปชวยคนไดมากขึ้น และเปลี่ยน

กลุมเปาหมายไปเร่ือย ๆ เพราะแนวทางเราเดินแบบนี้ตลอด คงจะตองขับเคลื่อนกันตอไป 

กรมวิชาการเกษตร โดย นายอนันต  เลิศรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ. 

 กรมวิชาการเกษตรเปนกรมหนึ่งที่เขารวมสนองพระราชดําริเขาไปดําเนินการในโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ในสวนของกรมวิชาการเกษตรทั้งหมด เขาไปดําเนินการทัว่ประเทศทัง้หมด 

206 โครงการ ใน 58 จังหวัด 147 อําเภอ ผมจะจัดกลุมไมเหมือนคนอืน่ จะถอดถอนความเขมขนออกมาใน

สวนแรก เราเขาไปทาํในหนวยงานเดียว จะถกูสาํนักงาน กปร. หรือมูลนิธิชัยพัฒนามอบหมาย 45 โครงการ 

เปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ

พระบรมวงศานุวงศ โดยเฉพาะของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึง่เราเปนหลักอยู ในสวนที่ 2 เขาไปรวมทํางานกับ

หนวยงานอื่น การเขาไปทํางานรวมกับหนวยงานอื่น เราจะจํากัดบทบาท ในสวนหนึง่เปนเจาภาพ ตอง

ประสานการดําเนินการทัง้หมด สวนหน่ึงกค็อื 112 โครงการ เขาไปรวมดําเนินการ ในสวนสุดทายใหบริการ

ทางวิชาการ ประสานงาน คือ เราถอยบทบาทออกมาเปนแคที่ปรึกษาทางวิชาการอีก 30 โครงการ ประสบ

ผลสําเร็จแลว ถายโอนใหหนวยงานอ่ืนหรือเขาไปสูเกษตรเปาหมายแลว ในสวนของกรมวิชาการเกษตร เขา

ชัดเจนวาเราจะเขาไปทําอะไรทางพืช ยกเวน ขาว แยกจากกรมวิชาการเกษตรไปต้ังกรมใหมเปนกรมการขาว 

นอกนั้นอยูในกรมวิชาการเกษตรหมด รวมทั้งเห็ดและเครื่องจักรกลการเกษตร งานวิจัยพัฒนาที ่ไดไป

ถายทอดสูเกษตรกรเปาหมาย เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ นโยบายของ

กรมปนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากมีการแบงแยกหนวยงาน แตกอนกรมวิชาการเกษตรจะมีกรมการขาว

อยูดวย มีหมอนไหมอยูดวย กลับมาทบทวนทั้งหมด โดยนโยบายของทานอธิบดี 

  จะกลาวเฉพาะในสวนของกรมวิชาการเกษตรในโครงการทัว่ ๆ ไป จะรูวาบทบาท

ของกรมเขาไปทําอะไร สนองพระราชดําริใหเปนไปตามเปาหมายและสรางความชัดเจนในการดําเนินงาน 

เพราะการทีจ่ะไปแยงงานกันทําจะไมมี การเขาไปทําตอง ลักษณะบูรณาการ กิจกรรมชัดเจน งบประมาณ

ชัดเจน มีระบบรายงานทีช่ัดเจน เปลี่ยนจากเดิม มีการสนับสนุนงบประมาณลงไปชัดเจน กระจายความ

รับผิดชอบ ไมมีผูรับผิดชอบชัดเจนในระดับเขตหรือในระดับภาคก็มี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร   เขต 
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1 – เขต 8 ทั่วประเทศในระดับจังหวัดก็มีศ ูนยวจัิยและพฒันาดานเกษตร ระดับจังหวัดคือ ศูนยวิจัยเกาเดิมชือ่

สถานีทดลอง มีภารกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริชัดเจนเพือ่การบูรณาการตางๆ การทบทวนการ

ดําเนินงาน ทานก็ทราบอยูแลว เราไดถูกมอบหมายภารกิจ พัฒนาคุณภาพช ีวิต แกปญหาเฉพาะเรื่อง กรม

วิชาการเกษตรไดรับการแกปญหาเฉพาะเรื่องเยอะพอสมควร ทั้งพระราชกระแสตาง ๆ ใหไปแกปญหา

เฉพาะเรือ่ง มีงานวิจัยเอาพันธกิจของกรมฯ เขาไปแกตองมีขอบเขตใหชัดเจนวาไปจัดกิจกรรมอะไร

วัตถุประสงคใหชัดเจน กิจกรรมเราจัดกลุมแลว ผมจะไมพูดถึงโครงการ เพราะ 200 กวาโครงการ เราเขาไป

ทําใน 4 บทบาท อันแรกศึกษาทดสอบ วิจัย ศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจหรือการปลูกพืชก็แลวแตพื้นทีใ่นทีสู่งก็

เปนพืชเศรษฐกิจที่สูง สวนงานวิจัยก็แลแตถูกมอบหมายภารกิจ เชน มูลนิธิชัยพัฒนาก็มีตั้งแตเรื่องปาลม

นํ้ามัน แตกอนมีเร่ืองสบูดํา เร่ืองสะเดา หลายเร่ือง ปจจุบันไดรับมอบหมายจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแปรพระราชฐานตาง ๆ จะมอบหมายภารกิจใหกรมไปวิจัย แตละเร่ืองๆ เราตอง

เขาไปถวายรายงาน ในสวนหนึ่งของ กปร. ที่มอบหมายภารกิจ เชน งานวิจัยทางดานหญาแฝกของโครงการ

สวนพระองค เรื่องการแปรรูป ในสวนของมูลนิธิจุฬาภรณ เรื่องกลวยไมทีก่รมเอาไปทํา แลวแตพื้นที่ที่เรา

ถูกจัดไป อีกประเภทหน่ึงถาพื้นที่ที่เราถูกมอบหมายใหไปแกปญหาหรือสนองพระราชดําริ เรามีเทคโนโลยี

อยูแลวพรอมแลวเราแคเขาไปจัดทําแปลงตนแบบ ก็รวมกับพื้นที่ เชน ในเขตแมฮองสอนก็รวมทั้งกรม

อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช และกรมปาไม รวมทัง้โครงการเพือ่ความมัน่คง ยามชายแดนตาง ๆ 

หนวยงานทหาร ตชด. เราก็เขาไปทําเรือ่งแปลงตนแบบจะไมเยอะในพื้นทีอ่าจจะมีแค 1 แปลงหรือ 2 แปลง 

แปลงตนแบบการเรียนรูมีการฝกอบรม การจัดนิทรรศการตาง ๆ และอีกดานหนึ่งเพื่อกระจายพันธุดีหรือ

เทคโนโลยีทีก่รมผลิตไดผลใหม ๆ ก็มีการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในสวนสุดทาย เรื่องการติดตาม

รายงานผลทุกประเด็น ทานอธิบดีใหความสนใจ สําคัญมาก ผมตองรายงานความกาวหนาทุกเดือน ในสวน

ของระดับกรม มีการประชุมทุกไตรมาส อธิบดีเปนประธานในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ มีการ

ติดตามตลอดเนนทีเ่ราทําในเขตกรุงเทพมหานครดวย เริม่การผลิตพืชตามแนวทฤษฎีใหม เอาเทคโนโลยี

ของกรม ครบรอบ 36 ป ซึ่งปนี้ยางเขาปที่ 37 เอาเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยและพัฒนามานําเสนอภายใต

แนวคิดของทฤษฎีใหม พื้นที่ที่เราทําหรือหนวยงานของเราเองทั่วประเทศ อีกดานหนึ่งคือ สวนเฉลิมพระ

เกียรติ 35 พรรษา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปเปดเมื่อันที่ 19 มีนาคม 

2553 ตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกดานหนึ่งที ่ถูก

มอบหมายจาก กปร. คือ เรือ่งศูนยศึกษาการพัฒนาภูสิงห คือกําลังจะทําเปนศูนยศึกษาฯ ในอนาคตและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอืน่ ๆ ในบทสรุปของกรมวิชาการเกษตร การดําเนินงานตองชัดเจน 

สอดคลองกับนโยบาย ตอบสนองแนวพระราชดําริ ทบทวนทั้งหมดทุกโครงการ ลองกลับมาดูทานอธิบดีไล

เปนรายโครงการวาทําไมคุณกําหนดกิจกรรมนีส้อดคลองกับพระราชดําริหรือไม บางโครงการตองถอย

กลับมาพระราชดําริกับภารกิจที่วางไว รูปแบบการดําเนินงานตองทบทวนระบบทั้งหมด การติดตามอยางที่

ผมบอกแลว ผูรับผิดชอบ การประสานงาน ในระดับเขตก็ สวพ. ในระดับพื้นที่ก็มี ศวพ. คือศูนยวิจัยและ

พัฒนา ในระดับเขตคือ ศูนยวิจัยและพัฒนา ในการบริหารโครงการในสวนบทบาทหนาที่ก็วาไป แตในสวน



 51 

 

โครงการพิเศษมาลักษณะพิเศษ กรมวิชาการจะตัง้คณะทํางานอยู 3 ระดับเพื่อเขาไปติดตาม กํากับ ในสวน

ของคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษหรือในระดับกรมทานอธิบดีเปนประธาน จะมีการประชุมรายงาน

ความกาวหนาติดตามโครงการทุกไตรมาส ครัง้ตอไปในเดือนหนา นอกจากนัน้มีอนุกรรมการในระดับเขต

