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รมว.ทส. ประกาศ แนวทางการทองเท่ียววิถีใหม สรางท้ังรายไดแกชุมชน พรอมไปกับการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธี

เปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นดานการทองเท่ียวและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ 

Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development (GEF-7) 

ณ โรงแรม เดอะสุโกศลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร พรอมท้ังมอบแนวทางการทํางานดานการอนุรักษกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน

หลังยุค COVID-19 

“ในฐานะท่ีผมกํากับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผมและเพ่ือนขาราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทุกคน จะไมยอมใหวิกฤติโควิด ครั้งนี้ ผานเลยไปอยางสูญเปลา พวกเราจะนําความสมบูรณ งดงามของ

ทรัพยากรธรรมชาติ กลับมา และวางมาตรการ กํากับดูแล รักษา ใหการฟนตัวของธรรมชาติในครั้งนี้ คงอยูตอไป อยางไรก็ตาม 

ลําพังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คงทําไมสําเร็จ ดังนั้น การฟนฟูการทองเท่ียวภายหลังวิกฤตการณโควิดจึง

จําเปนตองอาศัยความรวมมือหลายฝายและอยูบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนเพ่ือใหเกิดการฟนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมท่ีดี

กวาเดิม เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติในการบริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําไปสูการสรางรายได

สําหรับชุมชนทองถ่ินเพ่ือสราง Local economy ในบริบทการทองเท่ียวมิติใหมหลังสถาณการณ COVID-19 



ท้ังนี้นอกเหนือจากเปาหมายการสรางเศรษฐกิจใหกับชุมชนทองถ่ินท่ีอยูโดยรอบอุทยานแหงชาติ ดํารงชีวิต เลี้ยงตัวเองไดแลว 

ยังใหชุมชนโดยเห็นความสําคัญของอุทยานฯ และเปนการรักษาอุทยานใหเกิดความยั่งยืนผานการทองเท่ียวท่ีมีสรางความรูเขาใจ

และตระหนักรู 

 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ซ่ึงเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดรับความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ( Global Environment Facility Council) ผานทางโครงการ

พัฒนาแหงสหประชาชาติ ( UNDP ประเทศไทย) ใหพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ( Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support 

sustainable tourism) ท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน โดยมีพ้ืนท่ีนํารองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงตั้งแตแนวเทือกเขาตะนาวศรี พ้ืนท่ีชุมน้ําเขาสามรอยยอดท่ีมีความสําคัญในระดับโลก ไปจนถึง

ปากแมน้ําปราณบุรีท่ีมีระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงท่ีอุดมสมบูรณ อีกท้ังยังมีโครงขายการคมนาคมท่ีสะดวกตั้งแตแนวถนน

เลียบชายฝงทะเลใต ตามโครงการไทยแลนดริเวียรา ระบบรถไฟรางคูในอนาคต สนามบินนานาชาติ และเครือขายทางหลวง

ชนบท ท่ีสามารถเชื่อมโยงนักทองเท่ียวเขาสูพ้ืนท่ีอนุรักษตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึง 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซ่ึงเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับ

ความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ( Global Environment Facility Council) ผานทางโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ (UNDP) ใหพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการทองเท่ียวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน (Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support sustainable tourism) ท้ังใน

ระดับประเทศและระดับทองถ่ิน โดยมีพ้ืนท่ีนํารองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการขับเคลื่อนการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนนี้ เปนการบูรณาการความรวมมือหลายฝาย ท้ังในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

รวมไปถึง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ภาคธุรกิจเอกชน และท่ีสําคัญคือภาคประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ท่ีแสดงเจตจํานง พรอมขับเคลื่อนโครงการการทองเท่ียวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ UNDP ในครั้งนี้ 

ประเทศไทย จําเปนตองชวยกันพัฒนาการทองเท่ียววิถีใหม ในยุค New Normal ใหเปนเครื่องมือสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจ

ชุมชน พรอมๆ ไปกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ การทองเท่ียวจะเปนอาวุธ



ท่ีทรงพลังในการนําพาประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกๆ ดาน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ดานท่ี 5 วาดวยการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ฐานรากภายในประเทศ ( Local Economy) เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจาย โอกาสทาง

เศรษฐกิจไปยังระดับทองถ่ิน 

การทองเท่ียวบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและเครือขายกําลังยกราง

แนวทางและจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และจะนําไปสูการปฏิบัติตอไปนั้น จะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการวิวัฒนการ

ทองเท่ียวแนวใหม ( New paradigm for tourism) ใหกับประเทศไทย การทองเท่ียวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเปนการ

ทองเท่ียวรูปแบบใหมซ่ึงใหความสําคัญกับการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพผานกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับระบบนิเวศ  

