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คํานํา 

 

 การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 เปนอบรมท่ีสํานักงาน ก.พ. 

มุงพัฒนาความเปนผูนําของขาราชการรุนใหมท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อสรางสรรคองคกรของรัฐใหเปนองคกรแหง

นวัตกรรมโดยไดกําหนดวิธีการฝกอบรมท่ีหลากหลายเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะการเรียนรูท่ีลึกซึ้งและ

ยั่งยืน เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปปรับใชและพัฒนาการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง ไดแก                

การลงพื้นท่ีชุมชน การสนทนากับผูนําท่ีประสบความสําเร็จ การเรียนรูรวมกันในกระบวนการกลุม และ

การศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ 

 สําหรับการศึกษาดูงานในประเทศ ตามหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 

กําหนดการศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 3 แหง คือ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  เข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัด

นครนายก  และดานศุลกากรชองเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไดรวบรวมองคความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงาน

ดังกลาว  ประกอบดวย  ขอมูลท่ัวไปของจังหวัด  ขอมูลของหนวยงานท่ีศึกษาดูงาน  บทเรียนท่ีไดรับจาก

การศึกษาดูงาน และแนวคิดท่ีจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ จัดทําเปนเลมรายงานการศึกษาดูงาน

ในประเทศฉบับนี้ 

 รายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งท่ีผูเขารับการอบรมฯจะไดทบทวนและเพิ่มพูนความรูท่ีไดรับ

จากการศึกษาดูงาน และเพื่อประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจจะไดนําความรูจากรายงานฉบับนี้ไปเพื่อปรับใชกับ             

การดําเนินชีวิตและพัฒนางานท่ีเปนประโยชนตอประเทศตอไป 

 

       ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 

        เมษายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 



(ข-1) 

บทสรุปผูบริหาร 

 

หลักสูตรการฝกอบรมการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22  กําหนดการศึกษา                 
ดูงานในประเทศ จํานวน 3 แหง คือ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  เข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก ในวันท่ี                   
9 มีนาคม 2560 และดานศุลกากรชองเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 24 มีนาคม 2560  ซึ่งผูเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรฯ จํานวน 54 คน ไดศึกษาดูงานในประเทศดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งผลท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานสรุปได
ดังนี ้

1. ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ซึ่งนับเปน “พิพิธภัณฑธรรมชาติมีชีวิต”  มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อให                      
ผูเขารับการอบรมฯ ไดเสริมสรางความรูและทักษะการเรียนรูท่ีลึกซึ้งและยั่งยืนโดยการศึกษาดูงานตามศาสตรของ
พระราชา ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ “พิพิธภัณฑธรรมชาติมีชีวิต” เพราะผูศึกษาดูงานไดศึกษา ทดลอง และเรียนรู
ดวยตนเอง ทําใหไดรับท้ังความรู ความเขาใจ และความเพลิดเพลิน นําไปสูการพัฒนาตอยอดความรู โดยรูจักการ
ชวยเหลือตนเอง ใชภูมิปญญาประกอบกับความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ตอตนเองและ
ประ เทศชา ติต อ ไป  ซึ่ ง ศู นยภู มิ รั กษ ธ รรมชา ติสม เ ด็จพระ เทพรั ตนราช สุดาฯ สยามบรมร าชกุ มารี   
ไดพระราชทานช่ือและกําหนดใหเปนสถานท่ีรวบรวมขอมูลและกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงมุงการพัฒนาดวยการ
แกไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ํา ปา อยางเปนระบบ 

จากการศึกษาดูงานศูนยภูมิรักษธรรมชาติ “พิพิธภัณฑธรรมชาติมีชีวิต” ทําใหผูเขารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 ไดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน  คือ 1) เกิดการเรียนรูท่ีลึกซึ้ง    
ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ในการบรรเทาและแกไขปญหาภัยแลงและการ
เพาะปลูกของพสกนิกร ดวยแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 2) ไดเรียนรูภาวะผูนําเชิงพัฒนา  
ประกอบดวย การเปนผูเสียสละ สละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม  การทุมเท มุงมั่นและต้ังใจในการ
ปฏิบัติงาน  การมีความรู   ความเช่ียวชาญในงานท่ีทํา การเปนตนแบบของทีมงานและผูใตบังคับบัญชา                   
การเปน  ผูท่ีคิดคนและพัฒนา รวมท้ังสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง  และถายทอดองคความรูแก  ผูดูงานและผูท่ีสนใจ 
เพื่อเปนการสรางทุนมนุษยในการสรางและพัฒนาประเทศตอไป 
     สําหรับแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาดูงานศูนยภูมิรักษธรรมชาติ “พิพิธภัณฑธรรมชาติมีชีวิต”    
เพื่อการพัฒนาประเทศ  โดยการนอมนําแนวคิดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของรัชกาลท่ี 9 เพื่อการพัฒนา
ตน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศ ดังนี้ 1) หลักการประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการ
ดํารงชีพ2) ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต 3) ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน สละประโยชน
สวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม  4) ใฝหาความรูอยางตอเนื่อง และ 5) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดีลดละส่ิงยั่วกิเลสใหหมด
ส้ินไป  โดยการยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการครองตน ครองคน และครองงาน ในการพัฒนาไป
พรอมกับการพัฒนาประเทศในบริบทไทยแลนด 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 
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2. เข่ือนขุนดานปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระราชทานพระราชดําริ ให                           

กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และกอสรางเข่ือนคลองทาดาน ท่ีบานทาดาน ตําบลหินต้ัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุมน้ํานครนายกตอนบน เพื่อชวยใหราษฎรทางตอนลางมีน้ําใช                  
ทําการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมท้ังชวยบรรเทาอุทกภัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงวางศิลาฤกษ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2544 ซึ่งสามารถ
เก็บกักน้ําเต็มเข่ือนในชวงฤดูฝนป 2548  โดยวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการ  เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุน โดย
สามารถจัดสรรน้ําใหพื้นท่ีชลประทาน ได 185,000 ไร ดวยโครงการทาดานเดิม 6,000 ไร โครงการทาดานสวน
ขยาย 14,000 ไร โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก  165,000 ไร  เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม  เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก  และเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัด 

การศึกษาดูงานเข่ือนขุนดานปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 ของสํานักงาน ก.พ. ถือเปนประโยชนแกผูเขารับ
การอบรมเปนอยางมากท่ีไดทราบประวัติความเปนมาของโครงการ แนวคิดในการแกไขปญหาในพื้นท่ี ประโยชนใน
การจัดทําระบบชลประทาน ความยากลําบากในการสรางเข่ือน บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบพัฒนาพื้นท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียวแหงการเรียนรู ซึ่งทําใหผูเขารับการอบรมสามารถท่ีจะนําแนวคิดวิธีการไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ 
พัฒนากระบวนการทํางานของตนเอง และของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

3. ดานศุลกากรชองเม็ก (Chongmek Customs House) 
ดานศุลกากรชองเม็กเปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 2 กรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง ต้ังอยูท่ี ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โดยมีนายบุญเทียม  โชควิวัฒน 
เปนนายดานศุลกากรชองเม็ก ปจจุบันกรมศุลกากรมีดานศุลกากร ท้ังส้ิน 48 แหง ท่ัวประเทศ  สินคาสงออกท่ีสําคัญ 
ไดแก ของใชประจําวัน (สินคาอุปโภค-บริโภค) น้ํามันเช้ือเพลิง วัสดุกอสราง ยานพาหนะและสวนประกอบ เปนตน 
และสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินคากสิกรรม พลังงานไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และสินคาอุตสาหกรรมเกษตร 
เปนตน  ซึ่งวัตถุประสงคของการศึกษาดูงานในครั้งนี้  เพื่อไดเรียนรูหนวยงานท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เขามาปรับใชในการทํางาน ตามนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อใหรับทราบแนวทางการบูรณาการ    
บริหารชายแดน ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งเปนลักษณะการปฏิบัติงานรวมกันของศุลกากรและ
หนวยงานตางๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามแนวชายแดน ใหเกิดความรวมมือและการประสานงาน รวมท้ังขจัดการขัดแยง
และความซ้ําซอนในการทํางานของหนวยงานตางๆ และเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ และมีโอกาสในการซักถาม 
เกี่ยวกับนโยบายการทํางาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีของดานศุลกากรชองเม็ก 

สําหรับบทเรียนท่ีไดรับและแนวคิดท่ีจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ ไดแก  ความรู                
ท่ีทางดานศุลกากรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขามาปรับใชในการทํางาน ซึ่งจะชวย               
อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ตอการปฏิบัติงาน  2) ความรูเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการชายแดนรวมกัน 
หรือการบูรณาการบริหารชายแดน (Coordinated Border Management; CBM) ซึ่งเปนแนวทางความรวมมือ
ระหวางหนวยงานชายแดน ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ  3) การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานสถิติ
การนําเขา-สงออก และ4) การจัดทําแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทุกหนวยงานควรตองมีแผนบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน ดังกลาว 
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บทท่ี 1 : บทนํา 
การศึกษาดูงานในประเทศ 

หลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 
 

1. เหตุผลและความเปนมา 
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย 

มาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ไดพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมใหสอดคลองตอเนื่องกับระบบการเตรียมผูนําคุณภาพภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. โดย
พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันและปรับกลุมเปาหมายจากขาราชการพลเรือนระดับ
ชํานาญการ เปนชํานาญการพิเศษ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมดวยการนํารอง
วิธีการเรียนแบบผสมผสาน ปรับกระบวนการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาใหไดมาตรฐานและปรับวิธี
เรียนรู สําหรับผูนําท่ีพรอมตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบันสงผลตอการพัฒนาสวนราชการตางๆให
กวางขวางยิ่งข้ึน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดใหกรอบเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการ
ไทย รุนท่ี 22  เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และแนวทางการขับเคล่ือน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนประเทศไปสู Thailand 4.0  
ศาสตรพระราชาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเช่ือมโยงการพัฒนา
ขาราชการใหสามารถสนับสนุนใหเกิดการขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐไปสูเปาหมายได ดวยวิธีการการฝกอบรมท่ี
หลากหลาย ไดแก การลงพื้นท่ีชุมชน การเลาเรื่อง/ประสบการณกรณีศึกษา การสนทนากับผูนําท่ีประสบ
ความสําเร็จ การบรรยาย การอภิปรายกลุม การศึกษาดูงานอกสถานท่ี การสํารวจและประเมินตนเอง                   
การเรียนรูรวมกันโดยใชกระบวนการกลุม การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และการจัดทําโครงการศึกษากลุม 

สําหรับการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 
กําหนดใหมีการศึกษาดูงานท้ังในและนอกประเทศ โดยการศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 3 แหง  
ประกอบดวย  

1) ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ “พิพิธภัณฑธรรมชาติมีชีวิต”  จังหวัดนครนายก 

2) เข่ือนขุนดานปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จังหวัดนครนายก 

3) ดานศุลกากรชองเม็ก (Chongmek Customs House)  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1 พัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูนํารุนใหมของภาคราชการในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง

ของระบบราชการ และพรอมในการตอบสนองบริบทการบริหารงานภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.2 เพิ่มพูนสมรรถนะในการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมตอการกาวข้ึน 

สูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

2.3 แลกเปล่ียนประสบการณและเครือขายระหวางผูเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานตางๆท้ังภาค

ราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชน  รวมท้ังหนวยงานท่ีศึกษาดูงาน 



บทที่ 2 
ข้อมูลจังหวัดนครนายก 

 
2.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครนายก 

ความเป็นมา 
              นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พ้ืนที่ของนครนายกปรากฏหลักฐาน
ว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุค
นั้น เช่น ขวานหินทั้งชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว หินดุ แท่นหินเขียว ขวานส าริด สันนิษฐาน
ว่านครนายกเคยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทราวดี 
จากแหล่งโบราณ “บ้านดงละคร” ซึ่งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้ระยะทาง 8 กิโลเมตร      
มีลักษณะเป็นเนินดินสูงคล้ายเกาะ เนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอก  
คันดินมีคูน้ าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง มีประตูเข้าออก 4 ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมือง
ศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
มีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัย
สุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น  

ในปี พ.ศ. 1893 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ก าหนดให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้าน    
ทิศเหนือ เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ และเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้าน
ทิศตะวันตก ระยะทางจากเมืองหน้าด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทาง 2 วัน ในสมัยสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ ได้ตัดเขตท้องที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตท้องที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกัน
ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พ.ศ. 2445 ทรงปฏิรูป
การปกครองใหม่ เรียกว่า การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี 
เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในปี พ.ศ. 
2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ให้ยุบรวมอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี 
และให้ยุบรวมอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี  

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 มาตรา 6 ก าหนดให้แยกอ าเภอ
นครนายก อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับให้แยกอ าเภอ
บ้านนา ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดนครนายก 

ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีข้อสันนิษฐาน 2 ประการ ดังนี้ ในสมัยก่อนดินแดนของนครนายก
เป็นป่ารกชัฏมีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืนจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามีพระมหากษัตริย์พระองค์
หนึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรี
อยุธยา เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว) ต้องการที่จะจูงใจราษฎรให้เข้ามาหัก
ร้างถางพงท ามาหากินอยู่อาศัยในบริเวณนี้จึงให้ยกเว้นเก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองนี้ว่า  “เมือง นา–ยก” และ



~ 3 ~ 
 
เป็นเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์ ส่วนการ
ปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมืองด้านเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร     
ในหัวเมืองด้านใต้มีสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยู่ในสังกัดสมุหกลา
โหม ภายหลังถูกโอนให้อยู่ในสังกัด สมุหนายก พ้ืนที่นี้จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
        ที่ตั้ง  จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก     
มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิต
ผ่านอ าเภอองครักษ์  ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 
105  กิโลเมตร ท่าอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร  ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง 
163 กิโลเมตร 

       ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันใน
เขตอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็น
เขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญา
เย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว  มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทาง
ตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ า เจ้าพระยาที่เรียกว่า 
“ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย  
ซ่ึงติดกับจงัหวดัฉะเชิงเทราและปทุมธานี 

       สภาพภูมิอากาศ  จังหวัดนครนายกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  21.70 – 37.30  องศาเซลเซียส  
ปริมาณน้ าฝนวัดได้เฉลี่ยประมาณ  188.30  ม.ม. 
 