จะมีการประชุมรายงานทุกเดือนและระดับโครงการ ซึ ่งจะตองไปประสานงานกับหนวยงานที ่รวม

ดําเนินการทั้งหมด ขอยกตัวอยางโครงการในกรุงเทพมหานคร สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรงนี้ก็สนองพระราชดําริของ 0สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในการทําตอเนื่องจากพิพิธภัณฑพืชสวนสิรินธรฯ จะเปนพืชตัวอยางในสภาพแหง 

(herbarium) พระองคทานก็มีพระราชกระแสใหทําสวนที่มีชีวิตตอเนื่อง แยกประเภทไมตาง ๆ ซึ่งอยูที่

เกษตรกลาง บางเขน พืน้ทีป่ระมาณ 7 ไร เปนพืชที่หายากและพืชสวนใหญจะเปนพืชสมุนไพร อีกจุดหนึ่ง

คือศูนยเรียนรูการผลิตพืช 17 จังหวัด จุดหนึง่อยูที่เกษตรกลาง นอกนั้นกระจายไปทัว่ประเทศ 16 แหง เปน

ตนแบบมีการเก็บบัญชีฟารมและมีกิจกรรมตอเนื ่อง ตองรายงานความกาวหนาทุกเดือน ตองมีการ

เคลือ่นไหวของการทํางาน อันนีเ้ปนรูปแบบการทํางาน ในสวนของกรมวิชาการเกษตร ปญหาก็มีในบาง

เรือ่งทีเ่ราทําไปแลว ประสบผลสําเร็จเริม่มีปญหากระทบกระเทือน อยางทีท่างกรมปาไมหรือกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชพูด ยกตัวอยางเชน ในพื้นที่โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินที่หวย

หยวกปาโซ เขาไปทําแปลงตนแบบกาแฟ เกษตรกรบนพื้นที่ขายไดกิโลกรัมละ 70 กวาบาท ตอนนีม้ีหนังสือ

รองเรียนขอใชพืน้ที่ปาไม เริ่มแลว ไดพูดคุยกับเจาหนาที่ปาไมวาจะตองมีการจัดขอบเขตงาน อีกสวนหนึ่ง

เรื่องการบูรณาการ ผมเห็นดวยกับกรมปาไมที่พูด โครงการหมูบานยามชายแดนทีแ่มฮองสอนทีเ่ขาไปทํา

ระบบน้ํา ทํากันคนละที่แปลงของกรมวิชาการอยู แปลงตนแบบกาแฟอยูหางจากชายแดนพมาประมาณ 500 

เมตร อยูระหวางฐาน ตชด. กับฐานทหาร เพราะเราก็พูดคุยกัน ปจจุบันมอบหมายชัดเจน แมฮองสอน ผอ.

ศวอ. ของแมฮองสอนเขาไปเดินเรือ่ง เขาไปประสาน เรือ่งของกรมวิชาการ โดยสรุปในภาพรวม คงจะใช

เวลาไมมาก0

 

 ในประเด็นปน้ีเราไดถูกมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมจาก กปร. เงินสนับสนุนคือ ศูนยภูสิงหฯ ตอง

ขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในเขตของศูนยภูสิงหฯ จัดเปนศ ูนยศึกษาฯ 2) โครงการแมลอบ ที่

อมกอย ก็ไดงบประมาณในสวนของกรมวิชการประมาณ 400,000 บาท 3) โครงการรวบรวมศึกษา

พันธุกรรมของหญาแฝกประมาณ 200,000 บาท สวนของกรมวิชาการเกษตรก็คงมีเทานี้ 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 ทานสรุปชัดเจนมาก ทานอธิบดีไดใหนโยบายทีส่ําคัญและดําเนินการอยางตอเนือ่ง มีการ

ติดตามผลตาง ๆ แลวมีโครงการทีรั่บผิดชอบอยูถึง 206 โครงการ กระจายอยูมากมาย เปนตัวอยางโครงการ

ทีจ่ะตองติดตามและตรวจสอบซึ ่งทานก็ไดทบทวนแลว มีปญหาอะไร ซึง่ขอมูลเหลานี ้กปร. จะตอง

ตรวจสอบสถานะตอไป 



 52 

 

กรมชลประทาน โดย นายชูชาติ ฉุยกรม วิศวกรใหญท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมโยธา 

 งานกรมชลประทานเปนงานซึง่เยอะและทํามาตลอดที่ผมนํารูปพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวกําลังชี้นิ้วไปกับราษฎร ผมไปบรรยายทีไ่หนมักจะนํารูปนี้ใหชางดู ชางของกรมชลประทาน เพื่อ

จะไดมีศรัทธาในงานของพระองคทานกอน ถาคนเราทํางานและมีศรัทธาในงานของพระองคทานวา 

พระราชดําริทีพ่ระองคทานคือการบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน ไมวาจะอยูทีไ่หนก็ตาม มีแนวทาง

ท ันที ถาทุกคนยืนอยูอยางน้ี เปไปเปมาหรือทะเลาะเบาะแวงกัน ขัดแยงเร่ืองของบุคคลไมมี ขอบคุณพี่สมยศ 

ชวยแกตัวแทนกรมชลประทานทําทอสงน้ําไปแลว ไมถูกที ่มันนาแปลกดีนะ ผมก็ยังขัดเคืองลูกนองผม

เหมือนกัน มันไมถูกที่ไดอยางไร ก็ตองอธิบายบอกเขาวา ขอจํากัดของงานชลประทานมีอยู เพราะมันมี

ระดับ อยางนัน้ก็ตองวางแผนเอาไปลงพืน้ทีเ่พาะปลูกตรงนั้น ตองกําหนดการคุยกันใหไดตกลงกันซะกอน 

ขีดนิว้อยางนี ้ขีดใหเปนภาพซะกอน ขีดนิว้อยางนี้ ขีดใหเปนภาพซะกอน ผมบอกชางของกรมชลประทาน

หลายคนวา คือรูปของวิศวกรใหญที่ใหญที่สุดเลย ชางจะเขียนดวยภาพเสมอ อธิบายทางศิป รอยประโยคพัน

ประโยคไมเขาใจหรอก พอขีดไปตรงนี้ เขาใจเลยวาน้าํตองสงไปตรงนี ้รูปรางเปนอยางนี ้สูงอยางไร เห็น

เลย ตัวนี้คือศรัทธาที่พวกเราทุกคนตองทํา พอทําแลวมองเปาอยางเดียวกัน จุดเดียวกัน ไมไดคุยกันเลย 

ปญหาเรือ่งนีเ้จอหลายแหง ทางกรมสงเสริมการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรจะเพาะปลูกอีกที่หนึ่งแลว

บอกไมมีน้ํา ชลประทานบอกวา น้ําสงไปตรงนี้ ทําไมไมเพาะปลูก ปญหามี จริง ๆ แลวเรือ่งนี ้ไดเรียนให

ทราบไวกอน ปญหาของโครงการชลประทาน 2,321 โครงการ งานของกรมชลประทาน แบงเปนหลาย ๆ 

อยาง โครงการขนาดใหญลงทุนเปนหมื่นลานก็มี โครงการเหลานั้นเปนผลกระทบมากมาย ถามวาโครงการ

เหลานั้นมันเกิดประโยชนหรือเปลา เกิดมากเหมือนกัน เกิดมากก็ยิ่งไดมาก เสียมาก ก็จะไปพันกับหนวย

ราชการ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ มากมาย บุคคลที่จะไปทําโครงการเหลานี้ถาไมพรอมที่จะไปทํามีแตความ

ขัดแยงทันทีเลยนะครับ โครงการชลประทานมากมายและยิ่งปจจุบันีร้ะเบียบตาง ๆ กฎหมายสิ่งแวดลอมเขา

ใหโครงการใหญ ๆ เกิดขึน้ไดยากจริง ๆ จะเกิดโครงการทีเ่ล็กลงเรื่อย ๆ ขนาดยอยคือ ขนาดเล็ก ๆ เฉพาะ

ภาคเหนือในสวนของฎีกามีการสงมาเราไมไดพิจารณา เฉพาะภาคเหนือไมตํ่ากวา 40 – 50 โครงการ ภาคใต

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละเปนรอยฎีกาเรายังไมไดพิจารณารวมกันระหวาง กปร. กับสํานักราช

เลขาธิการ 2) ราษฎรเหลานีเ้ดือดรอนอะไร คนเหลานี ้ประชาชนเหลานี ้ถาเขาเขมแข็ง แข็งแรง กําลังทาง

ทรัพยากรสูง เขาคงไมหนีขึน้ไปอยูบนเขาใหลําบากหรอก เขาก็เลือกอยูที่ทีม่ันสะดวกสบาย มีนํ้าสมบูรณ 

ปลูกอะไรก็ขึน้ ก็ดี เพราะธรรมดาเราก็ตองไปสนองตอบและเวลาเราไปทํางานของโครงการเหลานี้ตอง

ปรับตัวเราซะกอน ความรูสํานึกคิดซะกอน ใหเปนไปตามทีพ่ระองคทานไดมีพระราชดําริวา เขาคือผูออน

ดอย ตองใหความชวยเหลือ ชวยเหลืออยางไร ชวยเหลือในแนวทางรวมกันอยางไร อันนี้เปนเรื่องสําคัญ

เพราะจะโยงกลับไปถึงปญหาตาง ๆ ศูนยพัฒนาฯ ผมเขามาทํางานผมก็ดูศูนยพัฒนา คือศูนยพัฒนาใน