ท่ีไดมาตรฐานสากล ใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมดวยการมี

สวนรวมของชุมชน และเนนการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพ้ืนท่ีโดยการทําอารยสถาปตยดวยวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน 

เพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม 

การทองเท่ียวบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของประเทศ

ไทย โดยการสรางภาพลักษณในการเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพสูง เนนรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอสัตวปาและ

ระบบนิเวศ ดวยการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

ถึงเวลาแลวท่ีตองรวมกันเปลี่ยนการทองเท่ียวจากกิจกรรมท่ีสรางผลกระทบมากมายดานสิ่งแวดลอมใหกลายเปนเครื่องมือในการ

ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับการฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤตการณตางๆ  

ในปจจุบัน 

เชิญรวมกันวิวัฒนการทองเท่ียวแนวใหม และแสดงใหโลกไดเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของประเทศ

ไทย และการระดมความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นฯ ในวันนี้ จะเปนการเติมเต็มขอมูล และสานพลัง

ความรวมมือ ในการสรางตนแบบของการพัฒนาและบูรณาการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ

ชุมชน และสรางแหลงเงินทุนท่ียั่งยืนสําหรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตในทองถ่ิน และลดภัยคุกคาม

จากการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีไมยั่งยืน UNDP ใหการสนับสนุนประเทศไทยเต็มท่ี ในการนําการทองเท่ียวเปนเครื่องมือของการ

สรางความรับรู ในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ผลนําไปสูการสรางรายไดอยางยั่งยืน 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซ่ึงเปนองคการมหาชน ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดลอมโลก ( Global Environment Facility Council) ผานทางโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ ( UNDP ประเทศไทย) ใหพัฒนาโครงการขับเคลื่อนการทองเท่ียวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการ

พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ( Mainstreaming biodiversity-based tourism in Thailand to support sustainable 

tourism) ท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน โดยมีพ้ืนท่ีนํารองในจังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมขับเคลื่อนโครงการการ

ทองเท่ียวบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และ UNDP ในครั้งนี้ 

 



 

 

สระแกว - ตํารวจ บก.ปทส.กองปราบปราม สนธิกําลังเจาหนาท่ีหนวยปองกันและรักษาปา รวมท้ังกองรอย 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 กองบังคับการปราบปรามกากระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) กองบัญชาการสอบสวนกลาง พรอมกําลังเจาหนาท่ีตํารวจ ชป.4 รวม 8 นาย ไดสนธิกําลัง

รวมเจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.6 (ทาเต็นท) เจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี สก.4 (เขาฉกรรจ) และเจาหนาท่ี

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  

หลังลักลอบกรีดยางพาราและเก็บของปาในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด ม.9 บานทาเตน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ 

จ.สระแกว  เนื้อท่ีรวมประมาณ 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 

โดยไดแจงขอกลาวหาผูถูกจับกุมท้ัง 3 รายกระทําผิดตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 14 

ฐานเก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาต 

นอกจากนั้น ยังไดกลาวหาผูถูกจับท่ี 1 และ 2 วากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 , 18 และ 

80 ฐานเขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต กอนนําตัวท้ังหมดสงให พ.ต.ท.อุดม อินทรประเสริฐ พนักงาน

สอบสวน สภ.เขาฉกรรจ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เม่ือเวลา 13.00 น. วันท่ี 11 พ.ย. 63 นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงราย เปนประธานในท่ีประชุมรวม เพ่ือหาทางออก

กรณีชาวบานคัดคานการยกฐานะอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา โดยไดรับเกียรติจาก พ.อ.เจนณรงค ขําฉา รอง ผบ.มทบ.34 พ.อ.พักตร

พงษ เงสันเท๊ียะ หัวหนากลุมงานนโยบายแผนและการขาว กอ.รมน.เชียงราย นายจิรัฏฐ กัมพลานนท ผอ.สวนอุทยานแหงชาติ 

สบอ.15 นายเจษฎา เงินทอง ผอ.สวนสํานักจัดการท่ีดินปาไม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 นายสนิท หอมนาน หัวหนา

อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา (เตรียมการ) พรอมท้ังฝายปกครอง และหัวหนาสวนราชการในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการยกฐานะ

อุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 4 อําเภอคือ เทิง เวียงแกน ขุนตาล และเชียงของ 

ในสวนของแกนนําชาวบานท่ีคัดคานการยกฐานะ ประกอบดวยนายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต นายชัยยุทธ อนุสรณศิลปะ นาย

เอกภพ จตุโชคอุดม นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต และยังมีตัวแทนชาวบานจาก 4 อําเภอ รวมชุมนุมและถือปายคัดคานการยก