ข้อมูลปกครอง/ประชากร 

 
  

 อาณาเขต  จังหวัดนครนายกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
 -  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี     และจังหวัดนครราชสีมา 
 -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 
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-  ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   และจังหวัดปราจีนบุรี 
 -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี 

เขตการปกครอง   
จังหวัดนครนายก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อ าเภอ 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 1 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) 5 เทศบาลต าบล (เทศบาลต าบลท่าช้าง เทศบาล
ต าบลบ้านนา เทศบาลต าบลองครักษ์ เทศบาลต าบลเกาะหวาย เทศบาลต าบลพิกุลออก) และ 39 องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง  และส่วนท้องถิ่น   
จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 4 อ าเภอ 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน  1  เทศบาล

เมือง 5 เทศบาลต าบล และ 39 องค์การบริหารส่วนต าบล  
อ าเภอเมืองนครนายก  จ านวน 13 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลนครนายก ต าบลท่าช้าง ต าบล

บ้านใหญ่ ต าบลวังกระโจม ต าบลท่าทราย ต าบลดอนยอ ต าบลศรีจุฬา ต าบลดงละคร ต าบลศรีนาวา ต าบล
สาริกา ต าบลหินตั้ง ต าบลเขาพระ ต าบลพรหมณี 

อ าเภอปากพลี จ านวน 7 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลปากพลี ต าบลเกาะหวาย ต าบลเกาะโพธิ์ 
ต าบลโคกกรวด ต าบลท่าเรือ ต าบลหนองแสง ต าบลนาหินลาด 

อ าเภอบ้านนา จ านวน 10 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลบ้านนา ต าบลบ้านพร้าว ต าบลบ้าน
พริก ต าบลอาษา ต าบลทองหลาง ต าบลบางอ้อ ต าบลพิกุลออก ต าบลป่าขะ ต าบลเขาเพิ่ม ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอองครักษ์ จ านวน 11 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลองครักษ์ ต าบลพระอาจารย์ ต าบลบึง
ศาล ต าบลศรีษะกระบือ ต าบลโพธิ์แทน ต าบลบางสมบูรณ์ ต าบลทรายมูล ต าบลบางปลากด ต าบลบาง
ลูกเสือ ต าบลชุมพล ต าบลคลองใหญ่ 
โครงสร้างประชากร  จังหวัดนครนายกมีประชากรจ านวน  258,157 คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2559)  
แยกเป็นชาย 127,795 คน  หญิง  130,362 คน จ านวน 93,501 หลังคาเรือน 
 
2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

  

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)  จังหวัดนครนายก  ณ  ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
มูลค่า 

พ.ศ.2550 

มูลค่า 
พ.ศ.
2551 

มูลค่า 
พ.ศ.
2552 

มูลค่า 
พ.ศ.
2553 

มูลค่า 
พ.ศ.
2554 

มูลค่า 
พ.ศ.
2555 

มูลค่า 
พ.ศ.
2556 

มูลค่า 
พ.ศ.

2557p 
ภาคเกษตร 3,578 4,598 4,856 5,518 5,996 7,804 7,987 7,271 
1.  สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 3,244 4,305 4,488 5,102 5,543 7,343 7,566 6,780 
2.  สาขาประมง 334 293 368 416 454 460 420 491 
ภาคนอกเกษตร 10,993 11,635 12,325 13,662 14,412 16,016 16,802 17,498 
3.  สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 62 63 67 73 89 85 98 52 
4.  สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) 1,081 1,433 1,372 1,839 2,255 2,085 2,162 2,525 
5.  สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 355 345 431 457 459 533 594 692 
6.  สาขาก่อสร้าง 785 739 916 926 848 949 845 1,288 
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7.  สาขาการขายสง่ การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 

1,410 1,537 1,826 1,975 1,935 2,269 2,228 2,351 

8.  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 445 540 530 500 448 669 850 865 
9.  สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการ
คมนาคม 

730 808 828 1,166 1,359 980 1,033 1,053 

10. สาขาตัวกลางทางการเงิน 710 770 761 701 728 874 992 1,032 
11. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้

เช่าและบริการ ทางธุรกิจ 
952 898 968 881 901 1,049 1,220 1,119 

12. สาขาการบรหิารราชการและการปอ้งกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบงัคับ 2,017 1,972 2,039 2,229 2,429 3,404 3,428 2,942 

13. สาขาการศึกษา 1,558 1,641 1,739 1,839 1,781 1,750 1,912 2,081 
14. สาขาบริการด้านสุขภาพและงาน 
     สังคมสงเคราะห์ 

590 550 463 696 771 860 891 941 

15. สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และ
บริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 

280 311 317 320 367 417 442 434 

16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17 30 68 60 40 91 106 123 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 14,571 16,234 17,181 19,180 20,408 23,819 24,789 24,769 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาทต่อ
คนต่อปี) 

58,825 65,602 69,528 77,766 81,295 93,286 95,364 93,669 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 248 247 247 247 251 255 260 264 
ที่มา  :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

       :  ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก 

 

  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกปี พ.ศ.2557 พิจารณาได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP)  ณ ราคาประจ าปี มีค่าเท่ากับ 24,769 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 93,669 บาทต่อคนต่อปี    
ซ่ึงโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัด 3 อันดับแรก ได้แก่  

 
อันดับที่ 1 สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 27.4                            
อันดับที่ 2 สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 11.9   
อันดับที่ 3 สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)  ร้อยละ 10.2         

เกษตรกรรม
27.4%

ประมง
2.0%

เหมืองแร่
0.2%

อุตสาหกรรม
10.2%

ไฟฟ้า
2.8%ก่อสร้าง

5.2%

ขายส่ง ขายปลีก
9.5%

โรงแรม
3.5%

ขนส่ง
4.2%การเงิน

4.2%

อสังหาริมทรัพย์
4.5%

บริหารราชการ
11.9%

การศึกษา
8.4%

บริการสุขภาพ
3.8%

บริการชุมชน
1.8%

ลูกจ้างในครัวเรือน
0.5%
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  ส าหรับภาคเกษตร  ในปี 2557 สร้างมูลค่าเพ่ิมจ านวน 7,271 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 716  
ล้านบาท ส่วนภาคนอกเกษตร ในปี 2557 สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน 17 ,498 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 
696 ล้านบาท 
              หากพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่จะพบว่าเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก ในปี  พ.ศ.2557 
ขยายตัวจากปีที่แล้วร้อยละ 1.5 เป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาก่อสร้าง 
เนื่องจากมีการก่อสร้างในจังหวัดเพ่ิมข้ึน อาทิเช่น ถนน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) จาก
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดเพ่ิมขึ้น และสาขาเกษตรกรรมฯ  โดยมีปัจจัยส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้น
ของการปลูกพืชผล โดยเฉพาะผลผลิตข้าว เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนับถือศาสนา   
  ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครนายกนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 92.85 นับถือศาสนา
อิสลามประมาณร้อยละ 5.61 และนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 1.54  ศาสนสถานในจังหวัดนครนายก 
ดังนี้  

มหานิกาย  
- วัดและส านักสงฆ์  จ านวน 197  แห่ง 
- ที่พักสงฆ์   จ านวน   12  แห่ง 

   ธรรมยุติ  
- วัดและส านักสงฆ์  จ านวน   12  แห่ง 

    - ที่พักสงฆ์   จ านวน     4  แห่ง 
การศึกษาและการเรียนรู้ 
  ข้อมูลด้านการศึกษา ปี 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สรุปได้ 
ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีจ านวน 134 
โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จ านวน 102 โรง เป็น
โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  32 โรง  
           -จ านวนนักเรียน  นกัเรียนทั้งหมด  2๐,808  คน 
                     -ระดับก่อนประถมศึกษา                   จ านวน    4,209   คน 
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อัตราการขยายตวัของเศรษฐกิจจังหวัดนครนายก
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                     -ระดับประถมศึกษา                         จ านวน  14,684   คน 
                     -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 จ านวน    1,915    คน 
           -จ านวนห้องเรียน                                     จ านวน   1,259   ห้อง 

  -จ านวนครูทั้งหมด                                    จ านวน   1,359   คน 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 (นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแก้ว) โดยมีโรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกจ านวน 11 โรงเรียน สรุป ดังนี้  จ านวนครู 523 คน 
จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา 9,383 คน ห้องเรียน 268 ห้อง 

ด้านการเกษตร 
    ประชากรจังหวัดนครนายกเป็นครัวเรือนเกษตรกรรม มีจ านวน 21,829 ครัวเรือน หรือ
เท่ากับ     ร้อยละ 23.55 ของครัวเรือนทั้งหมด (92,701 ครัวเรือน ,กรมการปกครอง 2558) ซึ่งมีแนวโน้ม
ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เล็กน้อย ซึ่งจากเดิมมีครัวเรือนท าการเกษตรร้อยละ 23.75 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก 
ได้แก่ การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 708,983 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 53.48 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยสรุปอาชีพท่ีส าคัญดังนี้ 

 การเกษตรกรรม 
1. การปลูกข้าว มีพ้ืนที่ท านาทั้งหมด 526,464  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 74.26 ของพ้ืนที่

เกษตรกรรมของจังหวัด แบ่งการเพาะปลูกเป็นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ประมาณ 
367,857 ไร่ ผลผลิตข้าวนาปี 205,133 ตัน ผลผลิตข้าวนาปี เฉลี่ย 560 กก./ไร่  และมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 
ประมาณ 176,246 ไร่ ผลผลิตข้าวนาปรัง 108,167 ตัน ผลผลิตข้าวนาปรัง เฉลี่ย 614 กก./ไร่ (ที่ความชื้น 
15%)  โดยพ้ืนที่ปลูกข้าวบางส่วนในทุกอ าเภอเป็นพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวในกลุ่มพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ข้าว
น้ าลึก หรือพันธุ์ข้าวขึ้นน้ า ซึ่งกลุ่มข้าวพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตในปริมาณที่ไม่สูงนัก และนอกจากนั้น ในพ้ืนที่
ปลูกข้าวของจังหวัดส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวท าให้ได้ผลผลิตไม่สูง 

2. การท าสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น มีพ้ืนที่ท าสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้นประมาณ 49,637 ไร่ ที่นิยม
ปลูกกันมาก ได้แก่ มะยงชิด มะปรางหวาน กระท้อน กล้วย ขนุน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ไผ่เลี้ยง และ
มะนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะยงชิด มะปรางหวานที่นับว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก และ
เนื่องจากการท าสวนไม้ผลในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นแบบสวนผสมผสาน ท าให้มีผลผลิตจากผลไม้ชนิดต่างๆ 
ผลัดเปลี่ยนกันออกตลอดทั้งปี ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี 

3. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ช าถุง ช ากิ่ง  ไม้กระถาง  
ไม้ตัดใบ รวมถึงไม้ประดับขุดล้อม ส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอองครักษ์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไม้จ าหน่ายทั้งขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ จ านวนกว่าพันชนิด จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 6,408 ไร่  ถือได้ว่า
เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

4. การปลูกพืชผักและสมุนไพร มีการเพาะปลูกพืชผักและสมุนไพรประมาณ 3,602 ไร่ เพ่ือ
ใช้บริโภคในครัวเรือน ทั้งน าออกจ าหน่ายภายในจังหวัดและพ้ืนที่จังหวัดข้างเคียง เช่น ตลาดปราจีนบุรี ตลาด
ไท และตลาดสี่มุมเมือง โดยปลูกกันมากในพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ และ
อ าเภอปากพลี ตามล าดับ 
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   ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559 (ระบบฐานข้อมูล
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร) 
  
  
 ด้านการปศุสัตว์ 
    จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์เล็กและสัตว์
ปีก เช่น สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว อยู่ใกล้แหล่งผลิต
อาหารสัตว์ โรงงานแปรรูป หรือแหล่งรับซื้อผลผลิต และมีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หลายราย 
ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์ การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการฟาร์มระบบมาตรฐานฟาร์ม 
 
           ด้านการประมง 
 พ้ืนที่การประมงของจังหวัดมี 31,711.61 ไร่ สัตว์น้ าที่เกษตรของจังหวัดนครนายกนิยมเลี้ยง 
ได้แก่ ปลาน้ าจืด ปลายี่สก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาดุกบิ๊กอุย กุ้งขาวแวนนาไม และการอนุบาลลูกปลา
ดุก จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 3,747 ราย แยกเป็นกุ้งทะเล 656 ราย ปลาน้ าจืด 2,906 ราย 
การอนุบาลลูกปลาดุก จ านวน 185 ราย ก าลังการผลิตกุ้งทะเล 3,350,322 กิโลกรัม ปลาน้ าจืด 17,648,098 
กิโลกรัม และอนุบาลลูกปลาดุก 1,534,648,700 ตัว คิดเป็นมูลค่ากุ้งทะเล 369 ล้านบาท ปลาน้ าจืด 441.2 
ล้านบาท และอนุบาลลูกปลาดุก 614 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,423.8 ล้านบาท  
 
           ด้านอุตสาหกรรม 
                    โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ณ สิงหาคม 2559 มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 299โรงงาน 
เงินลงทุน 9,051,040,311 บาท มีจ้างงาน 13,355 คน จ าแนกเป็นชาย 8,086 คน หญิง 5,269 คน ก าลัง
เครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 144,058.86 แรงม้า  
 

 ด้านการพาณิชยกรรม 
       สินค้าน าเข้า  น าเข้าจากต่างจังหวัด  เช่น  สินค้าอุปโภคบริโภค  สินค้าอุตสาหกรรม 
  สินค้าอุตสาหกรรมเช่น น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆโดยผู้ประกอบการจะสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจ าหน่ายหรือ
พนักงานขายของบริษัทเพ่ือน ามาจ าหน่ายให้ผู้ซื้อในจังหวัด 
   สินค้าเกษตรผัก ผลไม้ ผู้ค้าส่งไปรับซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย ตลาดแม่
กลอง มาส่งให้กับผู้ค้าปลีกในตลาดสดเพ่ือจ าหน่ายผู้บริโภคต่อไป 
   สินค้าประมง  เช่น อาหารทะเล ผู้ค้าส่งไปรับซื้อจากตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมหาชัย     
ตลาดแม่กลอง  มาส่งให้กับผู้ค้าปลีกในตลาดสดเพื่อจ าหน่ายผู้บริโภค 

สินค้าส่งออก  ส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตร   
   ข้าวสาร  ข้าวนึ่ง  ผู้ประกอบการโรงสี  สีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ข้าวนึ่ง ส่งให้กับ     
ผู้ส่งออกที่โกดัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ เพ่ือให้ผู้ส่งออก ส่งให้กับประเทศ  คู่
ค้าในต่างประเทศต่อไป 
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   ผลไม้  พืชผัก  เกษตรกรจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางรวบรวมส่งตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท 
และเกษตรกรบางรายจะจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงที่สวน ตลาดประจ าจังหวัด อ าเภอ แผงจ าหน่ายบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวและตลาดนัด  
   ไม้ดอก ไม้ประดับ เกษตรกรจะผลิตและจ าหน่าย  ณ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 โดยมี
คู่ค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาซื้อผลผลิตเพ่ือน าไปจ าหน่ายที่ตลาดนัดสวนจตุจักร บางบัวทอง และจังหวัดอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 

สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก 
    มะยงชิด – มะปรางหวานเป็นผลไม้ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก 
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและจ าหน่าย มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ รสชาติดี    ผลใหญ่ 

 
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

    ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้มะม่วง ไม้ไผ่ ไม่ยางพารา น ามาผลิต แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ แจกัน โคมไฟ เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตมีช่องทางการจ าหน่ายโดยจ าหน่ายเอง ณ แหล่งผลิต 
จ าหน่ายบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดการผลิตและจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้า และการเข้า
ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าท่ีภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น  ส าหรับผู้ประกอบการบางรายที่มีศักยภาพสามารถ
ท าการค้า กับต่างประเทศ โดยส่งออกโดยตรงไปยังคู่ค้าในต่างประเทศ และร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุน  

         ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนผู้ผลิตมีช่องทางการจ าหน่ายโดยจ าหน่ายเอง ณ แหล่งผลิต
จ าหน่ายบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด การผลิตและจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้าและการเข้า
ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น   
 
   ด้านการคมนาคม 
 จังหวัดนครนายก  ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งอยู่บนเส้นทางไปสู่ชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อินโดจีนทางด้านตะวันออกเส้นทาง
การคมนาคมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนน 34๐ (บาง
บัวทอง-สุพรรณบุรี) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
(สายเอเชีย) ผ่านอ าเภอนครหลวง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(พหลโยธิน) ที่ต าบลหินกอง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผ่านอ าเภอบ้านนา เข้าจังหวัดนครนายก ผ่านจังหวัด
ปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย -  กัมพูชา อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

_____________________________ 



บทที่ 3 
การศึกษาดูงาน “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 
3.1  สาระส าคัญและความเป็นมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด าริ ให้ส านักงานมูลนิธิ  
ชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าศูนย์นิทรรศการและแสดงแนวคิด 
และทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงานเพ่ือเผยแพร่แนวพระราชด าริให้กว้างขวางและลึกซึ้ง ตลอดจนสาธิต  
ความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้พระราชทานชื่อโครงการแห่งนี้ว่า “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” 

โครงการตั้ งอยู่ เลขที่  98/1 หมู่  2 บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งแนวทาง 
การพัฒนาตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุง
คุณภาพของ คน ดิน น้ า ป่า อย่างเป็นระบบ 

 

 
 
การด าเนินงานและกิจกรรมภายในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ประกอบด้วย 
1. พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง เป็นอาคารนิทรรศการจัดแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โดยแบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการเป็น 4 ส่วน คือ การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการ
น้ า การบริหารจัดการป่า และการบริหารจัดการมนุษย์ ประกอบด้วยเรื่องของ ดิน หญ้าแฝก น้ า ฝนหลวง 
กังหันน้ าชัยพัฒนา การบ าบัดน้ าเสียบึงมักกะสัน ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นการจ าลองแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริต่างๆ มาจัดแสดง 
ให้เห็นจริง ด้วยการจ าลองป่า และภูมิประเทศของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค โดยสอดแทรกปัญหาและ 
แนวทางการจัดการเกี่ยวกับการปรับปรุง และพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ า ล าธาร และป่าต้นน้ า อาทิ 
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงการจัดแสดงเกษตรทฤษฎีใหม่ และชีวิตที่พอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทย 
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รวมทั้งยังมีฐานงาน เพ่ือใช้ฝึกปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ การเตรียมแปลงผัก นาข้าว เตาถ่าน 
อิฐประสาน บ้านดิน และธนาคารต้นไม้ เป็นต้น 

3. การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
น าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน เช่น หลักสูตร
บ้านดิน การท านา การสีข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น
ต่างๆ ซึ่งจะเป็น “อาศรมปัญญา” โดยการรวบรวมผู้มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ถือเป็นปราชญ์
ชาวบ้านที่จะหมุนเวียนมาช่วยคิดช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้สนใจ เช่น สมุนไพร นวดแผนโบราณ  
ปลาสวยงาม ช่างฝีมือ เป็นต้น  โดยได้ด าเนินการเพื่อเผยแพร่แนวคิดเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 

1.เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาดูงาน โดยไม่มีวันหยุด 
2.จัดให้มีการอบรมเพ่ือเผยแพร่แนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 
3.ออกบรรยายให้แก่ส่วนงานต่างๆที่สนใจ 
4.เข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กับเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศ 
พิพิธ ภัณฑ์ที่ จัดแสดงในศนูย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ได้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ถาวรไว้ 2 ส่วน ดังนี้ 
1. พิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง เป็นอาคารนิทรรศการจัดแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โดยแบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการเป็น 4 ส่วน คือ การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการ
น้ า การบริหารจัดการป่า และการบริหารจัดการมนุษย์  

(1) ดิน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานวิธีการจัดการกับดินเปรี้ยวจัด ให้สามารถ
เพาะปลูกพืชได้ ด้วยโครงการ “แกล้งดิน” โดยการท าให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพ่ือเร่งปฏิกิริยาทางเคมี
ทางดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารไพไรท์ ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปล่อยกรดก ามะถันออกมา  
ท าให้ดินเป็นกรดจัดสุดขีด จนถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงมาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้
สามารถปลูกพืชได้ โดยการปรับปรุงดิน มี 3 วิธี ตามสภาพของดิน และตามความเหมาะสม คือ 

1. ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด เมื่อล้างดินเปรี้ยวให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH  เพ่ิมขึ้น  
อีกท้ังสารละลายเหล็ก และอลูมินั่มที่เป็นพิษเจือจางลง จนท าให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้าหาก
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสเฟตช่วยก็สามารถให้ผลผลิตได้ดี 

2.การน าปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เช่นปูนมาร์ล ซึ่งปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของความเป็นกรดของดิน 

3.การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้าง และควบคุมระดับน้ าใต้ดิน เป็นวิธีการที่สมบูรณ์
ที่สุด จะใช้ได้ผลมากในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดรุนแรง และถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน 
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แนวทางการจัดการ 
1.ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดยวิธีวิศวกรรม เช่นการสร้างโพลเดอร์ และการจัดท า

ระบบระบายน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดินเพ่ือควบคุมการเคลื่อนที่ของเกลือ และโดยทางชีววิธี เช่นการปลูกป่าเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในบริเวณพ้ืนที่รับน้ า เพ่ือลดการเพิ่มเติมน้ าในแหล่งน้ าใต้ดิน 

2.การแก้ไขโดยการล้างดิน และปรับปรุงดิน โดยการล้างด้วยน้ าทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบ
เป็นช่วงเวลา ร่วมกับการปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด ควบคู่ไปกับการน า
พันธุ์ข้าวทนเค็ม และพืชทนเค็ม อ่ืนๆ มาปลูก เช่น กระเจี๊ยบแดง หน่อไม้ฝรั่ง ค าฝอย มะเขือเทศ มันเทศ หรือ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
 (2) หญ้าแฝก  เนื้อหาที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง ในส่วนนี้ ได้แก่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาและวิเคราะห์พบว่า “หญ้าแฝก” สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน และน้ า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เปรียบเสมือนก าแพงที่มีชีวิต ช่วยรักษา
ความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ของดิน ส าหรับการปลูกพืช และรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ จึงทรงพระราชทาน
พระราชด าริ ให้เกษตรกรใช้หญ้าแฝกแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น เพราะขั้นตอนการด าเนินงานเป็นวิธีการแบบ
ง่ายๆ ประหยัด และที่ส าคัญคือ เกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้โดยไม่ต้องให้การดูแลภายหลังการปลูกมาก
นัก เป็นการน าไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่การเกษตรน้ าฝนที่มั่นคง และยั่งยืน ทั้งยังสามารถ
น าวิธีการนี้ไปใช้ในพื้นที่อ่ืนๆ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้าน
ข้าง และมีจ านวนรากมาก จึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ รากหญ้าแฝกจะประสานติดต่อกันแน่นหนา เหมือนตาข่าย 
หรือก าแพงใต้ดิน สามารถกักเก็บน้ า และความชื้น และป้องกันการกัดเซาะของน้ าที่ท าให้เกิดร่องขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นจากด้านล่างของแนวลาดชันย้อนขึ้นมาด้านบน เมื่อถึงแนวหญ้าแฝกก็จะหยุดเพียง
เท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวคันดินไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ 

(3) น้ า เนื้อหาที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง ในส่วนนี้ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการรักษาต้นน้ าล าธารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการ

สร้างฝายเก็บกักน้ าบริเวณต้นน้ าล าธาร เป็นชั้นๆ พร้อมระบบกระจายน้ าจากฝายต่างๆ ไปสู่พ้ืนที่สองฝั่งของล า
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ธาร ท าให้พ้ืนดินชุ่มชื้น และป่าไม้ตามแนวสองฝั่งล าธาร จะเขียวชอุ่มตลอดปี ลักษณะเป็นป่าเปียก ส าหรับ
ป้องกันไฟป่าเป็นแนวกระจายไปทั่วบริเวณต้นน้ าล าธารท าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam ) 
เป็นแนวพระราชด าริ ทฤษฏีการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวย

สัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญของการ
อยู่รอดของป่าไม้ ซึ่งตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น คือ “น้ า” ทรงใช้เครื่องมือที่จะยังประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป่าไม้ที่ได้ผลดีที่สุดก็ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นกั้นล าห้วยล าธารขนาดเล็กในบริเวณที่
เป็นต้นน้ า หรือพ้ืนที่ที่มีความชาดชันสูง และหาช่วงที่น้ าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ าให้ช้าลง และ
กักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมล าน้ าตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง 

 
 
โครงการฝนหลวง 
เกิดขึ้นจากพระราชด าริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2495 

เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน 
ความทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และการเกษตรอันเนื่องมาจากภาวะภัย
แล้ง  

ขั้นตอนการท าฝนหลวงจากเมฆอุ่น 
จากการที่ทรงติดตามผลการทดลอง ควบคู่กับปฏิบัติการและทรงวิเคราะห์วิจัยติดตาม

ปฏิบัติการทดลองอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนพระทัยศึกษาจากเอกสารวิชาการจึงทรงสามารถพัฒนากรรมวิธี 
“การท าฝนจากเมฆอุ่น” ที่ทรงสรุปขั้นตอนกรรมวิธี ในปี พ.ศ. 2516 แล้วพระราชทานให้ไปเป็นหลักในการ
ปฏิบัติการสืบเนื่องมา โดยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน เป็นการดัดแปรสภาพอากาศขณะนั้นเพ่ือเร่ง
หรือเสริมการเกิดและก่อรวมตัวของเมฆด้วยการก่อกวนสมดุล (Equilibrium) หรือเสถียรภาพ (Stability) ของ
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มวลอากาศเป็นแห่งๆ โดยการโปรยสารเคมีประเภทดูดความชื้นแล้วท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น ในท้องฟ้าที่ระดับ
ใกล้เคียงกับระดับกลั่นตัวเนื่องจาก การไหลพาความร้อนในแนวตั้ง (Exothermic chemicals)  ซึ่งเป็นระดับ
ฐานเมฆของแต่ละวัน และโปรยสารเคมี ประเภทที่เม่ือดูดซับความชื้นแล้วท าให้อุณหภูมิลดต่ าลง   ขัน้ตอนที่ 2 
เลี้ยงให้อ้วน เป็นการดัดแปรสภาพอากาศและเมฆขณะนั้น เพ่ือเร่งหรือเสริมการก่อตัวของเมฆให้ขนาดใหญ่
หนาแน่น และมีปริมาณหยดน้ ามากยิ่งขึ้น ด้วยการกระตุ้นหรือเร่งการเจริญเติบโตของก้อนเมฆ ที่ก่อตัวด้วย
การโปรยสารเคมีประเภทที่เมื่อดูดซับความชื้น ขั้นตอนที่ 3 โจมตี เป็นการดัดแปรสภาพอากาศในก้อนเมฆ             
ที่รวมหนาแน่นแล้วโดยตรงหรือบริเวณใต้ฐานเมฆ หรือบริเวณที่ต้องการชักน าเมฆฝนที่ตกอยู่แล้วเคลื่อนเข้าสู่
เป็นการบังคับหรือเหนี่ยวน าให้เมฆท่ีแก่ตัวจัด แล้วตกเป็นฝนลงสู่พื้นที่เป้าหมายหวังผลที่วางแผนก าหนดไว้  

กังหันน้ าชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศหมุนช้าแบบทุ่นลอย สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  การขยายตัวของเมืองและปริมาณท่ีอยู่อาศัยของประชาชน
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดแหล่งน้ าเสีย เป็นที่รวมของเชื้อโรคนานาชนิด กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เป็น
จ านวนมาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปิด ไม่มีทางระบายออก ท าให้ยากแก่การรวบรวมน้ าเสียเหล่านั้นเพื่อน าไปบ าบัดในโรง
บ าบัดน้ าเสียและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง วิธีการบ าบัดน้ าเสียที่ได้ผลที่สุดก็คือการเพ่ิมออกซิเจนให้กับน้ าซึ่งจะช่วย
ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่ได้ผลและเสียใช้ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้อย 

(4. )  ทฤษฏีใหม่  เนื้อหาที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง ในส่วนนี้ ได้แก่ 
“ …ทฤษฎีใหม่…ยืดหยุ่นได้ และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีวิตของคนเราทุกคนต้องมียืดหยุ่น..” 

( พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541   
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จ.เพชรบุรี ) 

  

ปัญหาที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเกษตรกรไทย คือการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเพาะปลูก 
เนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝน ซึ่งท าการเพาะปลูกได้เพียงปีละ
ครั้งเท่านั้น ยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้งช่วง 
แม้จะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ าไว้ใช้บ้าง แต่ก็มีขนาดและปริมาณเก็บกักไม่แน่นอน หรือมีปัจจัยอ่ืนที่เป็น
ปัญหาท าให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบ การปลูกพืชก็ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆส่วนใหญ่แล้ว ปลูกพืชเพียงชนิด
เดียว ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงได้พระราชทานพระราชด าริเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบความยากล าบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าโดย
ไม่เดือดร้อนและยากล าบากนัก  

พระราชด ารินี้ ทรงเรียกว่า “ ทฤษฏีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการ บริหาร
จัดการที่ดินและน้ าเพ่ือการเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 

1. บริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
เกษตรกร 

2. ค านวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้
อย่างเหมาะสมตลอดทั้งปี 

3. วางแผนอย่างสมบูรณ์แบบ ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
ทฤษฏีใหม่ขั้นต้น 
การจัดการพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน  

30 : 30: 30:10 ของพ้ืนที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค านวณและค านึงจากอัตราถือครองที่ดิน  
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เฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ แต่ก็ไม่ใช่หลักตายตัว เกษตรกรจะมีที่ดินน้อยหรือมากกว่านี้ก็สามารถน าอัตราส่วนนี้
ไปปรับใช้ได ้

พ้ืนที่ส่วนที่ 1 ประมาณ 30% เนื้อที่เฉลี่ย 4.5 ไร่ ให้ท าการขุดสระ ความลึกประมาณ 4 ม. 
เก็บกักน้ าฝนไว้ให้ใช้ในการเพาะปลูกซึ่งจะสามารถจุน้ าได้ประมาณ 19,200 ลบ.ม. ราษฎรสามารถน าน้ าจาก
สระนี้ไปใช้ได้ตลอดปี ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลา และปลูกพืชน้ า พืชริมสระน้ า เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีก
ทางหนึ่ง 

พ้ืนที่ส่วนที่ 2 ประมาณ 30% ประมาณ 4.5 ไร่ ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน 
พ้ืนที่ส่วนที่ 3 ประมาณ 30% ประมาณ 4.5 ไร่ ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ฟืน พืชผัก พืชไร่ 

พืชสมุนไพร เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภค ก็น าไปจ าหน่าย ตามแต่สภาพของพ้ืนที่ และสภาวะ
การตลาด 

พ้ืนที่ส่วน 4 ประมาณ 10 % มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่ จัดเป็นที่อยู่อาศัย ถนนหนทาง คันคู 
ลานบ้าน กองปุ๋ยหมัก โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ แปลงผักสวนครัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้ตัดขาย และอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ถ้าหากจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่คอยเติมน้ าให้แก่สระน้ าขนาดเล็กท่ีขุดไว้ในส่วน
แรกอยู่เสมอก็จะท าให้แนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฏีใหม่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ทฤษฏีใหม่ขั้นก้าวหน้า 
เป็นการรวมพลังของเกษตรกรในรูปของการรวมกลุ่มหรือสหกรณ์ในการด าเนินงาน  

ด้านต่างๆ รวมกัน โดยมีหน่วยราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ นั้น ได้แก่   
การผลิตการตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ และการศึกษา 

ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 
เมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตและจ าหน่ายจนเป็นฝึกแผ่นก็ควรติดต่อหาแหล่งเงินทุน เช่น 

ธนาคาร เพ่ือการจัดตั้งและบริหารโรงสี การจัดตั้งและบริหารสหกรณ์ และเพ่ือช่วยการลงทุนต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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(5)  ป รัชญ าของ เศ รษฐกิจพอ เ พีย ง  เนื้อหาที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง 
ในส่วนนี้ ได้แก่ 

เศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆมาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ื อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

4. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นพ้ืนที่แสดงแนวคิดในรูปแบบแปลงสาธิตแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนด้วยกัน คือ 

(4.1) โซนภาคเหนือ แสดงแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดง
แนวคิดไว้ทั้งหมด 5 แนวคิดด้วยกัน  

แนวคิดที่ 1. ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4  เป็นแนวคิดการพัฒนาควบคู่กันระหว่างการอนุรักษ์
และฟ้ันฟูทรัยพยากรป่าไม้และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม   เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกรุกและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมให้มีปลูกป่าเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์   ซึ่งเรียก
แนวคิดนี้ว่า “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ป่าอย่างที่1 ป่าไม้ใช้สอย เป็นป่าที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ 
เช่น สร้างที่อยู่อาศัย ป่าอย่างที่ 2 ป่าไม้ผล เป็นป่าป่าปลูกเพ่ือบริโภค ป่าอย่างที่ 3 ป่าไม้พลังงาน เช่นไม้โตเร็ว 
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือไม้ที่น าไปใช้เป็นพลังงานทดแทน เมื่อปลูกป่าทั้ง 3 อย่างแล้ว จะได้ประโยชน์อย่างที่ 4 
เป็นของแถมคือการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า 

แนวคิดที่ 2. หญ้าแฝก  พืชในพระราชด าริ “ก าแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนชีวิต
สู่ธรรมชาติ” หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและ
อนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินเอาไว้  อีกทั้งเป็นพืชพ้ืนบ้านของไทย  วิธีการปลูกก็ใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ 
เกษตรกรสามารปลูกได้ด้วยตนเอง  จึงถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระราชด าริให้ด าเนินการศึกษา
ทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝก 

แนวคิดที่ 3. ป่าเปียกกันไฟ แนวคิดพระราชด าริ  เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้โดยการใช้
ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวกันไฟ เป็นการคิดที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าว่าทุกสรรพสิ่งใน
สภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้หากรู้จักน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น พระราชด าริ  
“ป่าเปียก” เพ่ือป้องกันไฟไหม้  ซึ่งเป็นมรรควิธีที่ทรงคิดค้นขึ้นจากหลักการแสนง่ายแต่ได้ประโยชน์
มหาศาล  ซึ่งวิธีการป่าเปียกมีด้วยกัน 6 วิธีการ 

วิธีการที ่1 ท าระบบป้องกันไฟไม้ป่า  โดยท าแนวคลองส่งน้ าและ แนวพืช ชนิดต่าง ๆ 
ปลูกตามแนวคลอง 

วิธีการที ่2 สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้ า
ชลประทานและน้ าฝน 
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วิธีการที ่3 โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมร่องน้ า เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อย ๆ ทวีขึ้นและแผ่
ขยายออกทั้งสองด้านของร่องน้ า 

วิธีการที ่4 โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
วิธีการที ่5 การสูบน้ าไปในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะท าได้แล้วค่อย ๆ ปล่อยน้ าลงมา เรียกว่า 

“ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียกที่สามารถป้องกันไฟป่าได้” 
วิธีการที ่6 ปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันไฟ 
แนวคิดที่ 4  ฝายชะลอความชุ่มชื้น  โดยการสร้างฝายกั้นน้ าที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่ม

ชื้นเพ่ือปิดกั้นร่องน้ าหรือล าธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วนโดยน้ าที่เก็บ
ไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน  ท าให้ดินแผ่ความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและสรรพสิ่ง 

แนวคิดที่ 5. ปลูกป่าในใจคน  เป็นพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
พระราชทานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่ความว่า “เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ
คนเสียก่อน  แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาด้นไม้เหล่านั้นด้วยคนเอง” 

 (4.2) โซนภาคกลาง แสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ภาคกลาง แสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
พ ระบ าท สม เด็ ดพ ระ เจ้ าอ ยู่ หั ว ท รงมี ด าริ ขึ้ น ค รั้ งแ รกที่ วั ด ม กค ลชั ย พั ฒ น า  

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของเกษตรกร
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ของตนเองได้คุ้มค่าสูงสุดและที่ส าคัญสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้ โดยแบ่งพ้ืนที่ในแปลงหนึ่งแปลงออกเป็น  4 ส่วนด้วยกันมีสูตรว่า  30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งแบ่งดังนี้ 

30 % แรกเป็นพ้ืนที่น้ า 
30 % ที่สองเป็นพ้ืนที่นาข้าว 
30 % ที่สามเป็นพ้ืนที่ปลูกผัก ผลไม้และสมุนไพรต่าง ๆ 
10 % สุดท้ายเป็นพ้ืนที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยและโรงเรือน 
ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้แสดงแนวคิดเรื่องของบ้านดินซึ่งเป็นบ้านทางเลือกท่ีช่วยในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพึงตนเอง ในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติได้แสดงแนวคิด
บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านดิน ซึ่งเป็นบ้านทางเลือกอีกทางของคนอยากมีบ้าน บ้านดินประหยัดงบประมาณ 
ประหยัดทรัพยากร อยู่อาศัยแล้วดีต่อต่อสุภาพ ที่ส าคัญการสร้างบ้านดินยังเป็นกิจกรรมกระชับความส าพันธ์
ระหว่างครอบครัว คนในชุมชนได้ด้วย ในศูนย์ภูมิรักษ์ชาติมีบ้านดิน 2 หลัง หลังที่แรก สร้างด้วยวิธีการปั้น 
หลังที่สองสร้างด้วยวิธีการก่อ 
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(4.3) โซนภาคอีสาน แสดงแนวคิดด้านการอาชีพเสริม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัว เกิดจากภาคอีสานมีพ้ืนที่ชลประทานน้อยท าให้เกษตรกรมี

อุปสรรคในการท าการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนแล้ง  ดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรภาคนี้ 
โดยใช้สื่อเรื่องนี้ คือ ธนาคารข้าว 

 มีพ้ืนที่ท านามาก 
 ฝน – ฟ้าดี ได้ข้าวมาก 
 ฝน – ฟ้าไม่ดี ไม่ได้ท านา 
พระองค์ทรงมีด าริ ให้จัดตั้ งธนาคารข้าวขึ้น  ปีที่ ได้ข้าวมาก เก็บในธนาคารข้าว  

ปีที่ไม่ได้ท านา ก็มากู้ข้าวจากธนาคาร ใช้หนี้คืนเป็นข้าวโดยคิดดอกเบี้ยราคาถูกๆ เพราะเป็นชาวนาด้วยกัน 
1. โรงเพาะเห็ด 
2. การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ 
3. การแปรรูปผลผลิต ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ ายาอเนกประสงค์ สบู่ แชมพู ฯลฯ 
4. การท าปุ๋ยใช้เอง 

(4.4)  โซนภาคใต ้แสดงแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน 
ทั้ งนี้ เหตุผลที่ทางศูนย์แบ่ งการแสดงแนวคิดและทฤษฎีออกเป็นภาคต่าง ๆ นั้น 

ด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมากมายเพ่ือความสะดากในการจะจ าของ 
ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มีแนวคิดอยู่ทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่ 

1. เตาถ่าน โดยใช้เศษก่ิงยางพารา ไม้ผล ท าเป็นถ่าน และได้น้ าส้มควันไม้ 
2. โครงการแก้มลิง พระองค์ท่านเปรียบเทียบว่า ลิงเมื่อเขากินผลไม้หรือกล้วย เขาจะเก็บ

ตุนไว้ที่แก้ม แล้วค่อยๆเอาออกมากินทีละน้อย เปรียบเหมือนโครงการแก้มลิง เป็นโครงการที่ท าแหล่งน้ าขนาด
เล็ก หรือคลองซอยต่างๆ เป็นแหล่งระบายน้ า และใช้เมื่อเข้าฤดูแล้ง 

3. การพัฒนาแหล่งท านาข้าว “ลุ่มน้ าปากพนัง” จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมลุ่มน้ าปาก
พนัง เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของภาคใต้ ต่อมามีการท าลายป่าชายเลน การใช้สารเคมี การเลี้ยงกุ้ง ท าให้
สภาพแวดล้อมเปลี่ยน ดินเปรี้ยว ท านาไม่ได้ผล ดังนั้นพระองค์จึงลงไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยว เพ่ือพลิกฟ้ืนลุ่มน้ า
ปากพนังให้กลับมาท านาได้อีก โดยใช้ทฤษฎีแกล้งดิน คือการปล่อยน้ าเข้านาแล้วกักน้ าไว้  เสร็จแล้วสูบน้ าออก
จากนาให้หมด ปล่อยให้ดินแห้งแล้วสูบน้ าเข้านาอีก แล้วก็ปล่อยเช่นเดิม ท าหลายๆ ครั้ง เพ่ือแกล้งให้ดินเปรี้ยว
สุดขีด แล้วล้างความเปรี้ยวโดยใช้น้ า หรือใช้ปูนขาว หรือใช้น้ าสลับด้วยการใส่ปูนขาว 

4. การปั้นอิฐจากดินในท้องถิ่น เป็นการน าเอาทรัพยากรในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีส่วนผสมคือ ดิน 3 ส่วน ซีเมนต์ 1 ส่วน และน้ าพอประมาณ 

5. การท าน้ ามันไบโอดีเซล จากน้ ามันพืช โดยก าหนดเป็นโซนปลูกพืชน้ ามัน ซึ่งต่อไปจะ
จัดตั้งเป็นฐานงานผลิตไบโอดีเซล 

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติใช้หลักในการเรียนรู้ คือ PLAY + LEARN = PLEARN 
( เพลย ์บวก เลิน เท่ากับ เพลิน ) 

คือการได้เรียนรู้ และเล่น ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน 
แหล่งที่มา : https://bhumirak.com/ 
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3.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่ 22 ได้เสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ลึกซื้งและยั่งยืนโดยการศึกษาดูงานตามศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” เพราะผู้ศึกษาดูงานได้ศึกษา ทดลอง และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ท าให้ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลิน น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ โดยรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเอง ใช้ภู มิปัญญาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์   
ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป 
 
3.3  บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

จากการศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ได้บทเรียนจากการศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

3.3.1 เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ืงในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมี
พระปรีชาในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเพาะปลูกของพสกนิกร ด้วยแนวคิด “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง                 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียรพยายามมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี”  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 เงื่อนไข ดังนี้  

ห่วงที่ 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

ห่วงที่ 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ 
อย่างรอบคอบ  

ห่วงที่ 3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
เงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้ องค์ประกอบในการท างานทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากความรู้ ซึ่งต้องรู้ลึก                  

รู้กว้าง และสามารถน าวิชาการต่างๆนั้นมาวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
เพราะหากไม่มีความรู้ การน าไปปฏิบัติอาจมีปัญหา  

เงื่อนไข 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
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 3.3.2  ภาวะผู้น าเชิงพัฒนา  บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติมีชีวิต” นอกเหนือจากการได้เรียนรู้ถึงพระปรีชาสามารถของรัชการที่ 9 แล้ว บทเรียนที่ได้รับจาก
ผู้บริหารศูนย์ภูมิรักษ์ ธรรมชาติ  คือ นายปัญญา  ปุลิ เวคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิรักษฺธรรมชาติ                         
เป็นผู้ที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีภาวะผู้น า 
ซึ่งประกอบด้วย 
  1) การเสียสละ  เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เห็นได้จากการเสียสละ
ลาออกจากบริษัทที่มีต าแหน่งใหญ่โตและรายได้จ านวนไม่น้อย มาเพ่ือมาท างานเพ่ือพ่อหลวงและเพ่ือน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงของรัชการที่ 9 เพ่ือให้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” มีการขับเคลื่อน
และการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  2) การทุ่มเท มุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน  เพราะเป็นผู้ที่เริ่มต้นการพัฒนาพ้ืนที่ด้วย
ความตั้งใจไม่ย่อท้อ แม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยในระยะเรื่มต้น โดยการเริ่มต้นจากการจับจอบเสียมเพ่ือพรวน
ดินเกลี่ยหน้าดินด้วยสองมือ เพ่ือพลิกฟ้ืนผืนดินของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จนประสบความส าเร็จเป็นศูนย์ที่มี
ต้นไม้ปกคลุม 