ระยะแรก อาจจะเปนโครงการเพราะทีส่ังเกตเห็นพูดถึงเรือ่งโครงการ จะตองมีระยะเวลา มีงาน มี

งบประมาณ มีวัตถุประสงคชัดเจน ศูนยมีวัตถุประสงคชัดเจน แตพอทํางานไปไดระยะหนึง่ ผมไมทราบวา
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แผนมีชัดเจนอยูแลว จบภายในกี่ป จากนัน้เปนงานประจํา แตมี Sub Project มาเสริม โครงการวิจัยตางๆ 

เสริมเขาไปถึงจะประเมินผลได เพราะศูนยคือ Component Staff แลว เปนโครงการทีเ่ปนงานประจําแลว 

สวนโครงการตาง ๆ ที่มาเสริมคือ Sub Project ตองเลี้ยงตัวเองใหไดเพราะตัวศูนยตองมีโครงการที่ชัดเจน 

เชนเดียวกับงานของชลประทานหลายโครงการ เขียนโครงการไมชัดเจน โครงการของเราคือจัดหาน้ํา 

ปจจุบันน้ีมันขยายตัวออกไป เปนการพัฒนารวมกันในดานอาชีพ สงนํ้าใหเขาแลว กรมชลประทานประเมิน

ออกมาไดพื้นที่ได 500 ไร แตสงได ถามวาเขาไปทําอะไร เดีย๋วนี้คําถามมีเขาเองไปทําอะไร เขาทําหรือเปลา 

ถาไมทําแสดงวาลงทุนไป 20 – 30 ลานไมไดประโยชน กลับมาถึงความรวมมือกันระหวางหนวยราชการ

ตาง ๆ อันนี้เปนเรือ่งที่ภายหลังจากเสร็จโครงการแลว ตองมีการพัฒนารวมกัน มีการเขาไปคุยรวมกัน อันนี้

เปนปญหาใหญซึง่เรื่องเหลานีม้ันจะโยงกลับไปหาสิง่ทีผ่มจะพูดตอไปวา การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ของสํานักงาน กปร. มูลเหตุความเปนมาจริง ๆ เราไดประชุมรวมกัน กรมชลประทานโครงการเยอะ 2,000 

กวาโครงการ เวลาใครถามวาโครงการนีท้ําเมือ่ 20 ปทีแ่ลว เปนอยางไร ตอบไมได ยอมรับนะครับวากรม

ชลประทานตอบไมได รูแตวาเสร็จแลว ทําคลองยาว 10 กม. แตถามวาตอนนีเ้ขายังใชงานอยูหรือเปลา ตอบ

ไมได แลวมีโครงการใหมอีก โครงการที่กําลังกอสรางอีกก็มี โครงการที่กําลังมีฎีกาอยู ยังไมไดพิจารณาก็มี

มากมาย แตเราไมรู สถานะเหลานีเ้ลย ดังนัน้ เราจึงตองมาทําความรวมมือกันในการทีจ่ะหาขอมูลฐาน

ทั้งหมด ตั้งแตเริ่มตนเลยวา “ฎีกา” เหลานี้ เมือ่ราษฎรรองเรียนแลวเราสนองตอบไปเทาไร เราพิจารณา

โครงการที่เขาเสนอขอฎีกามาเทาไรรวมกับสํานักราชเลขาธิการดวย จํานวนทั้งหมด 3,000 กวาโครงการ เรา

จะไดรูวาโครงการเกาเราทําไปแลวเปนอยางไรบาง มันควรจะตองมีเกรดของการทีจ่ะกลับไป Reduce ใหม

ไหม  ตองยอมรับในแงของการทํางาน โครงการที่ทําแลว 10 – 20 ป มันก็กลับไป Reduce ใหม เพราะความ

ตองการของราษฎรขณะนั้น มีอยูระดับหนึ่ง พอตอมาการพัฒนาของคนในพื้นที่ ในพื้นที่สมัยกอนเราไป

สรางเปนปาเปนเขา มีคนอยู 20 ครอบครัว เดี๋ยวนี้เปนรอยไมพอ เขารองฎีกาขอมาเหมือนกับฎีกาเดิม แต

ไมใชเพราเขาเปลี่ยนไป ความตองการเขาเปลีย่นไปมากขึน้ เขามีลูกมีหลานมากขึน้ ทําใหรูวาสถานะตาง ๆ 

โครงการตาง ๆ ทีเ่ราสรางไปแลว มันควรจะมีการปรับปรุงไหม หรือกรมชลประทานยอมรับ ผมยอมรับวา 

บางโครงการทําไปแลว ลมเหลว สงน้ําไดครัง้เดียวก็มี คลองพังแลวก็มี เราคาดหวังวาราษฎรจะเขาไป

รวมมือในการซอมแซม แตไมมีเพราะฉะน้ันก็พัง ก็ชํารุดเสียหาย ก็สงน้ําไดไมเต็มที ่ไปพัฒนาอาชีพก็ไดไม

เต็มที่ แตเราไมรูตัวเลย เพราะการรวบรวมขอมูลทั้งหลายชวยใหเรารูวา โครงการตาง ๆ ที่เราทําไปแลวปน้ัน

ปน้ีตาง ๆ มันอยูในกลุมไหนบาง กลุมทีไ่ดรับการพัฒนาและควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมเรียบรอยแลว

คือ กลุม A ไมตองไปทําอะไร จะไปพัฒนาตอก็เปนชื่อเสียงของงานโครงการพระราชดําริ ทําใหมันยิ่งขึ้น

และยัง่ยืน โครงการเหลานีร้าษฎรพรอมทุกอยาง มีน้าํพรอม มีความรวมมือพรอม เราจะไปตอยอดอะไรก็

งาย เชิดหนาชูตาเขา ชาวบานไดรับการพัฒนาสมบูรณแลว เราไมตองไปยุ ง โครงการในกลุ มที ่2 เปน

โครงการแยงลงมานิดหน่ึง แตวาเราไปเติมหนอยเดียว เชน ไปสงเสริมอาชีพ ไปซอมคลอง ไปเพิ่มทอสงน้าํ

บางนิดหนอย สงน้าํใหเขาได อีกกลุมหนึ่งต่าํกวา 50 แลว กลุมนีอ้าจจะตองไปซอมแซมพัฒนาหรือไปทํา

อะไรบางอยาง เพิ่มเติมไป ใชเงินมากหนอย สุดทายเลยคือกลุมทีแ่ย ตองยอมรับวาเปนเรื่องธรรมดานะ บาง
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ทีแทบจะมีตะกอนตกจมทอ ฯลฯ หรือคลองสงน้าํที่เราทําไมไดผล เพราะกลุมเหลานี้เราจะไดรูเวลา เรา

ประเมินหรือจัดกลุม กลุมเหลานีถ้ามวาจะทําอยางไร เราจะไดรวมกันกับ กปร. และหนวยงานอืน่วา ถาจะ

ใหกลับมามีคุณคาใหม กลับไปเพิม่อะไรได ไปทําอะไรได เพราะคือจุดประสงคที่กรมชลประทานพยายาม

หา basic data ตัวนี้ออกมากอน เพื่อเราจะไดมองกันดูวา จะวางแผนทําอะไรตอไป หลังจากนัน้ จะเริม่ตัง้แต

ฎีกา จะไดขอมูลเกือบทุกอยางและทาง กปร. คงจะไปทํา GIS เพิม่ เรื่องของ GIS ทางกรมชลประทานตกลง

กับ กปร.ไวแลววา กปร. คงรับไปเพราะใชเงนิมาก และกรมพัฒนาที่ดิน คงจะรวมมือกัน กรมชลบประทาน

เงินนอย คือกรมชลประทานจะอาศัย กปร. เพียงแตเอาขอมูลไปลิงคตอกันเทานั้น ตอไปทางสํานักราช

เลขาธิการ ไดขอมูลตัวนี้ เราก็พอจะสืบคนขอม ูลยอนหลังไปได เราก็จะสืบคนขอมูลไปในอนาคตดวย วา

อะไรคืออะไร หลักการเดียวกันน้ีก็คือ 1) เราจะทํารายงานตาง ๆ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายไดชัดเจน 2) หนวยงาน

ตาง ๆ ที่มาสนับสนุน กรมชลประทานไมมีหนาที่อะไร มีหนาที่หานํ้าให นํ้าก็เปนเพียงปจจัยการผลิตเทานั้น 

แตมันเปนหัวใจหลักของราษฎรทั้งสิน้ เพราะเปาหมายตอไป หนวยงานอื่น ๆ คงจะตองเตรียมมองไวนิด

หน่ึงวา ทําอยางไรจะประเมินผลในลักษณะเดียวกับเราที่เราประเมิน เราจะทํารวมกับ กปร. ทางกรมสงเสริม

การเกษตรบอกวา จะไปสงเสริมเรือ่งปลูกพืช เทานีไ้รของโครงการนี ้พอ 3 ปเหลือแคเทานี้ไร เพราะอะไร 

เพราะพวกชาวเขาไมปลูก แถวภูฟาไปบังคับใหปลูกก็ไมปลูก เขาไปทํางานรับจางดีกวา แตบางพืน้ที ่

สงเสริมปลูกขาวไวเยอะแลว แตปจจุบันไมปลูก ไปปลูกปาลม ปลูกยางพารา ไดราคาดีกวาก็ตองทําอยางนัน้

เราก็จะไดรูวาพื้นที่ท่ีเราไปกําหนดไวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ปจจุบันเปนอะไรแลว 