ฐานะท่ีดานนอกอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเวียง อ.เทิง รวมจํานวนผูรวมกิจกรรมท้ังหมดประมาณ 200 คน 

นายจิรัฏฐ กัมพลานนท ผอ.สวนอุทยานแหงชาติ สบอ.15 กลาววา การยกฐานะวนอุทยานภูชี้ฟาเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา ได

ผานข้ันตอนตามระเบียบ มีการสํารวจแนวเขต การทําประชาคม แรกเริ่มมีการกําหนดเขตอุทยานไวเปนเนื้อท่ี 286 ,869.54 ไร 

แตทางกรมปาไมไดพิจารณาตัดพ้ืนท่ีอยูอาศัย ท่ีดินทํากิน และเขตปาชุมชนของชาวบานออกไปท้ังหมด เหลือพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศ

เปนอุทยานจริงแคเพียง 58 ,069.24 ไร เพราะทางสวนราชการท่ีเก่ียวของเห็น  ถึงความสําคัญในเรื่องพ้ืนท่ีอยูอาศัยท่ีเดิมของ

ชาวบาน และเคารพการตัดสินใจของผูอาศัยในพ้ืนท่ี ตอนนี้เม่ือมีการออกมาคัดคานกันของชาวบานทางหนวยงานท่ีเก่ียวของก็จะ

ยังไมสามารถประกาศยกฐานะได จะตองกลับไปสู      ข้ันตอนการสํารวจแนวเขตรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือความชัดเจนของแนวเขต 

 



 

ดานแกนนําชาวบานนําโดยนายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต และคนอ่ืนๆ ไดรวมกันออกความเห็น กลาวโดยสรุปคือ ชาวบานวิตก

วาหากมีการประกาศยกฐานะอุทยานภูชี้ฟาจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตท่ีมีมานาน เพราะชาวบานอยูกับปาและดูแลรักษาปามา

นาน หากเปนอุทยานก็จะไมสามารถเขาไปในพ้ืนท่ีปาได ท่ีสําคัญคือความไมชัดเจนเก่ียวกับแนวเขตตามท่ีทางอุทยานบอกวามี

พ้ืนท่ี 58,069.24 ไร แตชาวบานก็ยังกังวลวาเขตพ้ืนท่ี 5 หม่ืนกวาไรนี้มันมีแนวเขตอยูตรงไหนกันแน เกรงจะทับซอนกับท่ีอยู

อาศัย ท่ีทํากัน และชาวบานยังตองการจะกันพ้ืนท่ีปาไวเปนปาชุมชน ตาม พรบ.ปาชุมชน พ.ศ.2562 อีกปญหาท่ีตัวแทนชาวบาน

นํามาสะทอนกับสวนราชการคือ ภูชี้ฟามีพ้ืนท่ีติดชายแดนไทย-ลาว เกรงจะมีปญหาในสวนแนวเขตท่ีเปนพ้ืนท่ีพิพาท หวั่นจะ

นําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ ถามีการยกฐานะเปนอุทยานแหงชาติภูชี้ฟา 

ผูแทนท้ังฝายสวนราชการและชาวบานไดสลับกันชี้แจงปญหาและเสนอแนะแนวทางแกปญหา จนในท่ึสุด นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ 

รอง ผวจ.เชียงราย ไดสรุปปมปญหาท่ีชาวบานไดนําเสนอและฝากไปใหหนวยงานท่ีเก่ียวของหาแนวทางแกปญหา โดยในท่ี

ประชุมตกลงท่ีจะตั้งชุดทํางานเพ่ือทําการเดินสํารวจแนวเขตรวมกันใหมอีกครั้ง โดยมอบหมายใหทาง กอ.รมน.เชียงราย ไปศึกษา

แนวทางการทํางานและหากระบวนการคัดสรรผูท่ีจะมารวมสํารวจแนวเขต ซ่ึงจะตองเปนตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ตัวแทนชาวบาน และคนกลาง เพ่ือกําหนดแนวเขตอุทยานท่ีชัดเจนและเขตปาชุมชน เพ่ือปองกันความขัดแยงในอนาคต ซ่ึง

กระบวนการคัดสรรบุคลากรและการสํารวจแนวเขตจะกําหนดใหมีข้ึนในเร็ว ๆ นี้ 

 

 



 

องคมนตรีลงพ้ืนที่ติดตามการดําเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดลพบุรี ชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูของราษฎร สรางความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง

หวงใยประชาชน 

11 พฤศจิกายน 2563 

 

วันพุธท่ี 11 พฤศจกิายน 2563 พลอากาศเอก จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง พรอมคณะอนุกรรมการฯ และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของเดินทางไปยังเข่ือนปาสัก

ชลสิทธิ์ ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้องคมนตรีไดรับฟงรายงานสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จากผูแทน

สํานักงาน กปร. 

