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กระทูถามที่ ๘๐๒ ร.
สภาผูแทนราษฎร
๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง ขอใหจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้
ราษฎรรองเรียนขอใหจัดตั้งจังหวัดพระนารายณโดยเสนอเปนพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด
พระนารายณ โดยยกฐานะอําเภอชัยบาดาลเปนอําเภอเมือง ตําบลมวงคอมยกฐานะเปนกิ่งอําเภอมวงคอม
แยกจากอําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง อําเภอพัฒนานิคม อําเภอลําสนธิ อําเภอสระโบสถ อําเภอ
โคกเจริญ และอําเภอหนองมวง ซึ่งอําเภอชัยบาดาลมีศาลจังหวัด สํานักงานอัยการ กรมคุมประพฤติ
วิท ยาลั ย ราชภั ฏพระนคร วิ ท ยาลั ยราชภัฏ ลพบุ รี โรงเรี ย นนานาชาติอั ส สัม ชั ญ ศู น ย ก ารศึ ก ษา
เปดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาโท ศูนยการศึกษาโรงเรียนพณิชยการนารายณวิทยา วิทยาลัย
เกษตรกรรมอําเภอพัฒนานิคม ศูนยวิจัยที่วัดเขางู มีแหลงน้ําที่สําคัญคือ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อางเก็บน้ํา
ทรัพยตะเคียน อางเก็บน้ําหวยใหญไพศาลี อางเก็บน้ําหวยใหญวังแขม อางเก็บน้ําวังมโนราห และ
อางเก็บน้ําอื่น ๆ อีกจํานวนมาก มีสถานที่ทองเที่ยวปรางคนางผมหอม ปรางคนอย เขาสมโภชน
น้ําตกวังกานเหลือง เมืองเกาทาหลวง เมืองเกาซับจําปา ซากโบราณโปงมะนาวซึ่งมีการฝงศพซอนกัน
หลุมเดียวเปนรอยศพ เปนบานเมืองที่เกิดมานาน มีหมูบานที่เกิดเปนเมืองนับพันปแตไมมีการพัฒนา
เนื่องจากการขาดการเหลียวแลจากรัฐบาล น้ําตกวังกานเหลืองเคยนํารายไดจากชาวตางประเทศ
ซึ่งไปเที่ยวเขาประเทศเปนจํานวนมาก เปนสถานีเพาะพันธุสัตวใหญ มีพันธุพอโค แมโค กระบือ
สุกร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี อยุธยา สิงหบุรี อางทอง ชัยนาท นครสวรรค
เพชรบูรณ ชัยภูมิ ลพบุรี มีพื้น ที่ติดตอกับ ๑๐ จังหวัด เปน ศูน ยกลางของการทองเที่ยวและเปน
ชุมทางรถยนตที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต แมน้ําปาสัก
สามารถเชื่อมตอสูแ มน้ําโขง ถามีการจัดตั้งจังหวัดขึ้น จะมีการพัฒนา ประหยัดเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทาง ทั้งจะมีพื้นที่กวางขวางในการสรางอุตสาหกรรมอีกเปนจํานวนมาก ทั้งอุตสาหกรรมผลิต
อุตสาหกรรมประกอบ อุตสาหกรรมแปรสภาพ และเปน อูขาวอูน้ํา จอมพล ป. พิบูล สงคราม
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เคยมีความเห็นวาพื้นที่นี้ควรจัดตั้งเปนเมืองหลวง เพราะมีสนามบินถึงสองแหง สมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง จอมพล ป. พิ บูลสงครามมีแ ผนพัฒ นาจังหวัด ลพบุรี โดยในพื้น ที่ที่ จะจัดตั้ งจังหวั ด
พระนารายณนี้ ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สมเด็จพระนารายณ
มหาราชทรงเสด็จมาประทับที่เขาหินกลิ้ง ในการทําศึกตอสูกับพมา เขมร ใชทําเล ณ ที่แหงนี้เปน
จุดยุทธศาสตรที่มีคลองสมเด็จพระนารายณ ซึ่งตอมาชื่อไดถูกเรียกใหสั้นลงเปนคลองลํานารายณ
จึงขอเรียนถามวา
๑. ขอใหรัฐบาลพัฒนาอําเภอทั้ง ๘ อําเภอ จัดตั้งขึ้นเปนจังหวัดพระนารายณจะไดหรือไม
เพราะมีเขตการศึกษาอยูใ นพื้น ที่ อยูแ ล ว มี โรงเรียนมัธยมจํานวนมาก มี ทางรถไฟไปมาสะดวก
มีการขนสงทางน้ํา ทางเรือ ตั้งแต หลมเก า หลม สัก จังหวัดเพชรบูรณ ลํานารายณ ชัย บาดาล
แกงคอย กรุงเทพ ฯ รัฐบาลทราบเรื่องดังกลาวมากอนหรือไม หากทราบแลว รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง
จังหวัดหรือไม อยางไร ถามีนโยบายดังกลาวจะดําเนินการจัดตั้งไดเมื่อใด