ซึง่จะไดไปทํากันดูวามันเปนอยางไร เลีย้งสัตวเลี้ยงอะไรตาง ๆ ก็มองดวยวา บอทีเ่ราขุดไว เดี๋ยวนี้มันตื้น

เขินหมดหรือยัง ถาต้ืนเขินแลวบอกใหขุดใหมเพราะขอมูลเหลาน้ี ต อไปจะไดทราบถึงตําแหนง ตําแหนงคือ

จุดพิกัดตาง ๆ ขนาดพื้นที่ เราไปเจอที่อุมผาง มีปญหาเหมือนกันเรื่องการพัฒนา เขาไมไดเชื่อ เขาศรัทธา

เร่ืองของทางศาสนาเขา โครงการเหลานี้ตองไปรูพื้นฐาน วัฒนธรรมเขาดวยวาจะพัฒนาอยางไร ไมใชเราเอา

ความคิดของเราเขาไปใสอยางเดียว แลวเราบอกวาถูก อยางนี้ถูก เราคนกรุงเทพฯ เราไมใชคนทางนั้น เราไป

ใสใหเขา เขาบอกเฉย ๆ เสร็จแลวพอเราไปพนจากนั้น เรียบรอย เหมือนทีเ่ราเอาไกไปใหเลี้ยงแลวฆาไกกิน

หมดคลาย ๆ กัน เรื่องนี้เราเอาตัวเราตัดสิน ชลประทานตัดสิน เหมือนกันมีหลายแหง ผมก็บอกเราพัฒนา

โดยทําลายความรวมมือของราษฎรหรือเปลา ทําลายวัฒนธรรมการจัดสรรน้าํของเขาหรือเปลา เราคิดวาเรา

จะมีเจาหนาที่ไปเปดบานปดบาน แตความจริงไมมี ปจจุบันเราไมมี เราจะตองใหเขาทําใหไดและเขาจะตอง

เอาน้าํไป ตองใหความรูเขาและไมซับซอน งาย ๆ พื้น ๆ เดีย๋วทุกคนอยากจะไดทอสงน้ํา ผมบอกทอสงน้ํา

คือน้าํประปา ปด – เปด เวลาชํารุดเสียหาย ซอมยาก ตองรอราชการซอมอยางเดียว ชาวบานซอมเองไมได 

เพราแนวคิดอยางนี ้ตองพยายามมองดูความเปนพืน้ฐานใหหมด ถาพืน้ฐานเราเขาไปทําใหเขา บางทีเราเอา

มาตรฐานของยุโรปหรือประเทศพัฒนาแลวใชกับบานเรามากเกินไป เพราะมันอาจจะตองใชอยางนี ้อีก 20 

ปขางหนาก็ได แตตอนน้ียังไมตอง ใชงาย ๆ ไปกอน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ เปนเร่ืองซึ่งเราคงตองปรับตัวเรา

กอน มองความคิดและเขามารวมกันกอน ชาวบานเขามองดูนะครับ ไมใชเขาไมรูนะ ผมคลุกคลีกับชาวบาน 

บางทีเขานินทาเราลับหลังวาเราพูดเพอเจอเปนนักวิชาการมาใชกับพืน้ทีเ่ขาไมได เขาก็รับใหเขาฟรี ๆ ทําไม
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เขาจะไมรับ แตจริง ๆ เราใหเขาฟรี ๆ แตก็ออมแอม ๆ หาวิธีการ พอเขารับไปแลว เขาถูกเราหลอก หลอกให

เขาเอาความคิดของเราเขาไป ไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงเขา เพราะโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทั้งหมด 

ผมคุยกับ รองเลขาธิการ - จิรพันธุวา โครงการเล็ก ๆ จากเล็ก ๆ สรางความรวมมือกัน ปญหามันเกิดขึน้

หลายที่ เล็ก ๆ เหลานี้ ทุกคนคิดเปนของตนเองหมด แตราชการคิดเปนนโยบายรวม เชน ผมทําเขือ่นเก็บน้ํา

ขางบนและคนไดน้าํอยูขางลาง คนขางบนจะยอมหรือไมยอม โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของ

พระองคทานสอดคลองกับปญหาชุมชน พอลงไปเล็ก ๆ ก็พยายามใหเขาเขาใจตัวเขาเอง หลังจากนัน้ คอย

รวมมือกัน มันจะสือ่กันไปสื่อกันมาเหมือนลูกศรยอนไปยอนมา พอความรวมมือเขาเกิดนั้น เขาก็จะเรียนรู

ในการมีปฏิสัมพันธกับหม ู บานอื่น เคยเห็นไหมครับ รองขอฝายทุกหมูบาน ฝายในลําน้าํมีทุกหมูบานเปน

ประเพณี เปนวัฒนธรรมที่ตองมีฝายในหมูบานของตนเอง ถามวา บางแหงฝายลงทุน 60 – 70 ลาน เพือ่

หมูบานเดียวมันจึงมินาจะใช เรากําลังสนองตอบสิ่งที่ผิดหรือเปลา ฝายตัวหนึ่งใชไดถึง 2 – 3 บาน ถามวา 

ใหเขาใชรวมกัน เขาจะไดคุยกัน ถึงเวลาขาดแคลนจะไดมาคุยกัน ปรึกษากันไมไดตืน่เตนทีเ่ขาจะไดมา

ประชุมรวมกัน หรือจัดสรรสิ่งที่ขาดแคลน นั่นคือการสอนใหเขาเรียนรูวา เขาจะตองทําอยางไรในสภาวะ

เหลาน้ัน แตถาเราไปสนองตอบเขาใหสมบูรณหมดทุกอยาง บานนีก้็มีฝาย ฝายฉันชํารุด ฝายเธอยังดีอยู เธอ

ไมตองมาใชฝายของฉัน ไปรองราชการใหซอมฝายของเธอไป ถูกหรือเปลา อยางไรก็ตาม เร่ืองของการที่เรา

ดําเนินการโครงการเปนเรื่องของศรัทธาทีเ่ราจะตองเขาใจในพระราชดําริของพระองคทานอยางมาก ถาทุก

คนเขาใจแลว ความร วมมือที่จะเขาไปทํางานมันจะมีเรือ่งของทัศนคติและจิตที่จะเขาไปทํา ถึงจะมองอยาง

เดียวกัน ไมอยางนัน้ทุกคนมองไปคนละอยาง ผมสังเกตถึงความสัมพันธในการรวมมือกันในการทีจ่ะไป

ประสานสัมพันธกันระหวางหนวยราชการตาง ๆ ของการทํางานโครงการฯ  

0ปญหาอุปสรรค คอืเร่ือง0

 

ของบุคคล ไมใชปญหาเรือ่งของหลักการ สวนใหญเปนปญหาบุคคลทัง้สิ้น อันนี้

เปนขอที่ควรระมัดระวัง ปญหาใหญที่เรามองกันคือ เรื่องของการประชาสัมพันธทางสํานักงาน กปร. สํานัก

ราชเลขาธิการ กรมชลประทาน ฯลฯ เราทําการประชาสัมพันธมากมาย ซึ่งเปนขอดี ตอไป เรือ่งของการ

ประชาสัมพันธก็มีมากขึ้นเรือ่ย ๆ  ชวยเสริมกับชาวบานจะไดประโยชน เราก็ไดประโยชนดวย เปนที่เชิด

หนาชูตาของหนวยงาน ไดรับการยอมรับ ตอนนี้งานมากขึ ้นก็ทํากันสนุกสนานอยู  งานโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริของกรมชลประทาน งานพิจารณาโครงการหลัง ๆ งานโครงการพระราชดําริเริม่มี

ปญหาลาชา ผมพยายามใหพวกเรากรมชลประทานชวยพิจารณาฎีกาใหเร็วใหมาก  

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 - ทานไดสรุปใหเราฟงในสวนของงานชลประทาน มีทั้งโครงการขนาดใหญ ขนาดยอม 

ขนาดเลก็ หนอง คลอง บึงตาง ๆ ทีดํ่าเนินการแลว 2,231 โครงการ มีโครงการตาง ๆ มากมาย ซึ่งจะตองให

หนวยราชการตาง ๆ รวมกัน จําไดวาป 2532 ผมมีโอกาสตามเสด็จทีจั่งหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริวา โครงการชลประทานตาง ๆ ที่ดําเนินการเสร็จแลว ตองสอนให
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ราษฎรใชน้าํอยางถูกวิธีและใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ รวมมือกันดําเนินการสงเสริมการใชประโยชน คง

ไมใชสรางเสร็จกรมชลประทานก็เสร็จอยูตรงนัน้ ตรงนีค้รับ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปาไม 

กรมปศุสัตว กรมสเงสริมการเกษตร ฯลฯ รวมกันและขับเคลื่อนใหโครงการตาง ๆ ซึ่ง 2,000 กวาโครงการที่

กระจายอยูเปนเครื่องมือที่สําคัญทีจ่ะทําประโยชนใหแกพีน่องประชาชน เราก็ไดรบขอมูลจากทุกภาคสวน

มาครบถวนสมบูรณแลว อยางที่ผมเรียนวา เรามีขอมูลจาก 75 จังหวัด วันนี้บอกกรุงเทพมหานครเปน 76 

จังหวัด เราไดขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ อีก 10 หนวยงาน มาถึงขอเสนอแนะ คิดเห็นหรือมีคําถาม กอนที่

จะปดการประชุม ผมขอขอบคุณมากครับที่ใหความสนใจ 

 