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html#porpeing3
http://www.chaoprayanews.com/
http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/content2/show.pl?0357
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  3) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในงานที่ท า ผู้น าของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน เรื่องน้ า การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกและการท าปุ๋ยธรรมชาติ เป็นต้น             
มีการเรียนรู้และทดลอง รวมทั้งการน ามาปรับใช้ในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้
และการพัฒนาต่อ 

4) เป็นต้นแบบของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา การท างานของผู้น าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จะเป็นในลักษณะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ร่วมในการลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจและให้ความใส่ใจกับทีมงานที่ร่วมปฏิบัติงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากเพ่ือนร่วมงาน
มีปัญหาในการด ารงชีวิตจะให้ความส าคัญและช่วยในการแนะน าเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

5) เป็นผู้ที่คิดค้นและพัฒนา รวมทั้งสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  เห็นได้จากนวัตกรรม หรือ
ผลงานของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  เช่น  การน าอุจจาระของคนมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

6) ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ดูงานและผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นการสร้างทุนมนุษย์ในการสร้างและ
พัฒนาประเทศต่อไป 
 
3.4  แนวคิดที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 

แนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” ของ              
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 เพ่ือการพัฒนาประเทศ  โดย
การน้อมน าแนวคิดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ                       
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้  ดังนี้ 

1. ประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่างจริงจัง  
ดังพระราชด ารัสว่า “…ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง…” 

 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนก็ตาม 
ดังพระราชด ารัสที่ว่า “…ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของ
ตน เป็นหลักส าคัญ…” 

 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชด ารัสเรื่องนี้ว่า “…ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุข
ความเจริญที่บุคคลแสวงหาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนา และการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ 
หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น…” 

 4. โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ พระราชด ารัสตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนว่า “… การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่ จะหาความรู้ และ
สร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือตนเอง เพ่ือที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมีพอเกิน เป็นขั้น
หนึ่ง และข้ันต่อไป ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตัวเอง…” 

 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลง
ในครั้งนี้ เพราะยังมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากความละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทว่า “…พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องท าลายตัว ท าลายผู้อ่ืน 
พยายามลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพ่ิมพูน
ความดีที่มีอยู่ 
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3.5 บทสรุป  

 
  การศึกษาดูงานตามศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็น “พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติมีชีวิต”  ตามหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่ 22 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้  
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เสริมสร้างความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ลึกซ้ืงและยั่งยืนโดยการศึกษาดูงานตามศาสตร์
ของพระราชา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” เพราะผู้ศึกษาดูงานได้ศึกษา ทดลอง 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลิน น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ 
โดยรู้จักการช่วยเหลือตนเอง ใช้ภูมิปัญญาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ต่อ
ตนเองและประเทศชาติต่อไป   ซ่ึงศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้พระราชทานชื่อและก าหนดให้เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมุ่งการพัฒนา
ด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ า ป่า อย่างเป็นระบบ 

จากการศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ได้บทเรียนจากการศึกษาดูงาน  คือ           
1) เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซื้งในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเพาะปลูกของพสกนิกร ด้วยแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ               
2) ได้เรียนรู้ภาวะผู้น าเชิงพัฒนา  ประกอบด้วย การเป็นผู้เสียสละ สละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  การทุ่มเท มุ่ งมั่นและตั้ งใจในการปฏิบัติ งาน  การมีความรู้   ความเชี่ยวชาญในงานที่ท า                      
การเป็นต้นแบบของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  การเป็นผู้ที่คิดค้นและพัฒนา รวมทั้งสร้างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ดูงานและผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นการสร้างทุนมนุษย์ในการสร้างและพัฒนา
ประเทศต่อไป 
  ส าหรับแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” 
ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 เพ่ือการพัฒนาประเทศ  
โดยการน้อมน าแนวคิดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของรัชกาลที่ 9 เพ่ือการพัฒนาตน พัฒนางาน 
และพัฒนาประเทศ ดังนี้ 1) หลักการประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพ
2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต 3) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ สละประโยชน์ส่วนตัว
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  4) ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ 5) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมด
สิ้นไป  โดยการยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการครองตน ครองคน และครองงาน ในการ
พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศในบริบทไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
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บทที่ 4 

การศึกษาดูงาน “เข่ือนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” 

 

4.1 สาระส าคัญและความเป็นมา   

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด าริเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536  เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ทรงพระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และ
ก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ านครนายกตอนบน เพ่ือช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ าใช้ท าการเกษตร การอุปโภค
บริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นประจ าทุกปีเ พ่ือการ
อุตสาหกรรม และเพ่ือการแก้ไขพ้ืนที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย กรมชลประทานได้รับสนองพระราชด าริในการ
ด าเนินงาน โดยว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัทแอสดีคอนคอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท คอนซัลแทน 
ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด และบริษัทที่ เอแอนด์อี คอลซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2539 ให้ก่อสร้างในระหว่างปีงบประมาณ 2540 – 2546 ในวงเงิน 10,193 ล้านบาท และอนุมัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2540 – 
2551 ในวงเงินงบประมาณ 900 ล้านบาท กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท 
แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด และ Coyne 
et Bellier ด าเนินการส ารวจและออกแบบเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน ของ
โครงการ เขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครนายก ซึ่งที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจ
และออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกันยายน 2541 เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีลงมติขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครนายก จากเดิม 8 ปี 
(พ.ศ.2540 - 2547) เพ่ิมข้ึนเป็น 11 ปี (พ.ศ.2540-2550) ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ าเต็มเขื่อนในช่วงฤดูฝนปี 2548 
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วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ 
  1. เพ่ือเป็นแหล่งน้ าต้นทุน โดยสามารถจัดสรรน้ าให้พื้นที่ชลประทาน ได้ 185,000 ไร่ ด้วยโครงการท่า
ด่านเดิม 6,000 ไร่ โครงการท่าด่านส่วนขยาย 14,000 ไร ่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 165,00 ไร่ 
  2. เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 

3. เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก  
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก 

 
 
 สภาพทั่วไป 

1. ลักษณะภูมิประเทศ อ่างเก็บน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล อยู่ในลุ่มน้ านครนายก ซึ่งเป็นลุ่มน้ าย่อย
ของลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ านครนายกครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี  และอ าเภอ
องครักษ์ของจังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 2,433 ตารางกิโลเมตร ต้นน้ าของแม่น้ านครนยกเกิดจากเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งติดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดเขาสูงประมาณ 1 ,000 - 1 ,300 เมตร   
      2.  สภาพภูมิอากาศโดยทั่ ว ไปของลุ่ มน้ านครนายก ได้ รับ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 
เฉียงใต้ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 

3. สภาพน้ าฝน เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีเทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ่) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นแนวปะทะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุก โดยเฉลี่ยประมาณ 2,600 ถึง 2,900 มม./ปี 
          4.  สภาพน้ าท่าของอ่างเก็บน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล   ข้อมูลน้ าท่าเฉลี่ยมากที่สุดเดือนสิงหาคม   
ปริมาณ 70.87 ล้าน ลบ.ม. น้ าท่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเดือนมีนาคม มีปริมาณ 0.66 ล้าน ลบ.ม.รวมปริมาณน้ าเฉลี่ย
ทั้งหมด 292.45 ล้าน ลบ.ม 
 

.   
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  เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบ
อ่ืน มีขนาดความจุอ่างเก็บน้ า 224 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักปกติรวม 3,087 ไร ่  
  1. เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ประกอบด้วย 
     (1) เขื่อนหลัก (Main Dam) เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด (Roller Compacted Concrete หรือ RCC 
Dam) ส ูง  93 เ มตร  ระดั บสั น เ ขื่ อน +112 ม .รทก . ความยาว  2,594 เ มตร  ปริ ม าตรคอนกรี ตบด
อัด 5,470,000 ลูกบาศก์เมตร 
      (2) อาคารระบายน้ าล้น  (Spillway) เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก สามารถระบายน้ าได้
สูงสุด 1,454 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านช่องระบาย 4 ช่อง มีรูปลักษณะเป็นฝายที่ระดับ +103.50 ม.รทก.    
ซึ่งควบคุมด้วย Radial Gate 4 ชุด ขนาดชุดละ 10.00 x 8.40 เมตร 
          (3) อาคารระบายน้ าลงล าน้ าเดิม (River Outlet) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมอัตราการไหล
โดย Fixed Wheel Gate ขนาด 2.00 x 5.00  เมตร และ Butterfly Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 เมตร 
โดยมีระดับธรณีท่อ +28.50 ม.รทก. ระบายผ่านท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 เมตร และควบคุมการ
ปล่อยลงท้ายน้ าด้วย  Hollow Jet Valve Ø 1.80 เมตร สามารถระบายน้ าได้ 42 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
     (4) อาคารระบายน้ า (Bottom Outlet) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระดับธรณี  +29.00 ม.
ร ท ก . ร ะ บ า ย น้ า ผ่ า น ช่ อ ง ข น า ด ก ว้ า ง  5.0 เ ม ต ร  สู ง  3.0 เ ม ต ร  ค ว บ คุ ม ก า ร ไ ห ล
โดย Fixed Wheel Gate ขนาด 2.50 x 3.90 เมตร และ Radial Gate ขนาด 2.50 x 3.45 เมตร สามารถ
ระบายน้ าได้ 182.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งสามารถลดระดับน้ าจากระดับเก็บกักท่ี + 110.00 ม.รทก. ลงมาที่
ระดับ +70.00 ม.รทก. ภายใน 10 วัน 
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  (5) อาคารส่งน้ าเข้าคลองชลประทาน (lrrigation Outlet) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบาย
น้ าผ่านท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.90 เมตร จ านวน 1 ท่อ มีระดับธรณี +38.45 ม.รทก. ควบคุม
การไหลโดย Fixed Wheel Gate และ Butterfly Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เมตร รวม 2 ชุด ระบาย
น้ าลงคลองชลประทานโดย Hollow Jet Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 เมตร (2 ชุด) สามารถส่งน้ าเข้าคลอง
ได้รวม 6.05 ลูกบาศก์เมตร/วินาท ี
      (6) อาคารผันน้ าระหว่างการก่อสร้างเขื่อน ประกอบด้วย  ท านบดินปิดกั้นล าน้ าเดิม  ขนาด
สูง 12.00 เมตร ระดับสันท านบ +39.00 ม.รทก. กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 1,084 เมตร อาคาร
คอนกรีต Retaining Wall ด้านเหนือน้ าและท้ายน้ า ขนาดความสูง12.00 เมตร และ 13.00 เมตร ตามล าดับ
อาคารผันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 2 ช่อง ขนาด 7.00 x 9.00 เมตร และ 6.00 x 9.00  เมตร สามารถ
ระบายน้ าได้ 700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (Return Period 20 ปี) โดยมีระดับธรณี +27.00 ม.รทก. 
     (7) เขื่อนดินปิดช่องเขาต่ า (Saddle Dam) เป็นเขื่อนดินสูง 46.0 เมตร สันเขื่อนที่ระดับ +114 ม.
รทก. กว้าง 8.0 เมตร ยาว 350 เมตร ปริมาตรเขื่อน 1,220,000 ลูกบาศก์เมตร 

2. ระบบส่งน  าและระบบระบายน  า ประกอบด้วย 
     (1)  พ้ืนที่โครงการท่าด่านเดิมและส่วนขยาย รวม 20,000 ไร่ 
     (2)  พ้ืนที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก รวม 165,000  ไร่ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  ส่งน้ าเพื่อการเกษตรให้แก่พ้ืนที่ รวม 185,000  ไร่               
  2.  ส่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค 16 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี      
  3.  เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 5,400 ครัวเรือน 
  4.  บรรเทาปัญหาดินเปรี้ยว 
  5.  ลดความเสียหายจากอุทกภัย ได้ร้อยละ 35 
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4.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ได้รับทราบถึงพระ
ราชกรณียากิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2. เพ่ือให้ได้รับทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติด้านการพัฒนาแหล่งน้ า การแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือให้ได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการน้ า การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
 4. เพ่ือพัฒนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจถึงนวัตกรรมการพัฒนา สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานได้ 

  
4.3 บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจและประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเขื่อนขุน
ด่านปราการชล ตั้งแต่แนวคิดการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาอุกทกภัยในพื้นที่ แก้ไขปัญหาของดิน และการขาด
แคลนน้ าในการเกษตร 
 2. การแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการสามารถสร้างเขื่อนเพ่ือแก้ปัญหาได้หลายอย่างในคราวเดียวกัน  
น าไปใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 3. การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขื่อนและพ้ืนที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ
จังหวัดนครนายกเพ่ิมข้ึน 
 4. การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่อันเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ได้ 
 5. การพัฒนาระบบชลประทานและคลองส่งน้ าอย่างเป็นระบบ 
  
4.4 แนวคิดที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 

 1. การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และสังคม ควรจะพัฒนาไปพร้อมกันอย่างเป็น
ระบบเพ่ือประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ 
 2. โครงการพระราชด าริต่างๆ ล้วนแต่มีที่มาของการจัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ส่วนรวม การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 3. การบริหารจัดการน้ าที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้กับพ้ืนที่อ่ืนในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกัน
ได้  
 4. การพัฒนาพ้ืนที่และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดี สามารถสร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงสังคมมีความเป็นสุขสภาพเศรษฐกิจและสังคมก็ดีขึ้นไปด้วย 
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4.5 บทสรุป 

 การศึกษาดูงานเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ของส านักงาน ก.พ. ถือเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นอย่างมากที่ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโครงการ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ประโยชน์ในการจัดท าระบบชลประทาน ความยากล าบากในการสร้างเขื่อน บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
พัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้ ซึ่งท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะน าแนวคิดวิธีการไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการท างานของตนเอง และของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

_____________________________ 



บทที่ 5 
ขอมูลจังหวดัอุบลราชธานี 

5.1 ขอมูลท่ัวไป 

 

 

นายสมศักด์ิ จังตระกุล 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
 

จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซึ่งต้ังอยูทาง
ตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนตําบลท่ีต้ังของเสนเวลาหลักของ
ประเทศ ท่ีเสนแวง 105 องศาตะวันออก เปนเมืองใหญริมฝงแมน้ํามูลมีประวัติศาสตรท่ียาวนานมากวา 200 ป 
มีพื้นท่ีกวางใหญ ภายหลังถูกแบงออกเปนจังหวัดใหม คือ จังหวัดยโสธร ในป พ.ศ. 2515 และจังหวัดอํานาจเจริญ 
ในป พ.ศ. 2536 

1) สัญลักษณประจําจังหวัดอุบลราชธานี 

1.1) คําขวัญประจําจังหวัด 

อุบลเมืองดอกบัวงาม แมนําสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถ่ินไทยนักปราชญ 
ทวยราษฎรใฝธรรม งามลํ้าเทียนพรรษา ผาแตมกอนประวัติศาสตร ฉลาดภูมิปญญาทองถ่ิน ดินแดนอนุสาวรีย
คนดีศรีอุบล 

