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รมว.ทส. ประกาศ แนวทางการทองเที่ยววิถีใหม สรางทั้งรายไดแกชุมชน พรอมไปกับการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธี
เปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นดานการทองเที่ยวและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ
Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development (GEF-7)
ณ โรงแรม เดอะสุโกศลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งมอบแนวทางการทํางานดานการอนุรักษกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
หลังยุค COVID-19
“ในฐานะที่ผมกํากับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผมและเพื่อนขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทุกคน จะไมยอมใหวิกฤติโควิด ครั้งนี้ ผานเลยไปอยางสูญเปลา พวกเราจะนําความสมบูรณ งดงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลับมา และวางมาตรการ กํากับดูแล รักษา ใหการฟนตัวของธรรมชาติในครั้งนี้ คงอยูตอไป อยางไรก็ตาม
ลําพังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คงทําไมสําเร็จ ดังนั้น การฟนฟูการทองเที่ยวภายหลังวิกฤตการณโควิดจึง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือหลายฝายและอยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อใหเกิดการฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่ดี
กวาเดิม เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติในการบริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําไปสูการสรางรายได
สําหรับชุมชนทองถิ่นเพื่อสราง Local economy ในบริบทการทองเที่ยวมิติใหมหลังสถาณการณ COVID-19

ทั้งนี้นอกเหนือจากเปาหมายการสรางเศรษฐกิจใหกับชุมชนทองถิ่นที่อยูโดยรอบอุทยานแหงชาติ ดํารงชีวิต เลี้ยงตัวเองไดแลว
ยังใหชุมชนโดยเห็นความสําคัญของอุทยานฯ และเปนการรักษาอุทยานใหเกิดความยั่งยืนผานการทองเที่ยวที่มีสรางความรูเขาใจ
และตระหนักรู

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ซึ่งเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ( Global Environment Facility Council) ผานทางโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ ( UNDP ประเทศไทย) ใหพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการทองเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ( Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support
sustainable tourism) ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยมีพื้นที่นํารองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนจังหวัดที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงตั้งแตแนวเทือกเขาตะนาวศรี พื้นที่ชุมน้ําเขาสามรอยยอดที่มีความสําคัญในระดับโลก ไปจนถึง
ปากแมน้ําปราณบุรีที่มีระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงที่อุดมสมบูรณ อีกทั้งยังมีโครงขายการคมนาคมที่สะดวกตั้งแตแนวถนน
เลียบชายฝงทะเลใต ตามโครงการไทยแลนดริเวียรา ระบบรถไฟรางคูในอนาคต สนามบินนานาชาติ และเครือขายทางหลวง
ชนบท ที่สามารถเชื่อมโยงนักทองเที่ยวเขาสูพื้นที่อนุรักษตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับ
ความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ( Global Environment Facility Council) ผานทางโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) ใหพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support sustainable tourism) ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยมีพื้นที่นํารองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการขับเคลื่อนการทองเที่ยวบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนี้ เปนการบูรณาการความรวมมือหลายฝาย ทั้งในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รวมไปถึง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ภาคธุรกิจเอกชน และที่สําคัญคือภาคประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่แสดงเจตจํานง พรอมขับเคลื่อนโครงการการทองเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ UNDP ในครั้งนี้
ประเทศไทย จําเปนตองชวยกันพัฒนาการทองเที่ยววิถีใหม ในยุค New Normal ใหเปนเครื่องมือสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน พรอมๆ ไปกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ การทองเที่ยวจะเปนอาวุธ

ที่ทรงพลังในการนําพาประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกๆ ดาน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
20 ป
ดานที่ 5 วาดวยการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากภายในประเทศ ( Local Economy) เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจาย โอกาสทาง
เศรษฐกิจไปยังระดับทองถิ่น
การทองเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและเครือขายกําลังยกราง
แนวทางและจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และจะนําไปสูการปฏิบัติตอไปนั้น จะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการวิวัฒนการ
ทองเที่ยวแนวใหม ( New paradigm for tourism) ใหกับประเทศไทย การทองเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเปนการ
ทองเที่ยวรูปแบบใหมซึ่งใหความสําคัญกับการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพผานกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ที่ไดมาตรฐานสากล ใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมดวยการมี
สวนรวมของชุมชน และเนนการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่โดยการทําอารยสถาปตยดวยวัสดุที่หาไดในทองถิ่น
เพื่อฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม
การทองเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของประเทศ
ไทย โดยการสรางภาพลักษณในการเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพสูง เนนรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสัตวปาและ
ระบบนิเวศ ดวยการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม
ถึงเวลาแลวที่ตองรวมกันเปลี่ยนการทองเที่ยวจากกิจกรรมที่สรางผลกระทบมากมายดานสิ่งแวดลอมใหกลายเปนเครื่องมือในการ
ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับการฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤตการณตางๆ
ในปจจุบัน
เชิญรวมกันวิวัฒนการทองเที่ยวแนวใหม และแสดงใหโลกไดเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของประเทศ
ไทย และการระดมความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นฯ ในวันนี้ จะเปนการเติมเต็มขอมูล และสานพลัง
ความรวมมือ ในการสรางตนแบบของการพัฒนาและบูรณาการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ชุมชน และสรางแหลงเงินทุนที่ยั่งยืนสําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตในทองถิ่น และลดภัยคุกคาม
จากการพัฒนาการทองเที่ยวที่ไมยั่งยืน UNDP ใหการสนับสนุนประเทศไทยเต็มที่ ในการนําการทองเที่ยวเปนเครื่องมือของการ
สรางความรับรู ในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ผลนําไปสูการสรางรายไดอยางยั่งยืน
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ( Global Environment Facility Council) ผานทางโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ ( UNDP ประเทศไทย) ใหพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ( Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support sustainable
tourism) ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยมีพื้นที่นํารองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมขับเคลื่อนโครงการการ
ทองเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และ UNDP ในครั้งนี้

สระแกว - ตํารวจ บก.ปทส.กองปราบปราม สนธิกําลังเจาหนาที่หนวยปองกันและรักษาปา รวมทั้งกองรอย ตชด.127 ตม.จว.
สระแกว บุกจับตางดาวรวมคนไทยลักลอบกรีดยาพาราในเขตปาในสงวน อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว เนื้อรวมกวา 1,000 ไร
วันนี้ (11 พ.ย.) พ.ต.ท.ปวารณ ดาลจาวัล สารวัตรกองกํากับการ 2 กองบังคับการปราบปรามกากระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) กองบัญชาการสอบสวนกลาง พรอมกําลังเจาหนาที่ตํารวจ ชป.4 รวม 8 นาย ไดสนธิกําลัง
รวมเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.6 (ทาเต็นท) เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ สก.4 (เขาฉกรรจ) และเจาหนาที่
ตํารวจ ตชด. รอย ตชด.127 ตม.จว.สระแกว บุกจับกุมผูตองหา 3 ราย
ประกอบดวย นายเฮียง เอม สัญชาติกัมพูชา นายยิน ซาย สัญชาติกัมพูชา และนายวัชระพงษ หงสเอก อายุ 39 ป ชาว จ.สระแกว
หลังลักลอบกรีดยางพาราและเก็บของปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด ม.9 บานทาเตน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ
จ.สระแกว เนื้อที่รวมประมาณ 1,000 ไรเศษ