คําถาม ขอคิด ขอเสนอแนะจากหนวยงานตาง ๆ  

นายวุฒิฉัตร  เสนียวงศ ณ อยุธยา เปนผูอํานวยการศูนยสงเสริมเกษตรท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน  

 วันน้ีมาในหมวกของการเปนผูจัดการศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ 

ฝากทางสํานักงาน กปร. วาทีแ่มฮองสอน มีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริอยูเปนจํานวนมาก เทาที่

พอจะคนหาและมีความรูอยูคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานเริม่เสด็จทีจั่งหวัดแมฮองสอน นาจะเปน

ในชวงป 2510 – 2511 ครั้งแรกเลย หลังจากนั้นเลยในหวงป 2520 – 2522 พระองคทานพระราชทาน

เคร่ืองมือในการทํางานไวใหคือ ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ กับศูนยบริการและพัฒนา

ที่สูงปางตองตามพระราชดําริ คือพระองคทานพระราชทานทั้ง 2 ที่ ของลุมน้าํปายใหเปน Model การพัฒนา

ในพื้นทีร่าบ ปางตองใหเปน Model ในการพัฒนาพื้นทีสู่ง เปนเรื่องในป 2522 เปนโครงการเกามาก ๆ เลย 

ที่นี้เครื่องมือตัวนี้ ก็มีคณะทํางานกัน 5 กระทรวงแลวก็หลายหนวยงาน เราก็ใชงบประมาณงบปกติตัง้แต

แรก ลักษณะการทํางานก็คือ เราเอาพระราชดําริมาทําเปนฐานเรียนรู เชน ทรงมีพระราชดําริในเรือ่งของ

กลวยไม เราก็มีฐานเรียนรูเรื ่องกลวยไมทองถิน่ กระบวนการตัง้แตรวบรวม ผสมพันธุ  ผลิตขยายพันธุ  

อนุรักษและสงเสริม ขยายผลไป มีหลายเรื่อง หลัก ๆ จะมีอยู 3 กลุม คือ งานดานพัฒนาอาชีพ พัฒนาคน 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เคร่ืองมือที่พระองคพระราชทานไวให ณ เวลาปจจุบัน เราพัฒนาเปนฐานเรียนรู

ไดประมาณ 12 – 13 ฐาน และกห็ลายหนวยงานชวยกนัดูแลรักษา อยางกรมชลประทาน ดูแลเร่ืองโครงสราง

พืน้ฐาน อาคารประทับ เรือนบริวาร ทั้ง 2 ศูนยที่ผมกลาวถึง มีบานของพระองคทานอยูคือ พระตําหนัก 

ประเด็นก็คือเรา ลักษณะการทํางาน ผมรูสึกวา ในฐานะทีเ่ปนผูจัดการ เราทํางานคลาย ๆ กับศูนยศึกษาการ

พัฒนาพัฒนา แตก็เปนในเอกลักษณของแมฮองสอน ตามแนวพระราชดําริที่วา คนอยูรวมกับปา ปญหาจริงๆ  

ของเราก็คือ เรามีปญหามากในเรือ่งของงบประมาณ ทัง้ 2 ศูนย ผมเองก็ยังงง ๆ และสับสนอยูวาของเรา

ไมไดอยูในหรือถูกจัดเขาไปอยูในแผนของสํานักงาน กปร. อันนี้คือสิง่ที่ผมอยากจะเรียนฝากไววา ตรง

แมฮองสอนจะใหพิจารณา เราใชชื่อโครงการตั้งแตตอนแรกทีพ่ระราชทาน เราใชคําวา “ตามพระราชดําริ” 

เราไมไดใชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เพราะวาพระองคทานกํากับมาตัง้แตแรก ก็อยากจะฝากเอาไววา 

หรือทางสํานักงาน กปร. จะมีความกรุณา อยางไรก็ตาม จะพิจารณาโครงการของแมฮองสอนใหไดรับ
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งบประมาณเพื่อที่จะไปทํางานตามพระราชดําริ ใหเกิดผลตอไป ขออนุญาตนําเรียนและฝากของแมฮองสอน

เอาไวดวย 

 

นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 อันนีเ้ปนสิ่งหนึง่ที่สํานักงาน กปร. ตองการไดขอมูลจริง ๆ เพราะวาหลายๆ โครงการ 

หลาย ๆ ศูนยตาง ๆ ก็คิดวาหนวยงานทีรั่บไปแลว สามารถที่จะดําเนินการไดอยางดี สามารถทําไดอยาง

ตอเน่ือง มีงบประมาณตอเนื่องอยูแลว โครงการไมร ู จริง ๆ วาติดขัดอยางไร ซึ่งเราพยายามจัดตรงนี ้และมา

ทบทวนนําขอมูลจากที่ทานให เราจะพิจารณากันวาจะชวยใหขับเคลื่อนอยางไร ตอไป 

0

0

 มีคําถามสงมาใหคําถามหนึง่ หลายทานสงสัยวาโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ แต

ละพระองคพระราชทานพระราชดําริในการชวยเหลือ นับหรือเปลา  

 นับครับ เราก็จะรูวาแตละพระองคพระราชทานพระราชดําริ เรือ่งไหน อยางไร และ

พระองคไหนเปนที่รับผิดชอบ เราก็นับ เก็บเปนขอมูลทั้งหมด 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 9 

กรุงเทพมหานคร และ หนวยงานสวนกลาง 

วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553   

ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  

 

 งานของสํานักงาน กปร. ไดรับความกรุณาจากหนวยงานตาง ๆ ทั้ง 10 หนวยงาน ให

ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการทํางานของเราตอไป อยางที่ทานองคมนตรีพูดตอนเชาวา เราจะนําขอมูล

ทั้งหมดมาประมวลผลและจะกําหนดใหชัดเจนวา ตอไปนี ้เราจะพูดวาโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

มีอยูจํานวนเทาไรแน สถานะเปนอยางไร อยางที่หลาย ๆ ทานใหแกเรา ถาเราสามารถจัดกลุมได กลุมไหนที่

ดีอยูแลว สามารถดําเนินการไดดีก็ไมเปนไร 

 ตรงไหนที่เราจะเสริม จะเติมเขาไป ที่ทานบอกวายังขาดตรงนี้ ตรงโนน เราจะไดนําเอา

ขอมูลทั้งหมดเลาน้ีมาประมวลและทําเปนฐานขอมูล และชวยกันขับเคลื่อนใหโครงการตางๆ  3,000 – 4,000 

โครงการ เกิดประโยชนใหแกพี่นองประชาชนมากที่สุด อันนีค้ือฐานขอมูลที่สําคัญของสํานักงาน กปร. ที่

ไดรับไป อยางไรก็ตามในการสัมมนาทั้งหมด 8 ครั้ง รวมทั้งนี้เปนครั้งที่ 9 เราตระเวนไปฟงขอคิดเห็น 

ขอมูลจากทานผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และเจาหนาที่ รวมทัง้หมดแลว เราก็มีความเห็น

ตรงกันหลาย ๆ เร่ืองเลยคือ  

 1) การบูรณาการรวมกัน ทุกคนเห็นประโยชนหมด การบูรณาการดีมีประโยชน จะทํา

อยางไรก็พืน้ที่จริง ๆ มีตัวอยางครับ ในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มี 20 กวาหนวยงาน ทํารวมกันจริง ๆ แตก็มี

หลายโครงการฯ เชน กรมปาไมบอกวาบางโครงการฯ ยังขาดการบูรณาการในพืน้ทีอ่ยางแทจริง อันนีค้ือ

ประเด็นที่เราตองชวยกันขับเคลือ่น แตผมคิดวาเราโชคดีตรงนีค้รับ ที่เราไปประชุมทัง้หมดในวันนี้ ทาง

จังหวัดทั้งหมดโดยผูวาราชการจังหวัด เขาจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ไวในระดับจังหวัด ตรงนีส้ํานักงาน กปร. จะไปประสานและขับเคลือ่นใหคณะกรรมการจังหวัดไดติดตาม 

ไดรูสถานะชวยกันในการที่จะทําใหโครงการตาง ๆ เกิดประโยชนใหมากที่สุด ที่เราไดขอมูลมา 

 2) การมสีวนรวมของประชาชน อันน้ีแนนอนทางกรมชลประทานก็บอกวาถาประชาชน

เขาเห็นดวย เขาเห็นดีมีประโยชน เขาตองลงมือแนนอน เพราะโครงการลุมน้ําอยางเดียว 2,000 กวาโครงการ 

สํานักงาน กปร. เริ่มแลวกับกรมชลประทาน โดยจะตองมีกลุมผูใชน้ํา เราเรียกวาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการน้ํา มีกลุมผูใชน้าํของราษฎรเปนเจาของน้าํ ดําเนินการไป เราเริม่ที ่84 โครงการ 9 จังหวัด 

และจะขยายผลตอเน่ืองตอไป อยางที่ผมเรียนวา โครงการลุมน้าํเปนเครื่องมือทีส่ําคัญดูไดเลยครับ เมือ่เชาที่

ทานองคมนตรีบอกวา ตองมีน้ํา เพราะวาน้าํคือชีวิตที่เขาสามารถดําเนินการได และโครงการในพื้นที่ที่เขา

เห็นชัดเจนวาในพื้นที่ที่มีนํ้าชลประทานอยู เทียบกับในพื้นที่ที่ไมมีนํ้า ราษฎรดีกวาแนนอน อยางนอยพูดได

เลยวา ดีกวา 1 เทาตัว เรือ่งของผลผลิต เรื่องของรายได ชีวิตความเปนอยูตาง ๆ เพราะเราจะตองทําอยางไร