 ท่ีมาของขอมูล : website http://www.ubonratchathani.go.th 
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1.2) ตราประจําจังหวัด 

 

รูปดอกบัวบานชูชอพนน้ํา 

1.3) ตนไมประจําจังหวัด 

 

ตนยางนา (Dipterocarpus alatus) 

1.4) ดอกไมประจําจังหวัด 

 

ดอกบัว 

1.5) สัตวน้ําประจําจังหวัด 

 

ปลาเทโพหรือปลาปง (Pangasius larnaudii) 

2) ขนาดและท่ีต้ัง   

จังหวัดอุบลราชธานี  ต้ังอยูสุดเขตชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีขนาดพื้นท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของภาค และเปนอันดับ 5 ของประเทศ มีแนวพรมแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบานเปนระยะทาง 428 กิโลเมตร คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จากอําเภอเขมราฐ 
- อําเภอน้ํายืน ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร) และราชอาณาจักร
กัมพูชา (อําเภอน้ํายืน ติดกับจังหวัดพระวิหารเปนระยะทาง 67 กิโลเมตร) โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 629 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 9.5 ของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดและประเทศใกลเคียง ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต           ติดจังหวัดศรีสะเกษ และราชอาณาจักรกัมพูชา   
ทิศตะวันออก  ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก     ติดจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 
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2) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

จังหวัดอุบลราชธานีต้ังอยูบริเวณท่ีเรียกวา แองโคราช (Korat basin) สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางเฉล่ีย 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยท่ัวไป เปนท่ีราบสูงตํ่าสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออก     
มีแมน้ํามูลไหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอโขงเจียม มีลําน้ํา
สําคัญ ไดแก ลําเซบก ลําเซบาย ลําโดมใหญ ลําโดมนอย และมีภูเขาซับซอนหลายแหงบริเวณชายแดนทางตอนใต 
มีเทือกเขาท่ีสําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานี
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

2.1) ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี  

                 พื้นท่ีสวนใหญประกอบดวย หินทราย หินทรายแปง และหินดินดาน ลักษณะสัณฐานของภูเขา
และเนินเขาจึงเปน ภูเขายอดตัด และภูเขายอดปาน มีไหลเขาและสันเขาคลายเสนตรง ไมแหลมขรุขระ โดยมี
ภูเขา และเทือกเขาท่ีสําคัญ คือ  

1.  ทิวเขาพนมดงรักหรือทิวเขาพนมดงแร็ก ซึ่งแปลวาภูเขาไมคาน ประกอบดวย ยอดเขาตางๆ 
ในเขตอําเภอบุณฑริก สูงสุดประมาณ 784 เมตร และยอดเขาภูโดมใหญสูงประมาณ 753 เมตร โดยลักษณะ
ของทิวเขาจะทอดยาวไปจนจรดปากแมน้ํามูล 

2.  ทิวเขาภูพานตะวันออก อยูบริเวณทิวเขาทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก ภูผาขาม ภูโหลน  
ภูผาขาว ภูสะมุย ภูดงนาทาม ภูผาชัน ภูโลง และภูจันทรแดง 
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3.  ภูจองนายอย เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีลักษณะสัณฐานคลายโดม หรือฝาชี 
ซึ่งเปนสัณฐานของภูเขาไฟ ทําใหเกิดกระบวนการไหลของลําธาร แตกกระจายเปนลักษณะรัศมี ปจจุบันเปน
อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.  ภูเขาไฟน้ํายืน มีลักษณะเปนเนินเขาธารลาวา (Lava Flow) เปนพื้นท่ีบริเวณเดียวของจังหวัด
ท่ีเปนเนินภูเขาไฟ มียอดเนินเขาสูงประมาณ 258 เมตร ปจจุบันเปนเขตกสิกรรมพืชไร พืชสวน   

2.2) ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศโดยท่ัวไปคลายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอนจัดใน
ฤดูรอน และอากาศคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน  

3) โครงสรางพื้นฐาน 

3.1) ดานการคมนาคมขนสง 

มีการคมนาคมขนสงติดตอกับจังหวัดตางๆ ท้ังทางรถไฟ รถยนต และทางอากาศ  ดังนี ้
1. ทางรถไฟ การเดินรถของการรถไฟแหงประเทศไทย ตนทางจากสถานีกรุงเทพ ปลายทาง

จากสถานีอุบลราชธานี อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธาน ีมีรถดวน รถเร็ว และรถไฟปรับอากาศดวนพิเศษทุกวัน  
2.  ทางรถยนต สามารถใชเสนทางรถโดยสารประจําทางเดินทางภายในจังหวัด และจังหวัดตางๆ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหบริการท้ังรถบัสพัดลม/ปรับอากาศ รถตูปรับอากาศ และรถสองแถว ตลอดจน   
การเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ระยอง พัทยา หัวหิน ภูเก็ต รวมท้ังมีรถโดยสาร
ระหวางประเทศ จากอุบลราชธานี ไปยังเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

3.  ทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินนานาชาติ 1 แหง  

3.2) ดานสาธารณูปโภค และการส่ือสาร 

1. การไฟฟา สํานกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับซื้อกําลังไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต มีการ
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นท่ีทุกอําเภอ และสามารถจายไฟฟาให
ประชาชนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบไดในอัตรารอยละ 100   

2.  การประปา จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจการประปาท้ังหมด 4 แหง โดยแบงเปน การประปา 
สวนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร สาขาเดชอุดม และสาขาเขมราฐ  

3. การส่ือสาร การไปรษณียมีท่ีทําการไปรษณียจังหวัด 1 แหง ท่ีทําการไปรษณียระดับอําเภอ 
19 แหง ไปรษณียรับฝาก 3 แหง ไปรษณียรถยนต 1 คัน และไปรษณียอนุญาตเอกชน 126 แหง 

4) การผังเมือง 

4.1) ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี  

ขอบเขตผังเมือง ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 16,112.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ไร 
ประกอบดวย 25 อําเภอ 216 ตําบล และมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 239 แหง มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาใหเกิด
การพัฒนาท้ังในพื้นท่ีเมืองและชนบทอยางสมดุล สอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บานเมืองมีความเปนระเบียบ สวยงาม มีการเจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม มีแนวทางการวางผังเพื่อกําหนดการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม รวมถึงใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดท่ีวางไว  เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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4.2) ผังเมืองรวมอุบลราชธานี – วารินชําราบ (ปรับปรุงครั้งท่ี 3) จังหวัดอุบลราชธานี 

พื้นท่ีเขตวางผัง 104.80 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล 12 แหงดังนี้ 

1. อยูในพื้นท่ีอุบลราชธานี ไดแก เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาล
ตําบลอุบล เทศบาลตําบลขามใหญ เทศบาลตําบลปทุม องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด และองคการบริหาร
สวนตําบลไรนอย 

2. อยูในพื้นท่ีอําเภอวารินชําราบ ไดแก เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลตําบลแสนสุข 
เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ องคการบริหารสวนตําบลบุงไหม และองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง 

4.3) ผังรวมเมืองพิบูลมังสาหาร (ปรับปรุงครั้งท่ี 2) อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

พื้นท่ีเขตวางผัง 18.23 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี เทศบาล 4 แหง ดังนี้ 
1. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
2. เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร (บางสวน) 
3. เทศบาลตําบลโพธิ์ศรี (บางสวน) 
4. เทศบาลตําบลกุดชมพู (บางสวน) 

4.4) ผังเมืองรวมเมืองเดชอุดม-โพนงาม (ผังพื้นท่ีเปดใหม) อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

พื้นท่ีเขตวางผัง 142.71 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล 4 แหง ดังนี้ 

1. เทศบาลเมืองเดชอุดม 
2. เทศบาลตําบลโพนงาม 
3. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช 
4. องคการบริหารสวนตําบลกลาง (บางสวน) 

4.5) ผังเมืองรวมชุมชนชองเม็ก (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

พื้นท่ีเขตวางผัง 32.91 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล 2 แหง ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลชองเม็ก 
2. องคการบริหารสวนตําบลชองเม็ก (บางสวน) 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2557 – 2560) 

5.1) วิสัยทัศน (VISION) 

“ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคา การทองเท่ียว การเกษตรมีศักยภาพ” 

5.2) พันธกิจ (MISSION) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู  
2. สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวใหเพิ่มข้ึน  
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มข้ึน  
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5.3) คานิยม 

เพื่อกระตุนและโนมนาวใจใหบุคลากรในจังหวัดเกิดความกระตือรือรน ท่ีจะมีคานิยมในการ
ปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมการทํางานในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเปนการชวยสงเสริมใหกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประสบความสําเร็จ สะดวกและรวดเร็วข้ึน จึงกําหนดคานิยมรวม ดังนี้  

“ทํางานบนฐานขอมูล เพิ่มพูนความรู ยึดมั่นคุณธรรม” 

5.4) ประเด็นยุทธศาสตร (STRATEGY) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
2. การสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียว  
3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตร   
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
5. การเสริมสรางและรักษาความมั่นคง  
6. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์  

5.5) การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)  

S: จุดแข็ง (Strength)  
1.  มีพื้นท่ีการเกษตรเปนจํานวนมาก ประมาณ 5.6 ลานไร จากเนื้อท่ีท้ังหมด 10.3 ลานไร 

เปนแหลงใหญในการผลิตขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนท่ีตองการของตลาดโลก 
2.  เปนแหลงมรดก ดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา  
3.  มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับ

การเปนศูนยกลางดานการคา การทองเท่ียว การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน ศูนยกลางดาน Medical Hub 
เชน สนามบินนานาชาติ สถานีรถไฟ โรงแรมจํานวนมาก ศูนยการคาขนาดใหญ รวมท้ังเปนสถานท่ีต้ังของ
โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ  

4.  มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ รองรับภาคการผลิตทางการเกษตร 
ปศุสัตว การแปรรูปเปนสินคา OTOP 

5.  มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 7 แหง (รวมวิทยาลัยพยาบาล 2 แหง และมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  

6.  มีหนวยงานดานความมั่นคงหลายหนวยงาน ท้ังกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ 
(หนวยรักษาความสงบตามลําน้ําโขง) กองกําลังทหารพราน รวมท้ังตํารวจภูธรและตํารวจตระเวนชายแดน  

W : จุดออน (Weak)  
1. เกษตรกรสวนใหญขาดความสามารถในการจัดการกลุม และขาดการนําเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร ขาดการบริหารจัดการดานการตลาด ขาดอาชีพเสริม ขาดเงินทุน ขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน  
2.  ระบบชลประทานยังไมเพียงพอ และครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตร  
3.  ทรัพยากรปาไมเหลือนอยเพียงไมถึง 20% ของพื้นท่ี  
4.  ขาดระบบไฟฟาเพื่อการเกษตรและประปาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง  
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับตํ่า  
6.  แรงงานขาดการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
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  O : โอกาส (Opportunity)  

1. นโยบายของรัฐในการสงเสริมและพัฒนาประเทศดานตางๆ เชน การทองเท่ียว การปรับ
โครงสรางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

2. ความรวมมือของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และการเขาสูประชาคมอาเซียน สงผล
ใหเกิดความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ดานวิชาการ ดานการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม เพิ่มข้ึน  

3. มีพื้นท่ีพรมแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
ซึ่งสามารถสงเสริมศักยภาพดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เขาไปยังกลุมประเทศอินโดจีน  

4. เปนเมืองพี่เมืองนองกับเมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองกวางนาม สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  

  T : อุปสรรค (Threat)  
1.  ภัยธรรมชาติซ้ําซาก (ภัยน้ําทวม ภัยแลง) การระบาดโรคของพืชและศัตรูพืช 
2. การระบาดของโรคประจําถ่ิน เชน ไขเลือดออก โรคฉ่ีหนู  
3.  ปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน การลักลอบขนถายสินคาผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน

ตางดาวท่ีลักลอบเขาเมือง การอาชญากรรม การคามนุษย  
4.  ความผันผวนของราคาสินคาภาคเกษตร กลไกการตลาด  
5.  ขาดความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึงปญหาความขัดแยงทางการเมือง  
6.  ปญหาการแขงขันทางการคา การตลาดกับประเทศเพื่อนบาน  
7.  คานิยมของประชาชนในปจจุบันเปล่ียนไปสูกระแสบริโภคนิยม ทําใหมีภาระคาจายเพิ่มมากข้ึน  
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5.2 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1) สภาพทางเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Products of Ubonratchathani แบบ Bottom up) ป 2557 โดยการจัดเกบ็ขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง
ในจังหวัด มีมูลคา 173,990 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,283 ลานบาท จากป 2556 โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
อุบลราชธานีตอประชากร (Gross Provincial Products Per Capita) เทากับ 100,864 บาทตอคน เพิ่มข้ึน
รอยละ 1.6 จากป 2556 จากจํานวนประชากร 1.725 ลานคน 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ขยายตัวรอยละ 2.8 ชะลอตัวจากท่ีขยายตัว 
รอยละ 3.6 ในป 2556 จากการขยายตัวของสาขาการผลิตท่ีเปนโครงสรางสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก สาขา
การขายสงขายปลีก เพิ่มข้ึนรอยละ 3.4 สาขาอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึนรอยละ 6.2 สาขาเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนรอยละ 
0.6 สาขาตัวกลางทางการเงิน เพิ่มข้ึนรอยละ 7.8 และสาขาอสังหาริมทรัพยฯ เพิ่มข้ึนรอยละ1.3 

โครงสรางการผลิตจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี ป 2557 พิจารณาจากสัดสวน
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป สาขาการผลิตท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก คือ สาขาการขายสงการขายปลีกการซอมแซมฯ 
รอยละ 27.2 สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 19.5 สาขาเกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไม รอยละ 16.0 สาขาบริการ
ดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 9.0 และสาขาตัวกลางทางการเงิน รอยละ 8.3 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุบลราชธานีป  2557  มีคาเทากับ 131.4 ลดลงจากปท่ี
ผานมา รอยละ 1.4 เนื่องจากตนทุนการผลิตและบริการลดลงจากมาตราควบคุมราคาสินคาและบริการ สงผล
ใหดัชนีราคาภาคนอกเกษตรลดลงรอยละ 1.8 จากรอยละ 4.6 ในปท่ีผานมา ในหลายสาขา อาทิ สาขาขนสง 
สาขาอุตสาหกรรม การขายสงการขายปลีกฯ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาบริการดานชุมชนฯ สําหรับ
สาขาท่ีเพิ่มข้ึน ไดแก สาขาเหมืองแรฯ สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ สาขากอสราง สาขาตัวกลางทาง
การเงิน สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย สาขาบริหารราชการแผนดินฯ สาขาการศึกษา สาขาบริการดาน
สุขภาพฯ และสาขาลูกจางในครัวเรือน ในขณะท่ีดัชนีราคาของภาคเกษตร คงท่ีเทากับปท่ีผานมา คือ รอยละ 
0.5 จากสาขาเกษตรกรรม ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.6 จากรอยละ 0.3 แตสาขาประมงลดลงรอยละ 2.6 จาก
รอยละ 11.6 