๒. เนื่องจากมีที่ดินสถานที่ราชการในการจัดตั้งไดทันที โดยใชสถานที่ราชการในอําเภอ
ลํานารายณกอน เนื่องจากมีพื้น ที่บริเ วณสถานที่เทศบาล มีองคการบริหารสวนตําบลพื้น ที่ใ หญ
เพียงพอที่จะตั้งเปนศาลากลางจังหวัดได และใชสถานศึกษาไปพลางกอน และเมื่อดําเนินการไปได
ระยะหนึ่ ง จึง ตั้ งศาลากลางขึ้น หากมีก ารจั ด ตั้ง เปน จั งหวั ดขึ้ น มาได จะเป น การประหยั ดเวลา
และคาใชจายอยางมาก โดยเฉพาะการเดินทางไปติดตอจังหวัดเพชรบูรณใชระยะทางกวารอยกิโลเมตร
ถามาที่ ลํา นารายณป ระมาณ ๑๗ กิโ ลเมตร จากศรีเ ทพมาลํ านารายณ ๒๙ กิโ ลเมตร หากไป
เพชรบูรณ ประมาณร อยกวากิ โลเมตร จากลํา นารายณไ ปเพชรบู รณ ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร
จากวิเชียรบุรีไปเพชรบูรณ ประมาณรอยกวากิโลเมตร จากลํานารายณไปลพบุรี ประมาณรอยกวากิโลเมตร
จากไพศาลีม าลํานารายณ ประมาณ ๔๐ กวากิโลเมตร เปน ตน ดังนั้น ราษฎรในอําเภอตาง ๆ
จึ ง ต อ งการรวมตั ว กั น อยู ใ นพื้ น ที่ นี้ เ นื่ อ งจากติ ด ต อ ง า ยและมี ส ถานที่ ก ารค า ชุ ม ชนหนาแน น
เพราะเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ มีความอุดมสมบูรณ ที่อําเภอทาหลวงมีโรงงานน้ําตาลขนาดใหญ มีโรงงาน
แปงมันขนาดใหญ โรงงานผลิตแอลกอฮอล เอธานอลน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ มีโรงงานเชือดไก
ที่ใ หญที่ สุด ในเอเชีย หากมีก ารจัด ตั้ง จังหวัด การขนย ายเงิน จะประหยั ดค าใชจ ายอี กจํ านวนมาก
เพราะมีคลังจังหวัดเกิดขึ้น เกิดความสะดวก การหมุนเวียน การขนยายสะดวก การศึกษาจะดีขึ้น
งบประมาณจะกระจายอยางทั่วถึง ซึ่งทองที่นี้เดิมเปน เมืองปด สงผลใหการศึกษาต่ํา ประชากร
ดอยการศึกษาจํานวนมาก และเวลาที่สูญเสียไปจากการดําเนินการปหนึ่งประเมินคามิได ขาราชการ
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เดินทางไปประชุมเสียคาใชจายเดินทางเปนอยางมาก ขาราชการสวนใหญมีฐานะยากจน หากมีการ
จัดตั้งจังหวัด ขาราชการจะสามารถหาซื้อที่ดิน ปลูกบานไดใ นราคาถูก มีการกอสรางสถานีไฟฟา
สองสถานียอย รัฐ บาลทราบเรื่องดังกลาวหรือไม รัฐบาลมีแ ผนนโยบายดําเนินการจัดตั้งจังหวัด
ไวอยางไรบาง ขอทราบรายละเอียด และจะขอใหรัฐบาลเรงรัดการจัดตั้งจะไดหรือไม ประการใด
ขอทราบรายละเอียด
๓. ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงรับผิดชอบในการบริหารปกครอง ราษฎร
รองเรียนวาตองเดินทางไกลเสียเวลาและงบประมาณจํานวนมาก ทําใหทํางานไดไมเต็มที่ เดินทาง
ไปกลับไปประชุ ม บางรายมีฐ านะยากจนแตต องเดิน ทางไปประชุ มเป น ประจํ าทํา ใหย ากจนขึ้ น
เนื่องจากมีประชุมบอยทุกเดือน ทําใหเกิดปญหาหนี้สินลนพน ตัว เสียหนาที่การงาน ไมมีโอกาส
ลางาน ทํ า งานได ไ ม เ ต็ ม ที่ จึ ง ขอเรี ย นถามว า รั ฐ บาลจะแก ไ ขโดยจั ด ตั้ ง จั ง หวั ด พระนารายณ
เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ ปญ หาความยากจนลดดุลการค าที่ตองสั่งน้ํามั น เขามา โดยขอใหสั่งการ
ไปยังอธิบดี ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน โดยทําความเขาใจถึง
ความเดือดรอนของประชาชน และใหเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ใหงานเดินหนา
ไปยังหนวยงานอื่นไดรวดเร็ว ใหเกิดเปน จังหวัดใหไดโดยเร็วหรือภายในปงบประมาณ ๒๕๕๓
ไดหรือไม ประการใด หากไมไดเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
นิยม วรปญญา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
จังหวัดลพบุรี
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คําตอบกระทูถามที่ ๘๐๒ ร.