ให 2,231 โครงการ ใหมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงไหนมีปญหาก็ตองมาแก ตรงไหนมีขอบกพรองก็ตอง

ชวยกันดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนใหความสําคัญ ผมคิดวา 4 – 5 ประเด็นที่เรานําเสนอแลว

สํานักงาน กปร. คงไมไดหยุดแคน้ี ใหมีการสัมมนารวมกันอยางตอเนือ่งตอไป เพราะวันนี้เปนแคเบือ้งตนที่

เราไดรับขอมูลจากทุกภาคสวนมาเทานัน้ จากตรงนีเ้ราก็ไปวิเคราะหหาประเด็น หาปญหาและแนวทางใน

การแกไขใหโครงการเกดิประโยชนแกพีน่องประชาชนใหมากทีสุ่ด ผมในนามของสํานักงาน กปร. ตองขอ

กราบขอบพระคุณทุกทานดวยความจริงใจ ทุกทานทีเ่สียสละเวลามารวมประชุมกับเราอยู ณ ตรงนี ้ขออวย

พรใหทุก ๆ ทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 36 16 28 6 

       

 รวม   2 36 16 28 6 

  

 

 หมายเหตุ (1)  จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณ กปร. ต้ังแตปงบประมาณ 2525 – 2552 

  (2) จํานวนโครงการที่จังหวัดแตละจังหวัดมีขอมูล 

(3) แหลงงบประมาณจังหวัด เชน งบประมาณจาก กปร. งบ ปกติ(รวมงบจังหวัด) และงบอ่ืน ๆ (งบ อบจ.งบ อบต. งบมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทรัพยสวนพระองคฯลฯ)  

ซึ่งบางโครงการใชงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหง 



กําหนดการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังที่ 9 กรุงเทพมหานคร และหนวยงานสวนกลาง 

วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ  โรงแรมรามาการเดนส  กรุงเทพฯ 

 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  กลาวรายงาน โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  09.45 – 10.15 น.  พิธีเปดการประชุม โดย นายอําพล  เสนาณรงค  องคมนตรี 

เวลา  10.15 – 10.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  10.30 – 11.30  น.  การบรรยายเร่ือง  “สรุปภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ  8 คร้ังที่ผานมา” โดย เลขาธิการคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  11.30 – 12.00 น.  การเสวนา เรื่อง “การดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริใน

ประเด็นเกีย่วกับ การบริหารจัดการโครงการ ปญหาอุปสรรค และผลการ

ดําเนินงานโครงการที่สําคัญ” โดย กรุงเทพมหานคร 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.15 น.  การเสวนา เรื่อง “การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

ประเด็นเกีย่วกับ การบริหารจัดการโครงการ ปญหาอุปสรรค และผลการ

ดําเนินงานโครงการทีส่ําคัญ” โดยหนวยงานหลักทีดํ่าเนินการโครงการฯ 

(หนวยงานละประมาณ 15 นาที) 

   - มูลนิธิชัยพัฒนา, กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมปศุสัตว 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  14.30 – 15.45 น.  การเสวนา เร่ือง “การดําเนินงานโครงการฯ” (ตอ) 

   - กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, กรมปาไม, กรมประมง, กรม

วิชาการเกษตร, กรมสงเสริมการเกษตร 

เวลา  15.45 – 17.00 น.  สรุปผลการประชุมและพิธีปดการประชุม 

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



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี

1 ม.ร.ว.เปรมศิริ  เกษมสันต รองผูอํานวยการสํานักผังเมือง

หัวหนาสํานักงานประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2 นายวิชัย  สมบูรณ หัวหนาสวนงานบริการโครงการ ชํานาญการพิเศษ

3 นางสุพัฒนี  ภาณุรัตน นักผังเมือง ชํานาญการ

4 นายธีระวัฒน  พิริยะจิตตะ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

5 นางสาวพักตรีวิมล  เนียวกุล หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน สํานักการโยธา

6 นายชัยศักดิ์  สุรียรัตนากร นักผังเมืองฯ หัวหนาฝายวางผัง

พัฒนาพื้นที่ตะวันออก สํานักผังเมือง

7 นางสาวอรพิมพ  พิมพเจริญ นักผังเมือง ชํานาญการ

กองควบคุมทางผังเมือง สํานักผังเมือง

8 นางจิราภรณ  โพธิอุบล นักผังเมือง ชํานาญการ สํานักผังเมือง

1 ม.ร.ว. ศรีเฉลิม  กาญจนภู ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ 2

2 นายธนากร  ฉัตรพรมณี รองผูอํานวยการโครงการ

1 นายชูชาติ  ฉุยกลม วิศวกรใหญที่ปรึกษาดานวิศวกรรมโยธา

2 นายทวี  เต็มญารศิลป ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ

3 นายธัญชิต  พีรานนท วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

4 นายสาโรช  งูทิพย วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ

1 ดร.พิทยากร  ลิ่มทอง ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา

ลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

มูลนิธิชัยพัฒนา (2)

กรมชลประทาน (4)

กรมพัฒนที่ดิน (3)

แยกตามหนวยงาน 

กรุงเทพมหานคร (8)



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

2 นายไพศาล  ดุลยพัชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นายวิศิษฐ  งามสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายอนันท  เลิศรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นางอนงค  คุมโหมด นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นายธีรภัทร  เข็มทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

4 นางสาวนันทนภัส  พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1 นายศิวศักดิ์  วานิชรักษ ผูอํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

2 นางสาวถนอมพรรณ  สืบจากวงศ ผูอํานวยการกลุมงานโครงการพระราชดําริ

3 นางสาวอุษากร  ขําวิไล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

4 นางสาวนันทา  เพราะทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

1 นายโอภาส  ทองยงค ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการปศุสัตว

และถายทอดเทคโนโลยี

2 นางสาวอมรรัตน  ชื่นสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

2 นายพิทักษ  จรสัจจา นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

3 นางสาวโสภณา  สามชูศรี นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

4 นายคณิต  รัตนวัฒนกุล นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

1 นายจตุพร  บุรุษพัฒน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

2 นายโกวิท  ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (6)

กรมวิชาการเกษตร (4)

กรมสงเสริมการเกษตร (4)

กรมปาไม (4)

กรมปศุสัตว (2)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ทําหนาที่ผูอํานวยการสํานักสนองงานพระราชดําริ

3 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

4 นางสุนันทา  ตันศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

5 นางสาววารุณี  นันทะปตย นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ

6 นางสาววิจิตรา  ภูจอมดาว นักวิชาการปาไม

1 นายศุภวัฑฒ  โกมลมาลย ผูอํานวยการสวนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกิจกรรมพิเศษ

2 นายสุรกิจ  นาคแกว นักวิชาการประมง ชํานาญการ

3 นางสาวแสงเสริม  แกวดี นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

1 นางสาวอรสุดา  เจริญรัก ผูอํานวยการกอง

2 นางสาวพรรณี  พัชรประภาส วิทยากร ชํานาญการ

1 นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมการขาว

2 นางสาวนงนุช  จิรเสาวภาคย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

3 นางวารี  ไชยแพ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาขาว

4 นางสาวอรพิน  วัฒเนตร ผชช.ดานปรับปรุงพันธุขาว

1 นางสาววชิรา  ไชยพันธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

2 นางสาววัลลภา  เยี่ยงยงค นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชํานาญการ

3 นางสาวสุนิสา  เอกรัตน นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติการ

1 นางสาวทรงลดา  เขียวสอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

สํานักราชเลขาธิการ (2)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2)

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (3)

กรมประมง (3)

กรมการขาว (4)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

2 นางสาวเนาวรัตน  หิรัญญะสิริ เจาหนาที่วิเคาะหนโยบายและแผน

1 นายสุทัศน  ธีรวัฒน นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

2 นางสาวกมลทิพย  มุมิ นักวิชาการสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการ

1 นายสุทัศน  อูศิริจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

1 นางศรีมาลา  ตุงคะเตชะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

2 นายอุสาห  พฤติจิระวงศ นายแพทย ชํานาญการ

1 นางสุรีรัตน  ต. สุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

1 นางชุลีพร  ผาตินินนาท ผอ.กลุมสงเสริมปฏิบัติการ

1 นายเฉลิมศักดิ์  มากมูลผล นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ

2 นางสาวอดิศัย  ดิศพงศ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ

3 นางสาวภักดิ์พิลัย  คงสําคัญ เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

1 นายอนันท  พรหมเพียรพงศ หัวหนาฝายโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

1 นายปยะ  ชูพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (1)

กรมการพัฒนาชุมชน (2)

กรมการปกครอง (1)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2)

กระทรวงสาธารณสุข (2)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (1)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (3)



5

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

2 นางสาวชณัทสรณ  โพธิปน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 

1 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล

1 นายลลิต  สวัสดิมงคล นักธรณีวิทยาชํานาญการ

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ  กรมทางหลวง

2 นายสาโรจน  อาลีมีน นายชางโยธา ชํานาญงาน

สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ  กรมทางหลวง

1 นายธีรพันธ  โฉมยงค ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม ชํานาญการ

1 พลตรี ธีรจิตต  นิพิทสุขการ ผช.ผอ.ศปร.ศบท.บก.ทท.