พรอมยึดอุปกรณในการกระทําผิด 5 รายการ ประกอบดวย ชอนรองน้ํายาง จํานวน 33 ชิ้น มีดกรีดยางจํานวน 1 เลม หินลับมีด
และโคมไฟติดหัวพรอมแบตรุน MP-7950 จํานวน 1 ชุด แกลลอนใสน้ํากรด จํานวน 1 แกลลอน
โดยไดแจงขอกลาวหาผูถูกจับกุมทั้ง 3 รายกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 14
ฐานเก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต
นอกจากนั้น ยังไดกลาวหาผูถูกจับที่ 1 และ 2 วากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 , 18 และ
80 ฐานเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต กอนนําตัวทั้งหมดสงให พ.ต.ท.อุดม อินทรประเสริฐ พนักงาน
สอบสวน สภ.เขาฉกรรจ ดําเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 พ.ย. 63 นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงราย เปนประธานในที่ประชุมรวม เพื่อหาทางออก
กรณีชาวบานคัดคานการยกฐานะอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา โดยไดรับเกียรติจาก พ.อ.เจนณรงค ขําฉา รอง ผบ.มทบ.34 พ.อ.พักตร
พงษ เงสันเที๊ยะ หัวหนากลุมงานนโยบายแผนและการขาว กอ.รมน.เชียงราย นายจิรัฏฐ กัมพลานนท ผอ.สวนอุทยานแหงชาติ
สบอ.15 นายเจษฎา เงินทอง ผอ.สวนสํานักจัดการที่ดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 นายสนิท หอมนาน หัวหนา
อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา (เตรียมการ) พรอมทั้งฝายปกครอง และหัวหนาสวนราชการในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการยกฐานะ
อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 4 อําเภอคือ เทิง เวียงแกน ขุนตาล และเชียงของ
ในสวนของแกนนําชาวบานที่คัดคานการยกฐานะ ประกอบดวยนายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต นายชัยยุทธ อนุสรณศิลปะ นาย
เอกภพ จตุโชคอุดม นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต และยังมีตัวแทนชาวบานจาก 4 อําเภอ รวมชุมนุมและถือปายคัดคานการยก
ฐานะที่ดานนอกอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเวียง อ.เทิง รวมจํานวนผูรวมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 200 คน
นายจิรัฏฐ กัมพลานนท ผอ.สวนอุทยานแหงชาติ สบอ.15 กลาววา การยกฐานะวนอุทยานภูชี้ฟาเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ได
ผานขั้นตอนตามระเบียบ มีการสํารวจแนวเขต การทําประชาคม แรกเริ่มมีการกําหนดเขตอุทยานไวเปนเนื้อที่ 286 ,869.54 ไร
แตทางกรมปาไมไดพิจารณาตัดพื้นที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน และเขตปาชุมชนของชาวบานออกไปทั้งหมด เหลือพื้นที่ที่จะประกาศ
เปนอุทยานจริงแคเพียง 58 ,069.24 ไร เพราะทางสวนราชการที่เกี่ยวของเห็น ถึงความสําคัญในเรื่องพื้นที่อยูอาศัยที่เดิมของ
ชาวบาน และเคารพการตัดสินใจของผูอาศัยในพื้นที่ ตอนนี้เมื่อมีการออกมาคัดคานกันของชาวบานทางหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะ
ยังไมสามารถประกาศยกฐานะได จะตองกลับไปสู ขั้นตอนการสํารวจแนวเขตรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชนในพื้นที่
เพื่อความชัดเจนของแนวเขต

ดานแกนนําชาวบานนําโดยนายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต และคนอื่นๆ ไดรวมกันออกความเห็น กลาวโดยสรุปคือ ชาวบานวิตก
วาหากมีการประกาศยกฐานะอุทยานภูชี้ฟาจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตที่มีมานาน เพราะชาวบานอยูกับปาและดูแลรักษาปามา
นาน หากเปนอุทยานก็จะไมสามารถเขาไปในพื้นที่ปาได ที่สําคัญคือความไมชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตตามที่ทางอุทยานบอกวามี
พื้นที่ 58,069.24 ไร แตชาวบานก็ยังกังวลวาเขตพื้นที่ 5 หมื่นกวาไรนี้มันมีแนวเขตอยูตรงไหนกันแน เกรงจะทับซอนกับที่อยู
อาศัย ที่ทํากัน และชาวบานยังตองการจะกันพื้นที่ปาไวเปนปาชุมชน ตาม พรบ.ปาชุมชน พ.ศ.2562 อีกปญหาที่ตัวแทนชาวบาน
นํามาสะทอนกับสวนราชการคือ ภูชี้ฟามีพื้นที่ติดชายแดนไทย-ลาว เกรงจะมีปญหาในสวนแนวเขตที่เปนพื้นที่พิพาท หวั่นจะ
นําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ถามีการยกฐานะเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา
ผูแทนทั้งฝายสวนราชการและชาวบานไดสลับกันชี้แจงปญหาและเสนอแนะแนวทางแกปญหา จนในทึ่สุด นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์
รอง ผวจ.เชียงราย ไดสรุปปมปญหาที่ชาวบานไดนําเสนอและฝากไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของหาแนวทางแกปญหา โดยในที่
ประชุมตกลงที่จะตั้งชุดทํางานเพื่อทําการเดินสํารวจแนวเขตรวมกันใหมอีกครั้ง โดยมอบหมายใหทาง กอ.รมน.เชียงราย ไปศึกษา
แนวทางการทํางานและหากระบวนการคัดสรรผูที่จะมารวมสํารวจแนวเขต ซึ่งจะตองเปนตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตัวแทนชาวบาน และคนกลาง เพื่อกําหนดแนวเขตอุทยานที่ชัดเจนและเขตปาชุมชน เพื่อปองกันความขัดแยงในอนาคต ซึ่ง
กระบวนการคัดสรรบุคลากรและการสํารวจแนวเขตจะกําหนดใหมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรี ชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูของราษฎร สรางความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
หวงใยประชาชน
11 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง พรอมคณะอนุกรรมการฯ และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเดินทางไปยังเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้องคมนตรีไดรับฟงรายงานสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จากผูแทน
สํานักงาน กปร.
จากนั้นรับฟงบรรยายสรุปความกาวหนาในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ภาคกลาง สถานการณน้ําและการบริหาร
จัดการน้ําตามแนวพระราชดําริในลักษณะ “อางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระน้ํา” รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการน้ํา
โครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ในการแกไขปญหาดานตางๆ จากผูแทนกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังรับฟงการบรรยายสรุป
ความกาวหนาการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสักจากผูแทนกรมศิลปากร
พลอากาศเอก จอม กลาววา ปจจุบันพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย โครงการพัฒนา
ดานแหลงน้ํา ดานการเกษตร ดานสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 808 โครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาดานแหลงน้ํามี
จํานวนทั้งสิ้น 523 โครงการ สําหรับจังหวัดลพบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งสิ้น 30 โครงการ ซึ่งสวนใหญเปน
โครงการดานพัฒนาแหลงน้ําถึง 26 โครงการ

สําหรับโครงการเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เปนโครงการพัฒนาดานแหลงน้ําขนาดใหญ สรางขึ้นตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2532 เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ใหกับพื้นที่เพาะปลูกของลุมน้ําปาสัก และลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง รวมถึงยังชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมและน้ําเนาเสียใหกับ
กรุงเทพมหานคร นับตั้งแตเขื่อนไดกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542

สามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยคิดเปนมูลคาจํานวน 471.95 ลานบาทตอป และแกไขปญหาอุทกภัยไดถึง 10 ครั้ง
นอกจากนี้ยังเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานตางๆ อาทิ การแกปญหาภัยแลง น้ําทวม การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนแหลง
ประมงน้ําจืดขนาดใหญที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งจากการสํารวจพบวามีพันธุปลาที่หลากหลาย ประมาณ 130 ชนิดพันธุ
กอใหเกิดอาชีพประมงน้ําจืด และสรางรายได เปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎร นอกจากนี้ยังเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดลพบุรีที่สรางรายไดใหกับราษฎรไดอยางมั่นคงยิ่งขึ้น
สําหรับการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดมีพระราชดําริใหพิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเหมาะสม
เพื่อใหเยาวชนและบุคคลทั่วไปไดเขามาใชประโยชนในพิพิธภัณฑใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงาน กปร.ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงตัวอาคารพิพิธภัณฑ

โดยภายในอาคารพิพิธภัณฑผูเขาชมสามารถเขามาเรียนรูประวัติความเปนมาโครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ภูมิศาสตร/ทรัพยากร โบราณคดีและประวัติศาสตรของลุมน้ําปาสัก รวมถึงวิถีวัฒนธรรมทองถิ่น และนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปจจุบันอยูระหวางการขอพระบรมราชานุญาต/พระอนุญาตการนําภาพพระบรม
ฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณมาเผยแพร โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2564 นี้และจะเปดใหนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดเขาเยี่ยมชมตอไป
จากนั้นองคมนตรีและคณะไดนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณสันเขื่อนโดยรอบโครงการฯ รวมถึงการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก
พรอมกับรวมปลอยปลาและปลูกตนรวงผึ้ง เพื่อเปนที่ระลึกในพื้นที่โครงการฯ อีกดวย
ตอมาในชวงบาย องคมนตรีและคณะไดเดินทางไปยังพื้นที่กอสรางโครงการอางเก็บน้ําวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบล
โคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ตามที่ราษฎรบานใหมศรีอุบลรองขอ เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรและปญหาอุทกภัย โดยขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบขออนุญาตเขาทําประโยชน
ในพื้นที่จากกรมปาไม และอยูระหวางการออกแบบกอสรางอางเก็บน้ําจากกรมชลประทาน
ในการนี้องคมนตรีไดพบปะพูดคุยกับพี่นองประชาชนในพื้นที่โครงการฯ นํามาซึ่งความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
หวงใยในความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน โดยทรงรับโครงการฯ และใหสํานักงาน กปร.และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน
ดําเนินการชวยเหลือประชาชนใหไดรับความสุขความเจริญตอไป