ของ นายนิยม วรปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เรื่อง ขอใหจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ
ขาพเจา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี ขอตอบกระทูถาม เรื่อง ขอใหจัดตั้ง
จังหวัดพระนารายณ ของทานสมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
คําตอบขอที่ ๑ ขอที่ ๒ และขอที่ ๓
ขอเรียนวา การจัดตั้งจังหวัดใหม คณะรัฐ มนตรีไดมีม ติเมื่อวัน ที่ ๘ ธัน วาคม ๒๕๒๔
กําหนดหลักเกณฑซึ่งจะตองพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
๑. เนื้อที่และสภาพภูมิศาสตร
๒. จํานวนอําเภอและกิ่งอําเภอในเขตการปกครอง
๓. จํานวนประชากร
๔. ลักษณะพิเศษของจังหวัด
๕. ผลดีในการใหบริการประชาชน
๖. ปจจัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการที่มีอยูแลว และความพรอมในดานอื่น
๗. ปจจัยเกี่ยวกับอัตรากําลังเจาหนาที่
๘. ความคิดเห็นของประชาชนและจังหวัด
๙. รายไดจังหวัด
๑๐. หลักเกณฑอื่น ๆ เชน เหตุผลทางประวัติศาสตร การเมืองและวัฒนธรรมของทองถิ่น
และนโยบายของรัฐบาล เปนตน
ในการนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดตรวจสอบขอมูลการขอจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ
โดยแยกพื้นที่ออกจากจังหวัดลพบุรี ตามหลักเกณฑการจัดตั้งจังหวัดใหมดังกลาวขางตนแลวพบวา
๑) จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ประมาณ ๖,๑๙๙.๗๕๓ ตารางกิโลเมตร มีอําเภอและกิ่งอําเภอ
ในเขตการปกครอง จํานวน ๑๑ อําเภอ มีประชากร ๗๕๔,๖๓๒ คน ซึ่งตามหลักเกณฑการจัดตั้ง
จังหวัดใหมกําหนดวา
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(๑) จังหวัดที่จะแบงแยกจังหวัดใหมควรมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
ขึ้นไป และเมื่อแยกตั้งจังหวัดใหมแลว จังหวัดเดิมควรมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
จังหวัดที่ตั้งใหมควรมีเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป
(๒) จังหวัดที่จะแบงแยกจังหวัดใหมควรมีอําเภอในเขตการปกครองจํานวนไมนอยกวา
๑๒ อําเภอและกิ่งอําเภอ และเมื่อแยกไปตั้งเปนจังหวัดใหมแลว จังหวัดเดิมควรมีอําเภอและกิ่งอําเภอ
ในเขตการปกครองไมนอยกวา ๖ อําเภอและกิ่งอําเภอ และจังหวัดที่ตั้งใหมควรมีอําเภอและกิ่งอําเภอ
ไมนอยกวา ๖ อําเภอและกิ่งอําเภอ
(๓) จังหวัดที่จะแบงแยกจังหวัดใหมควรมีจํานวนประชากรไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน
และเมื่อแยกไปตั้งเปน จังหวัดใหมแ ลว จังหวัดเดิมควรมีประชากรไมนอ ยกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน
และจังหวัดที่ตั้งใหมควรมีจํานวนประชากรไมนอยกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน
๒) กรณีการขอจัดตั้งจังหวัดพระนารายณ โดยการพัฒนาอําเภอ ๘ อําเภอของจังหวัด
ลพบุรีเพื่อจัดตั้งจังหวัดใหมโดยแยกออกจากจังหวัดลพบุรี นั้น จังหวัดพระนารายณที่ขอจัดตั้งใหม
จะมีเนื้อที่ประมาณ ๓,๘๒๓.๑๕๘ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๒๘๘,๘๗๗ คน นั้น จะทําให
จั ง หวั ด ลพบุ รี มี เ นื้ อ ที่ ค งเหลื อ ๒,๓๗๖.๕๙๕ ตารางกิ โ ลเมตร มี อํ า เภอและกิ่ ง อํ า เภอในเขต
การปกครองคงเหลือ จํานวน ๔ อําเภอ และมีประชากรคงเหลือ จํานวน ๔๖๕,๗๕๕ คน ซึ่งการ
ขอจั ด ตั้ ง จั ง หวั ด พระนารายณ ดั ง กล า วไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ก ารจั ด ตั้ ง จั ง หวั ด ใหม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ในเรื่องเนื้อที่แ ละสภาพภูมิศาสตร จํานวนอําเภอ
และกิ่ งอํา เภอในเขตการปกครอง และจํานวนประชากร จึง ยังไม สามารถพิ จารณาจัด ตั้งจั งหวั ด
พระนารายณไดในขณะนี้ รวมทั้งยังไมมีนโยบายในการจัดตั้งจังหวัดดังกลาว