2 นาวาอากาศเอก สุชาติ อังศุโชติ ประจําสวนแผนและโครงการ ศปร.ศบท. ฯ

1 พันโท กิตติศักดิ์  วัฒนเดช หัวหนาแผนพัฒนา กองกิจการพลเรือน

กองทัพภาคที่ 1

1 พ.อ.จิระศักดิ์  ขําประถม หน.สปร.ทภ.2

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2

 คายสุรนารี

2 พ.ท.ยุทธศิลป  บรรเทา หน.กิจการพลเรือน พล.ร.3/กกอ.สุรศักดิ์มนตรี

1 พันเอก คงเอก  ขยันกิจ นปก.ประจํา มทบ.32/รอง ผอ.ศปร.ทภ.3

กองทัพภาคที่ 3 (2)

กรมทางหลวงชนบท (1)

กองทัพไทย (2)

กองทัพภาคที่ 1 (1)

กองทัพภาคที่ 2 (2)

กระทรวงมหาดไทย (1)

กรมทางหลวง (2)



6

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3

คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

2 พันเอก สมชาย  ทาวงศมา รอง ผบ.ป.4 ชวยราชการ กกร.ทภ.3

กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3

คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

1 พ.อ. พงษเทพ  ประกอบศุขราษฎร รองผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการ

พระราชดําริคายวชิราสุธ จ.นครศรีธรรมราช

2 พ.ต.ชาญชัย  กายเพ็ชร รอง ผบ.ช.พัน.15

นายทหารประสานงานโครงการสถาบัน

1 พ.ท.ณัฐวัฒน  นิลภูผาทวีโชติ หัวหนาแผนกแผนงานโครงการ กองยุทธการ

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

2 ร.อ.หญิง ชนิตา  สายะตานันท หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

3 ร.ท.หญิง นภาพร  นิพิฏฐจุล ประจําแผนกปฏิบัติการจิตวิทยา

กองกิจการพลเรือน

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

1 พ.อ.องอาจ  แล็งเสถียร รอง ผอ.ผค.ศปป.6 กอ.รมน.

สผค.ศปป.6 กอ.รมน.

2 พ.ท.สุเทพ  เกตุแกว หน.ฝายโครงการ สผค.ศปป.6 กอ.รมน.

สผค.ศปป.6 กอ.รมน.

1 พล.ท.ธนยศ  ศิริกุล หัวหนาสํานักงานประสานงานโครงการฯ

2 พ.อ. ศุภชัย  วิเชียรสารน หัวหนาฝายสํานักงาน

กองทัพภาคที่ 4 (2)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (3)

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (2)

พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ (2)



7

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 พ.ต.ต.หญิงอรัญญา  สุกุลนนท สารวัตรงานพัฒนาชวยเหลือประชาชน ฝอ.5 ฯ

1 พ.ต.ท.นพคุณ  บํารุงพงษ รองผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยทราย ฯ

1 นางสาวสุดา  สวัสดิ์ธนาคูณ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ฯ

2 นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

1 นายทวี  จินดานัยกุล ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน ฯ

2 นายสมควร เสียงเสนาะ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

1 นายปรีชา  โพธิ์ปาน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ

1 นายชนะไชย  วัฒนา ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ

2 นายวัชรพงศ  ศรีสําราญ นายชางชลประทานชํานาญงาน

1 นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ

2 นายดํารงคชัย  โอวาทจํารัส หัวหนากลุมวิชาการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (1)

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)

จังหวัดฉะเชิงเทรา (2)

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (1)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (1)

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นายนิรันดร  ศรีเจริญ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 นายสุพจน  ภูติเกียรติขจร นักวิเคราะหนโยบายแผละแผน ชํานาญการ

1 นายวลัญจภร  ไกรเลิศ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดนครนายก

2 นายกมล  ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณจังหวัดนครนายก

1 นายปญญา  งานเลิศ ปลัดจังหวัดอางทอง

2 นางนันทิยา  วงศพันธ หัวหนากลุมงานขอมูลฯ

1 นายสถาพร  ศิริภักดี ปลัดจังหวัดลพบุรี

2 นายบุญรวม  พานเพ็ชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี

1 นายณรงค  ออนสอาด รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 นางปรียา  ปาลิโพธิ หัวหนาสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 นางสาวศิริพร  ศุภวิไล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 นายธีระ  ศรีโรจนีย หัวหนาฝายอํานวยการ สนจ.อย.

1 นายภิญโญ  ประกอบผล หัวหนาสํานักงานจังหวัดสระบุรี

สํานักงานจังหวัดสระบุรี

1 นายมานพ  วีระอาภากุล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดนครนายก (2)

จังหวัดอางทอง (2)

จังหวัดลพบุรี (2)

จังหวัดจันทบุรี (1)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4)

จังหวัดสระบุรี (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นางสาวรัตนา  ศรีศุภลักษณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดตราด

สํานักงานจังหวัดตราด

2 นายปรีชา  กลีบสุข นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด

1 นายรัตนชัย  บุญศรี นายชางไฟฟา ชํานาญงาน

สํานักงานจังหวัดระยอง

1 นายธนพงษ  รัตนวุฒินันท นักวิชาการปาไม ชํานาญงาน

2 นายมั่งคง  ศิริโชติ เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

1 นายสุขวัฒน  สุขสวัสดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

2 นายวิฑูรย  อึ้งเจริญ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

1 นายศานิตย  นาคสุขศรี ผูวาราชการจังหวัดสระแกว

2 นางสาวฉัตรนภา  หมั่นเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ

สํานักงานจังหวัดสระแกว

1 นายเฉลิมเกียรติ  วรวุฒิพุทธพงศ หัวหนาสํานักงานจังหวัดชัยนาท

สํานักงานจังหวัดชัยนาท

1 นายชิดพงษ  ฤทธิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี

2 นางสาวเบญจวรรณ  พาละหาญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสิงหบุรี

จังหวัดชัยนาท (1)

จังหวัดสิงหบุรี (2)

จังหวัดชลบุรี (2)

จังหวัดปราจีนบุรี (2)

จังหวัดสระแกว (2)

จังหวัดระยอง (1)

จังหวัดตราด (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

สํานักงานจังหวัดสิงหบุรี

1 วาที่ ร.ต. เชิดศักดิ์  จําปาเทศ รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

2 นางสาวอุไรรัตน  เซี่ยงหลิว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

1 นายประพันธ  สัมฤทธิ์วงศ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดนครปฐม

สํานักงานจังหวัดนครปฐม

1 นายวิทวัช  ศรีนาม หัวหนาสํานักงานจังหวัดราชบุรี

สํานักงานจังหวัดราชบุรี

2 นายชินวัฒน  อัศโนมันต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดราชบุรี

1 นายเกิดชัย  ธัญวัฒนกุล ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี

2 นายสมบัติ  ขันทอง นายชางชลประทานอาวุโส

1 นายมนตรี  ถาวร เกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี

1 นายรุงชัย  โรจนชัยรัตน นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

2 นายชูชาติ  ศุภวรรธนางกูร นายชางชลประทานอาวุโส

3 นายไพโรจน  อัมพรลักษ นายชางชลประทาน ผูอํานวยการชั้นตน

1 นายพิสิษฐ  พิบูลยศิริ นายชางชลประทานอาวุโส

จังหวัดกาญจนบุรี (2)

จังหวัดนครปฐม (1)

จังหวัดราชบุรี (2)

จังหวัดสุพรรณบุรี (2)

จังหวัดนนทบุรี (1)

จังหวัดปทุมธานี (3)

จังหวัดสมุทรสาคร (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

โครงการชลประทานสมุทรสาคร

1 นายธวัชชัย  สีสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

2 นายสุรเดช  ดิษฐวิบูลย โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

ชลประทานสมุทรสงคราม

3 นางกัลยา  จิรวธีรศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการและ

สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดสมุทรสงคราม

1 นายทรงศักดิ์  โจทยวิทยา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน

จังหวัดสมุทปราการ

2 นายประธานสิทธิ์  กระมล หัวหนาศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวฯ

3 นายวิเชียร  จั่นจํารูญ นักวิชาการปาไม ศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวฯ

1 นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

2 นางสาวชมพู  เอี่ยมสอาด เจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตร

1 นายอภินันท  จันทรังษี รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2 นายชัชชัย  ศุกรกาญจน นิติกร ชํานาญการ

1 นางวิตยา  ประสงควัฒนา รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร

2 นายสถาพร  พงษนาก หน.กลุมงานศูนยปาไมฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (2)

จังหวัดสกลนคร(2)

จังหวัดมุกดาหาร (1)

จังหวัดสมุทรสงคราม (3)

จังหวัดสมุทรปราการ (3)

จังหวัดเพชรบุรี (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นางอุบลวรรณ  โสมรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสมบูรณ  สอนประภา หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครพนม

2 นายนิพนธ  มังกรแกว นายชางชลประทานอาวุโส

3 นายอําไพ  ประเสริฐสังข นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายขันชัย  สีนอร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสามารถ  จันทรโคตร หัวหนาสํานักงานจังหวัดฯ

1 นายปวิณ  ชํานิประศาสน รองผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ

2 นายชาญณรงค  ไชยคิรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักงานจังหวัดอํานาญเจริญ

1 นางทิพวัน  จินดาศิริพันธ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

1 นายสมเกียรติ  สังขขาวสุทธิรักษ รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

2 นายวีระพงษ  สวางสิริทิพย นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดสุรินทร

1 นายจําเริญ  ทิพญพงศธาดา รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ

2 นายวิศณุกร  ลิ้มสูงเนิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

จังหวัดศรีสะเกษ (2)

จังหวัดนครพนม (3)