1.1) ภาคการเกษตร 

          ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพดานการเกษตรเปนสวนใหญโดยมีการทํานาปเปนหลัก 
มีการปลูกพืชไรท่ีสําคัญคือการปลุกมันสําปะหลัง การปลูกไมยืนตนท่ีสําคัญคือยางพารา ปาลมน้ํามัน การปลูก
ไมผลท่ีสําคัญ คือ มะมวง ลําไย การปลูกพืชผักท่ีสําคัญ พริกเม็ดใหญ (พริกหัวเรือ) มีการเล้ียงสัตว และทําประมง
ในบางพื้นท่ีของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ีท้ังหมด 10.06 ลานไร เปนเนื้อท่ีถือครองดานการเกษตร 
5.8 ลานไร โดยแยกเปนท่ีนา 4.2 ลานไร ท่ีพืชไร 0.4 ลานไร ท่ีไมผลไมยืนตน 0.4 ลานไร และท่ีการเกษตรอื่นๆ 
0.1 ลานไร 

1.2) ภาคการคา 

1. ในป 2557 การจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดอุบลราชธานี มีนิติบุคคลท้ังส้ิน จํานวน 
7,363 ราย มูลคาทุนจดทะเบียนรวม 45,188 ลานบาท โดยมีหางหุนสวนบริษัทท่ีดําเนินกิจการ จํานวน 3,443 ราย 
มูลคาทุนจดทะเบียน 34,452 ลานบาท แบงเปนบริษัทจํากัด 1,162 ราย และหางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวน
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สามัญนิติบุคคล 2,281 ราย มีแนวโนมการจดทะเบียนสอดคลองกับสภาวการณโดยรวมท่ีมีสัญญาณการฟนตัว
จากมาตรการตางๆ ของภาครัฐ การผลักดันมาตรการดานการเงินและการคลังตามนโยบายรัฐบาล จะชวยสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปถัดไป ท้ังนี้ ยังคงตองติดตามสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามัน 
การสงออก ภัยแลง ราคาสินคาเกษตร ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศและสงผลตอ
ภาพรวมการจดทะเบียนจัดต้ังหางหุนสวนบริษัท 

2. ภาวะการคาชายแดน 
        2.1  ขอมูลพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศ 
คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีชองทางการคารวม 7 จุด จําแนกเปน 
จุดผานแดนถาวร 2 แหง และจุดผอนปรน 5 แหง รายละเอียดดังนี้ 
 2.1.1 ชองทางการคากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 6 จุด คือ 
จุดผานแดนถาวร จํานวน 2 จุด (ดานพรมแดนชองเม็ก และดานพรมแดนปากแซง) และจุดผอนปรน จํานวน 4 จุด  
 2.1.2  ชองทางการคากับราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 1 จุด คือ จุดผอนปรน    
ชองอานมา ต้ังอยูบานน้ํายืน หมูท่ี 6 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ติดกับบานสะเตียลกวาง 
อําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวหิาร  
        2.2 สถิติการคาชายแดน การคาชายแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดานจังหวัดอุบลราชธานี ป 2558 (มกราคม – ธันวาคม 2558) ณ ดานศุลกากรชองเม็ก (อําเภอ
สิรินธร) และดานศุลกากรเขมราฐ (อําเภอปากแซง) มูลคาการคารวมท้ังส้ิน 17,406.74 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 
ป 2557 (17,344.10 ลานบาท) เทากับ 62.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.36 
 2.2.1 ภาวะการสงออก ป 2558 มีมูลคาการสงออก 14,045.45 ลานบาท ลดลงจาก    
ป 2557 เทากับ 1,535.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.86 เนื่องจากราคาน้ํามันเช้ือเพลิงซึ่งเปนสินคาสงออก
สําคัญมีราคาลดลงทําใหมูลคาสงออกโดยรวมลดลง สวนสินคาสินคาสงออกท่ีสําคัญอื่นๆ ไดแก ของใชประจําวัน 
(สินคาอุปโภค-บริโภค) และวัสดุกอสราง 
 2.2.2 ภาวะการนําเขา ป 2558 มีมูลคาการนําเขา 3,361.29 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก      
ป 2557 เทากับ 1,598.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.64 เนื่องจากการนําเขาเพิ่มข้ึนของสินคากสิกรรมและ
พลังงานไฟฟา สินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก สินคากสิกรรม พลังงานไฟฟา และสินคาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.3  วิเคราะหภาวะการคาชายแดน  
 2.3.1 มูลคาการคาชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานจังหวัด
อุบลราชธานี อยูในภาวะปกติและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา โดยสินคาหลักในการสงออก ยังเปน
น้ํามันเช้ือเพลิง ของใชประจําวัน และวัสดุกอสราง แสดงใหเห็นถึงความตองการอุปโภค-บรโิภค และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมีอยูอยางตอเนื่อง สวนสินคานําเขาเพิ่มข้ึนจากปท่ี
ผานมา จากการนําเขาสินคากสิกรรม และพลังงานไฟฟา  

2.3.2 การคาชายแดนไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาดานจังหวัดอุบลราชธานี อยูในชวง
การเตรียมพรอมยกระดับจุดผอนปรนชองอานมาข้ึนเปนดานถาวร โดยปจจุบันเปดทําการเฉพาะวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี เมื่อยกระดับข้ึนเปนดานถาวรไดแลว จะทําใหการคาขาย ขนสงสินคาทําไดสะดวกข้ึน ผูบรโิภค
ชาวกัมพูชา นิยมสินคาจากประเทศไทยมาก เนื่องจากเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ โดยสินคาท่ีนิยมซื้อ-ขายกัน ไดแก 
สินคาอุปโภค-บริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ เชน สบู ยาสีฟน เส้ือผา วัสดุกอสราง และวัสดุทางการเกษตร เปนตน 
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2) สภาพสังคม 

2.1) การศาสนา 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัด สํานักสงฆ รวมท้ังพุทธสถาน กระจายตัวกันอยู
ท่ัวไปในพื้นท่ีของจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี มีพระอารามหลวง 3 แหง คือ 

1.  วัดสุปฏนารามวรวิหาร (ธรรมยุติ) 
2.  วัดมหาวนารามวรวิหาร (มหานิกาย) 
3.  วัดศรีอุบลรัตนารามวิหาร (ธรรมยุติ)  

2.2) การสาธารณสุข 

1.  การพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ไดใหความสําคัญท้ังงานตามนโยบายของ
รัฐบาล การแกไขปญหาสุขภาพของพื้นท่ี และการพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีมุงเนนใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ การคุมครองผูบริโภคและการบริหารจัดการ 

2.  สถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
2.1  อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม 
 

ป 
เกิดมีชีพ ตาย อัตราเพิ่ม 

จํานวน อัตรา/พัน จํานวน อัตรา/พัน จํานวน รอยละ 
2546 20,561 11.44 7,761 5.30 12,800 0.71 
2547 21,882 12.82 9,385 5.32 12,497 0.75 
2548 22,035 12.42 9,876 5.56 12,159 0.69 
2549 20,872 11.69 9,569 5.36 11,303 0.63 
2550 20,832 11.67 9,681 4.42 11,151 0.62 
2551 20,837 11.61 9,983 5.56 10,854 0.61 
2552 20,670 11.46 10,374 5.75 10,296 0.57 
2553 20,555 11.40 10,495 5.82 10,060 0.56 
2554 21,768 11.99 11,034 6.08 10,734 0.59 
2555 21,410 11.79 10,949 5.99 10,474 0.57 
2556 20,085 10.99 11,094 6.07 8,991 0.49 
2557 18,170 9.85 11,824 6.41 6,346 0.34 

 

2.2  สถานการณการเจ็บปวย  
2.2.1  สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 3 อันดับแรก คือ โรคระบบยอยอาหาร รวม

โรคในชองปาก โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตาบอลิซึม และโรคระบบไหลเวียนเลือด  
2.2.2  สาเหตุการปวยของผูปวยใน 3 อันดับแรก คือ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ 

โภชนาการและเมตะบอลิซึม โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และเบาหวาน                   
2.2.3  โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับแรก คือ อุจจาระรวง

เฉียบพลัน ไขไมทราบสาเหตุ และปอดอักเสบ 
2.3 สถานการณการเสียชีวิตจากการเจ็บปวย สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก คือ มะเร็ง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตและกลุมอาการของไต 
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3) ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1) ทรัพยากรปาไม  

จํานวนพื้นท่ีปาไม (อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวนฯ) มีพื้นท่ีปาตามกฎหมาย 3,690,230 ไร 
แยกเปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 50 ปา อุทยานแหงชาติ จํานวน 4 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 2 แหง 
และวนอุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง  

ลักษณะปาไมท่ีพบ มีท้ังปาเต็งรังหรือปาแดงท่ีมีอยูท่ัวไป ปาดิบแลงและปาผสมในเขตอําเภอ
น้ํายืน สวนปาเบ็ญจพรรณมีอยูในบริเวณอําเภอเขมราฐ อําเภอบุณฑริก และอําเภอพิบูลมังสาหาร ไมสวนใหญ 
เปนไมกระยาเลย ไดแก ไมพะยูง ไมยาง ไมตะแบก ไมแดง ไมประดู ไมเค่ียม ไมตะเคียน ไมเต็ง ไมชุมแพรก  
ไมกันเกรา เปนตน และปาไมท่ีเหลือไมเพียงพอท่ีจะรักษาสภาพอากาศแหลงตนน้ําลําธาร และการพังทลาย
ของดินได ไดแก ปาเต็งรังหรือปาแดงท่ีมีอยูท่ัวไป  

3.2) ทรัพยากรดิน  

คุณสมบัติของดินท่ัวไปของจังหวัดอุบลราชธานี แบงออกเปน 
1. ดินรวน-ดินรวนปนทราย สวนใหญจะอยูบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา รอยละ 25.5 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
2. ดินรวนทราย-ดินรวนปนทราย เปนดินตามบริเวณท่ีราบสูงท่ัวไป มีความอุดมสมบูรณตํ่า 

รอยละ 38.5 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
3. ดินรวนปนทราย สวนใหญเปนดินตามพื้นภูเขาและท่ีลาดชัน ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง 

รอยละ 7.5 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
4. ดินรวนปนทราย สวนใหญเปนดินตามพื้นภูเขาและท่ีลาดชัน ดินมีความอุดมสมบูรณระดับ 

ปานกลาง-ตํ่า รอยละ 28.5 ของพื้นท่ีท้ังหมด 

3.3) ทรัพยากรแรธาตุ  

จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบวาจังหวัดอุบลราชธานีมีแรอโลหะเพียงชนิดเดียว 
คือ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแลว 2 แหง คือ อําเภอเมืองอุบลราชธานีและอําเภอตระการพืชผล นอกจากนี้ มี
ทรัพยากรแรท่ีอยูในรูปของหินชนิดตางๆ อีกมาก อาทิเชน หินบะซอลต หินทราย และแรรัตนชาติ เปนตน 

3.4) ทรัพยากรน้ํา 

1. แหลงน้ําธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดปลายน้ํา มีแรน้ําหลายสายของภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือท่ีไหลมาบรรจบกัน แมน้ําและลําธารท่ีสําคัญ คือ แมน้ําโขง แมน้ํามูล แมน้ําชี ลําเซบก 
ลําเซบาย ลําโดมใหญ ลําโดมนอย 

2. แหลงน้ําเพื่อการชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานีไดกอสรางเข่ือนขนาดใหญเพื่อกักเก็บน้ําไว 
รวมท้ังผลิตกระแสไฟฟา 2 เข่ือน คือ  

 2.1 เข่ือนสิริธร ต้ังอยูอําเภอสิรินธร ลักษณะอางเก็บน้ําขนาดใหญ ขนาดเข่ือนสูง 42 เมตร 
ยาว 950 เมตร สันเข่ือนกวาง 7.50 เมตร เก็บน้ําได 1,966.5 ลานลูกบาศกเมตร สามารถผลิตไฟฟาได 36,000 
กิโลวัตต สงน้ําชวยเหลือทางการเกษตร ไดถึง 150,000 ไร 

 2.2 เข่ือนปากมูล ต้ังอยูท่ีอําเภอโขงเจียม ลักษณะเปนฝายกั้นน้ําขนาดใหญ ความสูง
เฉล่ีย 17 เมตร ยาว 300 เมตร ติดต้ังประตูควบคุมการระบายน้ําฉุกเฉินขนาดใหญ 8 บาน สามารถระบายได
สูงสุดถึง 18,500 ลูกบาศกเมตร/วินาที สามารถระบายน้ําหลากไดเทากับสภาพน้ําเดิม  



บทที่ 6 
การศึกษาดูงาน : ดานศุลกากรชองเมก็ (Chongmek Customs House) 

6.1 สาระสําคัญ2 

ชองเม็กเปนจุดผานแดนไทย-ลาว ต้ังอยูในเขตอําเภอสิรินธร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 90 
กิโลเมตร เปนพื้นท่ีชายแดนติดตอระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเปนจุดผานแดน
จุดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีสามารถเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน 
ในขณะท่ีจุดอื่นจะตองขามแมน้ําโขง และเปนท่ีส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากจังหวัดอุบลราชธาน ี
และถนนสายนี้เช่ือมกับถนนในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาไปสูเมืองปากเซไปอีก 38 กิโลเมตร 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย  

 

 
 
1) ความเปนมาของดานศุลกากรชองเม็ก 

ดานศุลกากรชองเม็กแหงแรก ต้ังอยูบนท่ีดินของเอกชนริมแมน้ํามูลทางทิศเหนือของแกงสะพือ  
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะเปนอาคารไม 2 ช้ัน สรางเมื่อป พ.ศ. 2482 การนําเขา
สงออกในสมัยนั้น เปนการขนสงทางน้ํา โดยสินคานําเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะบรรทุก
มากับเรือ แลนตามแมน้ําโขงมาเขาปากแมน้ํามูลท่ี อําเภอโขงเจียม ผานดานพรมแดนโขงเจียมมาจอดท่ีดานฯ 
ชนิดของสินคาขาเขา ไดแก ลูกเรว และของปาอื่นๆ สวนสินคาขาออก มี 2 ชนิด คือ เกลือ และน้ําปลาบรรจุไห 