จากนั้นรับฟงบรรยายสรุปความกาวหนาในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ในพ้ืนท่ีภาคกลาง สถานการณน้ําและการบริหาร

จัดการน้ําตามแนวพระราชดําริในลักษณะ “อางใหญเติมอางเล็ก อางเล็กเติมสระน้ํา” รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการน้ํา

โครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ในการแกไขปญหาดานตางๆ จากผูแทนกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังรับฟงการบรรยายสรุป

ความกาวหนาการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสักจากผูแทนกรมศิลปากร 

พลอากาศเอก จอม กลาววา ปจจุบันพ้ืนท่ีภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย โครงการพัฒนา  

ดานแหลงน้ํา ดานการเกษตร ดานสิ่งแวดลอม และดานอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น 808 โครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาดานแหลงน้ํามี

จํานวนท้ังสิ้น 523 โครงการ สําหรับจังหวัดลพบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ังสิ้น 30 โครงการ ซ่ึงสวนใหญเปน

โครงการดานพัฒนาแหลงน้ําถึง 26 โครงการ 



 

สําหรับโครงการเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ เปนโครงการพัฒนาดานแหลงน้ําขนาดใหญ สรางข้ึนตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2532 เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

ใหกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกของลุมน้ําปาสัก และลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง รวมถึงยังชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมและน้ําเนาเสียใหกับ

กรุงเทพมหานคร นับตั้งแตเข่ือนไดกอสรางแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2542 

 

สามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยคิดเปนมูลคาจํานวน 471.95 ลานบาทตอป และแกไขปญหาอุทกภัยไดถึง 10 ครั้ง 

นอกจากนี้ยังเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานตางๆ อาทิ การแกปญหาภัยแลง น้ําทวม การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนแหลง

ประมงน้ําจืดขนาดใหญท่ีมีความอุดมสมบูรณ ซ่ึงจากการสํารวจพบวามีพันธุปลาท่ีหลากหลาย ประมาณ 130 ชนิดพันธุ 

กอใหเกิดอาชีพประมงน้ําจืด และสรางรายได เปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎร นอกจากนี้ยังเปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดลพบุรีท่ีสรางรายไดใหกับราษฎรไดอยางม่ันคงยิ่งข้ึน 

สําหรับการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไดมีพระราชดําริใหพิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑท่ีจัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเหมาะสม 

เพ่ือใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไปไดเขามาใชประโยชนในพิพิธภัณฑใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสํานักงาน กปร.ไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

ปรับปรุงตัวอาคารพิพิธภัณฑ 

 



 

โดยภายในอาคารพิพิธภัณฑผูเขาชมสามารถเขามาเรียนรูประวัติความเปนมาโครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ภูมิศาสตร/ทรัพยากร โบราณคดีและประวัติศาสตรของลุมน้ําปาสัก รวมถึงวิถีวัฒนธรรมทองถ่ิน และนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปจจุบันอยูระหวางการขอพระบรมราชานุญาต/พระอนุญาตการนําภาพพระบรม

ฉายาลักษณหรือพระบรมสาทิสลักษณมาเผยแพร โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2564 นี้และจะเปดใหนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปไดเขาเยี่ยมชมตอไป 

จากนั้นองคมนตรีและคณะไดนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณสันเข่ือนโดยรอบโครงการฯ รวมถึงการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก 

พรอมกับรวมปลอยปลาและปลูกตนรวงผึ้ง เพ่ือเปนท่ีระลึกในพ้ืนท่ีโครงการฯ อีกดวย 

ตอมาในชวงบาย องคมนตรีและคณะไดเดินทางไปยังพ้ืนท่ีกอสรางโครงการอางเก็บน้ําวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบล

โคกแสมสาร อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเปน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2563 ตามท่ีราษฎรบานใหมศรีอุบลรองขอ เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรและปญหาอุทกภัย โดยขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบขออนุญาตเขาทําประโยชน

ในพ้ืนท่ีจากกรมปาไม และอยูระหวางการออกแบบกอสรางอางเก็บน้ําจากกรมชลประทาน 

ในการนี้องคมนตรีไดพบปะพูดคุยกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ นํามาซ่ึงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรง

หวงใยในความทุกขยากเดือดรอนของประชาชน โดยทรงรับโครงการฯ และใหสํานักงาน กปร.และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน

ดําเนินการชวยเหลือประชาชนใหไดรับความสุขความเจริญตอไป 

 



 