จังหวัดยโสธร (1)

จังหวัดอุบลราชธานี (1)

จังหวัดอํานาจเจริญ (2)

จังหวัดบุรีรัมย (1)

จังหวัดสุรินทร (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นางอัญญชนา  เจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิศษ

1 นางสาวกาญจนา  เรืองโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

1 นางสาวสิริมา  วัฒโน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

2 นางสาวควีนส  ชาชิโย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

3 นางสาวณัฎฐิยา  ดิษผล นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

1 นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

1 นางธิมาภรณ  ปญญา หัวหนากลุมงานยุทธสาสตรการพัฒนาจังหวัด

2 นายกฤติธี  โสคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

3 นายไชยยงค  พิทักษสฤษติ์ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล

1 นายเทวัญ  สรรคนิกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

2 นายวิชา  จันทรกลม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

1 นายเจษฎา  ปานะถึก นิติกรชํานาญการ

1 นายทองปกษ  ไทธานี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดขอนแกน

จังหวัดอุดรธานี (2)

จังหวัดหนองบัวลําภู (1)

จังหวัดขอนแกน (1)

จังหวัดนครราชสีมา (1)

จังหวัดชัยภูมิ (1)

จังหวัดรอยเอ็ด (3)

จังหวัดเลย (1)

จังหวัดหนองคาย (3)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นายสมศักดิ์  ขําทวีพรหม รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ

2 นางสาวอัมพรพรรณ  อภิรักษากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ

3 นายสมหมาย  ดอกบัว นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

1 นางจันทรเพ็ญ  ศักดิวงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

2 นายมาวิน  วัฒนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1 นายอรัญ  สรรเสริญ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเชียงราย

1 นายบรรพชิต  วาสิกานนท เกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา

1 นายสุริยันต  กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร

1 นายบุญเวทย  ศรีพวงใจ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

จังหวัดลําปาง (2)

จังหวัดเชียงราย (1)

จังหวัดพะเยา (1)

จังหวัดลําพูน (1)

จังหวัดแพร (1)

จังหวัดกาฬสินธุ (3)

จังหวัดมหาสารคาม (2)

จังหวัดเชียงใหม (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นายสุวรรณ  กลาวสุนทร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง

2 นายสงา  บัวระดก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดลําปาง

1 นายวีรวิทย  วิวัฒนวานิช ผูวาราชการจังหวัดนาน

2 นางวิไลวรรณ  บุตาสา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดนาน

1 นายอวยชัย  ประภัสสร เกษตรและสหกรณจังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานจังหวัดแมฮองสอน

2 นายวุฒิฉัตร  เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง

จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง ฯ

1 นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

2 นายศรัทธา  ศรีพิพงศ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก

3 นางวรางคณา  อังศุไพศาล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก

1 นายปติ  แกวสลับสี หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุโขทัย

1 นายสักวรุณ  เตชะจิตอาภรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ

สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดสุโขทัย (1)

จังหวัดอุตรดิตถ (1)

จังหวัดตาก (3)

จังหวัดนาน (2)

จังหวัดแมฮองสอน (2)

จังหวัดพิษณุโลก (3)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 คุณเบญจพล  เปรมปรีดา หัวหนาสํานักงานจังหวัดตาก

2 นายณัฐพงษ  วงศสงา หัวหนาฝนหลวงสํานักงานจังหวัดตาก

3 นายจาตุรณ  วงศเทพาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นางสาวเบญจวรรณ  อานเปรื่อง รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร

2 นายชูเกียรติ  กวางสนั่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นายสุทธิพร  ศิวเวทพิกุล ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง)

1 นางบุปผา  อุยเฮง เกษตรและสหกรณจังหวัดพิจิตร

2 นางวิไลวรรณ  เดียวนรินทร นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

1 นายประหยัด  ยะคะนอง รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

1 นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

2 นางสาวเอกรัตน  นาคาคง หัวหนากลุมงานยุทธศษสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ

1 นายอรรถจิต  รงคทอง เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค

2 นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค

3 นางสาวอภิรดี  เกงไทย นักวิเคราะหนโยบายและปฏิบัติการ

1 นายสมบูรณ  โอฬารกิจเจริญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 นายเทอดศักดิ์  ลักษณะยุค โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง

จังหวัดกําแพงเพชร (3)

จังหวัดพิจิตร (2)

จังหวัดอุทัยธานี (1)

จังหวัดเพชรบูรณ (2)

จังหวัดนครสวรรค (3)

จังหวัดนครศรีธรรมราช (5)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3 นายสัญญา  ออนสูง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

(ภาคประชาชน)

4 นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง หัวหนากลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 (นตรศรีธรรมราช)

5 นายศรัณย  ใจสะอาด ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 (นตรศรีธรรมราช)

1 นายอุดร  นอยทับทิม หัวหนาบริหารงานจังหวัดชุมพร

1 นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี่

1 นางแจมจิตร  พูลสวัสดิ์ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี

2 นายสุรพันธ  มั่นศรแผลง ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุราษฎรธานี

สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี

1 นายสุริยศักดิ์  โภครสุวรรณ พัฒนาการอําเภอละอุน จังหวัดระนอง

1 นางสาวสิริมา  ปรียาวงศากุล หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา

สํานักงานจังหวัดพังงา

1 นายจรูญ พราหมหันต หัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูล

จังหวัดชุมพร (1)

จังหวัดสุราษฎรธานี (2)

จังหวัดระนอง (1)

จังหวัดกระบี่ (1)

จังหวัดพังงา (1)

จังหวัดสตูล (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

2 นายจอมพร เจริญวัฒน ผูอํานวยการโครงการชลประทานสตูล

1 นางสาวปยะนันท  กําแหงสอง นักวิเคราะหนยาบายและแผน ปฏิบัติการ

1 นายธนาคม  จงจิระ รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส

2 นางเบ็ญจาทิพย  ชูดํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี

2 นายอานัส  ยุนุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1 นายณัฐพงศ  ศิริชนะ รองผูวาราชการจังหวัดยะลา

2 นางณัฐธยาน  บัวชุม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสุกิตติ  ธนพิทักษ หัวหนาสํานักงานจังหวัดสงขลา

(แทนผูวาราชการจังหวัดสงขลา)

2 นางสาวนภพร  เกษรพันธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดสงขลา

1 นางวาสนา  สังขารา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดตรัง

1 นายวินัย  ครุวรรณพัฒน ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง

2 นางสาวนิภา  พลัดภู นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

จังหวัดพัทลุง (3)

จังหวัดยะลา (2)

จังหวัดสงขลา (2)

จังหวัดตรัง (1)

จังหวัดภูเก็ต (1)

จังหวัดนราธิวาส (2)

จังหวัดปตตานี (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

3 นางจิณตกาญ  ไตรสุรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

ลชน (27)

1 นายณรงคชัย  ทิพยมณี ผูสื่อขาวรายการสยามมานุสติ

2 นางสาวสิริมา  กาลายี นักขาวิทยุ มก.

3 นางสาวกนกรัตน  บุญชูดวง สถานีวิทยุ มก.

4 นายภัทรนิษฐ  เกียรติวราจรูญ รายการ กปร. กับงานของในหลวง

5 นายพรเทพ  อนุกูลราชธน รายการ กปร. กับงานของในหลวง

6 นายประวิทย  แนนถวน รวมผลิต NBT

7 นายอติศักดิ์  ไชยการ TV 5

8 ศิรขวัญ  ออเขียน TV 7

9 บุญเลิศ  เฟองเจริญ TV 7

10 เฉลียว  ชัยปนปก TV 7

11 นายประวัน  ใจออน TV 5

12 สุริยน  ทันการรุณ TV 11

13 วัลชลี TV 11

14 นายณัฐพร  ศรีจันทร TV 11

15 อมรรัตน  แกวเกตุ TV 9

16 พัฒนา ชินสมมาตร TV 9

17 มนัส  กุมมานอย TV 9

18 ธัญวรรณ  พรมเทศ Pr /RamaGadens ร.ร.

19 อุไรพร  สําราญเริงจิตร TV 3

20 ปราโมกท  ดํานิล TV 3

21 ธรงธร  โพธิวิทค TV 3

22 ภัทชรี  มีศิริ รายการอันเนื่อง 106

23 เวริกา  คําภา บ. แพนดิจิตัล

24 พัชชกา  ศรียายาง บ. แพนดิจิตัล

25 สุภาพร  หมายเกิดหลัก บ. แพนดิจิตัล

26 นายไพบูลย  ภักดีพินิจ หนังสือพิมพ GLOBAL รายสัปดาห
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

27 นายกรวัฒน  วีนิล หนังสือพิมพพิมพไทย

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

3 นายโกวิทย  เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.

4 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

5 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

6 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

7 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

8 นายสายเมือง  วิรยศิริ ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

9 คุณกานตี  พรหมศิริ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

10 นางสาวสุนทรี  ศรีปรัชญากุล ที่ปรึกษาดานการพัฒนา

11 นายดนุชา  สินธวานนท รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

12 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

13 นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

14 นายประสาท  พาศิริ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคกลาง

15 นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคเหนือ 

17 นายสมบูรณ วงศกาด ผูอํานวยการกลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนา

และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวม 13 คน

สํานักงาน กปร. (30)



ภาพการประชมุเชงปฏบตัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ ิ ิ 
ครัง้ท่ี 9  วนัท่ี  25  มถนุายนิ   2553 ณ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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