ตอมาการนําเขา – สงออก ไดเปล่ียนมาใชเสนทางการขนสงทางบก ผานพรมแดนชองเม็ก 
อําเภอพิบูลมังสาหาร (ปจจุบันตําบลชองเม็กข้ึนอยูกับอําเภอสิรินธร) มีเขตแดนติดตอกับดานวังเตา เมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สินคาจะบรรทุกรถยนตวิ่งมาตามถนนลูกรังถึงดานฯ  

2 ท่ีมาของขอมูล : website http://www.chongmekcustoms.com 
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โดยในป พ.ศ. 2498 ไดยายมาสรางอาคารท่ีทําการ และบานพัก ท่ีบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 217 อําเภอ
พิบูลมังสาหาร เพื่อใชปฏิบัติราชการ  

ในป พ.ศ. 2549 กรมศุลกากรไดรับเงินงบประมาณกอสราง ดานศุลกากรแหงใหมข้ึนท่ีบริเวณ
จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร โดยใชช่ือวา ดานศุลกากรชองเม็ก เปนดานศุลกากรท่ีทันสมัยและเปน
ศูนยรวมของหนวยราชการท่ีเกี่ยวของกับการนําเขา-สงออกสินคา ใหบริการดวยระบบสารสนเทศ ณ จุดผานแดน 
ในสวนดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร ถูกใชเปนจุดตรวจทางถนน เพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนี
ภาษีศุลกากร 

2) ขอมูลพื้นฐานของดานศุลกากรชองเม็ก 

ดานศุลกากรชองเม็ก เปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 2 กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ต้ังอยูท่ี ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โดยมีนายบุญเทียม    
โชควิวัฒน เปนนายดานศุลกากรชองเม็ก ปจจุบันกรมศุลกากรมีดานศุลกากร ท้ังส้ิน 48 แหง ท่ัวประเทศ 

สินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก ของใชประจําวัน (สินคาอุปโภค-บริโภค) น้ํามันเช้ือเพลิง วัสดุ
กอสราง ยานพาหนะและสวนประกอบ เปนตน 

สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินคากสิกรรม พลังงานไฟฟา เครื ่องใชไฟฟา และสินคา
อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน 
 

 
 

6.2 วัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน 

1. ไดเรียนรูหนวยงานท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขามาปรับใชใน
การทํางาน ตามนโยบาย Thailand 4.0  

2. เพื่อใหรับทราบแนวทางการบูรณาการบริหารชายแดน ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 
ซึ่งเปนลักษณะการปฏิบัติงานรวมกันของศุลกากรและหนวยงานตางๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามแนวชายแดน ใหเกิด
ความรวมมือและการประสานงาน รวมท้ังขจัดการขัดแยงและความซ้ําซอนในการทํางานของหนวยงานตางๆ 
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3. แลกเปล่ียนประสบการณ และมีโอกาสในการซักถาม เกี่ยวกับนโยบายการทํางาน ข้ันตอน
การปฏิบัติงาน จากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีของดานศุลกากรชองเม็ก 
 

6.3 บทเรียนท่ีไดจากการศึกษาดูงาน 

1) ภารกิจหนาท่ีของดานศุลกากรชองเม็ก  

  1. อํานวยความสะดวกและสงเสริมการคา 
  2. จัดเก็บภาษีและรายได 
  3. ควบคุมและตรวจสอบการศุลกากร 

2) เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของดานศุลกากรชองเม็ก 

1.  จังหวัดอุบลราชธานี (ยกเวนเขตอํานาจของดานศุลกากรเขมราฐ ไดแก อําเภอเขมราฐ 
อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอนาตาล อําเภอกุดขาวปุน อําเภอมวงสามสิบ และอําเภอตระการพืชผล)  

2.  จังหวัดยโสธร 
3.  จังหวัดรอยเอ็ด  

3) จุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และสนามบินศุลกากร 

จุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน และสนามบินศุลกากรอยูภายในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.จุดผานแดนถาวร 1 แหง ดานพรมแดนชองเม็ก  
  

  
 

       ท่ีต้ัง ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงขามกับดานสากลวังเตา เมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปดทําการต้ังแตเวลา 06.00-20.00 น. 

2. จุดผอนปรน 3 แหง 
2.1 จุดผอนปรนโขงเจียม    
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ท่ีต้ัง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากดานศุลกากรชองเม็ก ประมาณ 22 

กิโลเมตร ตรงขามกับเมืองชะนะสมบูรณ แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปดทําการ
สัปดาหละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร ต้ังแตเวลา 08.30-15.00 น. 

 

2.2 จุดผอนปรนชองตาอู       
 

  
 
         ท่ีต้ัง อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากดานศุลกากรชองเม็ก ประมาณ  
70 กิโลเมตร ตรงขามเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปดทําการสัปดาหละ 
3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30-15.30 น. 
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2.3.จุดผอนปรนชองอานมา  
 

  
 

ท่ีต้ัง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากดานศุลกากรชองเม็ก ประมาณ 
140 กิโลเมตร ตรงขามกับเมืองจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา เปดทําการวันจันทร –  
วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30-15.30 น. 

 
 

3.  สนามบินศุลกากร สนามบินนานาชาติอุบลราชธาน ี
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4) เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชในดานศุลกากรชองเม็ก 

1. ระบบกลองวงจรปด (CCTV) ภายในบริเวณดานศุลกากรชองเม็ก ท้ังภายในอาคารและ
นอกอาคาร 27 จุด เพื่อตรวจสอบความเคล่ือนไหวของคน ยานพาหนะ สินคาและสภาพแวดลอม 

2. ระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา (Container Inspection System) แบบเคล่ือนท่ีได 
(Mobile Type) สามารถตรวจสอบสินคาภายในตูคอนเทนเนอรวาตรงกับท่ีสําแดงหรือไมโดยไมตองเปดตูตรวจ 
ทําใหสะดวก รวดเร็วกวาการเปดตรวจตามปกติ โดยไมทําใหสินคาเกิดความเสียหาย การเคล่ือนยายสินคาเปนไป
อยางรวดเร็ว 

 

 

 

 
 

3. X-Ray Machine for Drug Inspection 
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4. ระบบงานอิเล็กทรอนิกส 
 

  
 
5) บทบาทดานศุลกากรกับการคาชายแดน 

1. ดานการนําเขา - สงออก 
1.1 ใหความรูแกผูประกอบการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร  พิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่น

ท่ีเกี่ยวของ 
1.2  แนะนําใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ เกี่ยวกับการใชสิทธิประโยชนทางศุลกากร 

ดานตางๆ ตลอดจนขอกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
1.3 จัดใหมีการพบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อใหเกิดทําความเขาใจระหวางเจาหนาท่ี

และผูประกอบการเพื่อจะไดรับทราบปญหาและขอเสนอแนะจากผูประกอบการ 

2. ใหความรูกับประชาชนท่ัวไปท่ีจะเขามาเปนผูประกอบการรายใหมท่ีเกี่ยวกับศุลกากร และ
มีสวนรวมกับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อสรางความเปนกันเอง ตลอดจนการชวยเหลือสังคมรอบขางในดานตางๆ เชน 
การชวยเหลือและรวมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ 

6.4 แนวคิดท่ีจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ 

1.  หนวยงานมีการพัฒนาระบบงานของศุลกากร โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เขามาปรับใชในการทํางาน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ตอการปฏิบัติงาน ตัวอยางท่ีเห็น
จากดานศุลกากรชองเม็ก คือ ไดติดต้ังระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา (Container Inspection System) 
แบบเคล่ือนท่ีได (Mobile Type) ซึ่งเปนเทคโนโลยีในการตรวจสอบสินคานําเขา-สงออก เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วและโปรงใส เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร ปองกันและปราบปรามการลักลอบ หลีกเล่ียง
ภาษีศุลกากร เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคาระหวางประเทศใหกับผูประกอบการของประเทศไทย 
รวมถึงการรองรับมาตรการตามโครงการวาดวยความปลอดภัยเบ้ืองตนในการขนสงตูสินคา (Container Security 
Initiative ; CSI) ของสหรัฐอเมริกา และในทางปฏิบัติเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบสินคาภายในตูคอนเทนเนอร
วาตรงกับท่ีสําแดงหรือไมโดยไมตองเปดตูตรวจ ทําใหสะดวก รวดเร็วกวาการเปดตรวจตามปกติ โดยไมทําใหสินคา
เกิดความเสียหาย การเคล่ือนยายสินคาเปนไปอยางรวดเร็ว อันเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคา
ใหกับผูประกอบการ สามารถตรวจสอบอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสารกัมมันตรังสี ท่ีซุกซอนอยูในตูสินคาไดอยาง
ปลอดภัย อีกท้ัง ทําใหผูประกอบการสงออกสินคา ไดรับความสะดวก รวดเร็ว โดยการนํารูปภาพท่ีไดจากการ
เอซเรย ไปยืนยันกับศุลกากรในแตละประเทศ ซึ่งทําใหศุลกากรประเทศเหลานั้นทําการเปดตรวจสินคานอยลง 
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2. การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการชายแดนรวมกัน หรือการบูรณาการบริหารชายแดน 
(Coordinated Border Management; CBM) ซึ่งเปนแนวทางความรวมมือระหวางหนวยงานชายแดน      
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเคล่ือนยายสินคาและการเดินทาง โดยท่ี
ไมขัดตอกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เปนลักษณะการปฏิบัติงานรวมกันของศุลกากรและหนวยงานตางๆ ท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีตามแนวชายแดน ท้ังระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือและการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขจัดการขัดแยงและความซ้ําซอนในการทํางานของหนวยงานตางๆ จะทําใหการ
เคล่ือนยายสินคา การขนสง และการเดินทางขามแดนของบุคคลเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว รวมท้ัง
สามารถควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามแนวชายแดน  
ซึ่งดานศุลกากรชองเม็กไดมีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ของประเทศไทย เชน ดานกักกันสัตว ดานตรวจ
พืช ดานตรวจสัตวน้ํา ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เปนตน 

3. การท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงานสถิติการนําเขา-สงออก ทําใหไดรับทราบ
สถานการณและแนวโนมทางการคาในการนําเขา-สงออกสินคาในปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูการบริหารจัดการผลผลิต
ภายประเทศ และการวบคุมการนําเขาสินคา เพื่อไมใหเกิดภาวะลนตลาดในประเทศไทย อาทิเชน การนําเขา
มันสําปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผานทางดานศุลกากรชองเม็ก ปกติแลวกระทรวงพาณิชย
ไมไดจํากัดการนําเขา แตไดอนุญาตใหนําเขาอยางเสรี เนื่องจากการผลิตมันสําปะหลังภายในประเทศไมเพียงพอ
กับความตองการ จึงตองนําเขามันสําปะหลังจํานวนมาก นอกจากนี้ ข้ันตอนการนําเขาสินคา มีหลายหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ จึงไดมีการขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร ใหตรวจสอบโรคพืช
กอนนําเขา ซึ่งจะตองมีใบรับรองโรคพืชและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ กอนท่ีจะสามารถนําเขาได และตองมีการ
ตรวจสอบน้ําหนักรถบรรทุกอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหาน้ําหนักบรรทุกเกิน 

4. ทุกหนวยงานควรมีแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน อาทิเชน กรณีเกิดโรคระบาด อัคคีภัย 
อุบัติเหตุ การชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที และตองมี
การซักซอมแผนระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศอยางตอเนื่องอีกดวย 

 

6.5 บทสรุป 

  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ในหลักสูตร 
การพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี 22 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขารวมการศึกษาดูงาน 
ในประเทศ โดยกําหนดกรอบการศึกษาดูงานใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 
และแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนประเทศ
ไปสู Thailand 4.0 และการบริหารโครงการ (Project Management) เพื่อเช่ือมโยงการพัฒนาขาราชการ   
ใหสามารถสนับสนุนใหเกิดการขับเคล่ือนโยบายภาครัฐไปสูเปาหมายได  

ในวันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 ผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูนําคล่ืนลูกใหม 
ในราชการไทย รุนท่ี 22 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 54 ราย และเจาหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เขารวมการศึกษาดูงานในประเทศ ณ ดานศุลกากรชองเม็ก ตําบลชองเม็ก 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไดรับฟงการบรรยายจาก นายบุญเทียม โชควิวัฒน นายดานศุลกากรชองเม็ก 
และนายนคร เจริญสุขุมานันท หัวหนาฝายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร รวมท้ังไดรับชมบรรยากาศ   
การทํางานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีโดยรอบ  
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ท้ังนี้ ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสรับฟงการบรรยาย ซักถามเพิ่มเติม เรียนรู แลกเปล่ียน
ประสบการณ และไดรับการตอนรับจากเจาหนาท่ีดานศุลกากรชองเม็กเปนอยางดี  

1) สิ่งท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดในงาน/ชีวิตสวนตัว 

1. นําแนวคิดเรื่องการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขามาปรับใชในการทํางาน 
ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ตอการปฏิบัติงาน และเปนการเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน 

2. การบูรณาการการทํางานรวมกัน สามารถนําไปปรับใชในการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งผูรวมงาน
แตละคนมีความสําคัญ ความสามารถท่ีแตกตางกันไป ควรรูจักการประสานงานหรือเลือกผูรวมงานท่ีเหมาะสม
กับงาน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จได 

3. แนวโนมและสถานการณปจจุบันทางการคาในสินคานําเขา-สงออก ในบริเวณแนวชายแดน
ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรทางการคา การผลิต การตลาด ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ  

4. แผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน นํามาใชเปนโมเดลเพื่อแกไขปญหา สามารถนําไปปรับใช
ในการทํางานหรือแกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน โดยเริ่มจากการศึกษาหาวิเคราะหถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ
ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนได จากนั้นระดมความคิดและความรวมมือของผูรวมงานหรือคนในองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อหาทาง
แกไขปญหา โดยเริ่มจากการศึกษาหาสาเหตุความนาจะเปนท่ีอาจเกิดข้ึน ระดมความคิดและความรวมมือของ
ผูรวมงานหรือคนในองคกรท่ีเกี่ยวของ เพื่อหาทางแกไขปญหาดังกลาวใหสําเร็จและเปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย
หรือมีความขัดแยงนอยท่ีสุดของผูรวมงาน และวางแผนในการทํางานท่ีกระชับ ตอบสนองอยางรวดเร็ว 
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2) ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานดานศุลกากรชองเม็ก 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 




	หน้าปกพี่อิ๋ว
	คำนำ
	บทสรุปผู้บริหาร
	สารบัญ
	บทนำ.(page1)pdf
	1.ข้อมูลจังหวัดนครนายก (page2-9)
	2.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ (page10-23)
	3.การศึกษาดูงานเขื่อนขุนด่าน (page24-29)
	4.ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี (page30-40)
	เกิดมีชีพ
	ตาย
	อัตราเพิ่ม


	5.การศึกษาดูงานด่านศุลกากรช่องเม็ก (page41-50)
	หน้าปกหลังพี่อิ๋ว

