
โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว 

 
ความเปนมา 
  ดวยในชวงกอนป พ.ศ. 2521 พ้ืนที่ราบเชิงเขาบรรทัดในเขตอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
อําเภอเมืองสระแกว อําเภอวัฒนานคร และอําเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยนั้น หรือจังหวัด
สระแกวในปจจุบัน เปนเขตติดตอกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย เปนพ้ืนที่ที่มีการแทรกซึม และใชเปน
ฐานปฏิบัติการของผูกอการรายคอมมิวนิสต ซ่ึงไดบีบบังคบัใหราษฎรในทองที่สงเสบยีง ยารักษาโรค และอาวุธ 
ตลอดจนใชเปนฐานในการปลุกระดมมวลชน ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ 
  ราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณน้ี เปนผูอพยพมาจากที่อ่ืน บุกรุกทํากินในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 
จนพ้ืนที่ปาโดยรอบเขาบรรทัดกลายเปนปาเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการ
เพาะปลูก อยูในภาวะยากจน จึงตองกลายเปนผูสนับสนุนผูกอการรายโดยจําใจ เพ่ือความอยูรอด อยางไมมี
อนาคตและความหวัง เม่ือหนวยเฉพาะกิจกองพลที่ 2 กองทัพภาคที่ 1 เขามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พบวาการ
ตอสูปองกันและปราบปราม ผูกอการรายฯ เปนไปดวยความยากลําบาก ขาดความรวมมือจากประชาชนใน
พ้ืนที่เพราะประชาชนเหลานั้น ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสต 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงทราบถึงปญหาความเดือดรอนของพสกนิกรในบริเวณน้ี
จึงไดมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณที่ราบเชิงเขาบรรทัดขึ้น โดยพระราชทานแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาไว 3 ดานคือ 
  1. พัฒนาดานจิตใจของราษฎร 
  2. พัฒนาความรูเพ่ือการประกอบอาชีพ 
  3. จัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรใหถูกตอง 

และไดโปรดเกลาให ม.จ.จักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี ประสานงานกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหมและกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาตาม
พระราชดําริ ดําเนินการรางโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดําริ ขึ้นตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2521 เปนตนมา และไดมีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัด
ปราจีนบุรี ตามพระราชดําริขึ้น คณะทํางานฯ ไดแบงพ้ืนที่การพัฒนาออกเปน 7 พ้ืนที่ รวม 404,730 ไร ตอมา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการฯ เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 
2525 ไดมีพระราชดําริใหพิจารณาดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณเทือกเขาสามสิบเพ่ิมเติม รวมเน้ือที่ทั้งหมด
ประมาณ 437,300 ไร 
  องคประกอบของศูนยการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
สระแกว จังหวัดปราจีนบุรี 
  ศูนยการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระแกว จังหวัด
ปราจีนบุรี เปนศูนยประสานการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในทองที่จังหวัดสระแกวและ
จังหวัดปราจีนบุรี ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษ สํานักฟนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ    
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประกอบดวย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งหมด 7 
โครงการฯ ไดแก 



  (1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา ปาทับลาน 1 (บานทับลาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  (2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา ปาทับบาน 2 (บานคลองตาหมื่น) อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ตําบลทุงโพธ์ิ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  (3) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา ปาทากะบาก 1 (บานทากะบาก) อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ตําบลคลองน้ําเขียว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
  (4) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาปาทากะบาก 2 (บานคลองหมากนัด) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
  (5) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา ปาโคกสูง 1 (บานหวยชัน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
  (6) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา ปาโคกสูง 2 (บานภักดีแผนดิน) อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ตําบลหนองหมากฝาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
  (7) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา ปาเขาฉกรรจ (บานเขาสามสิบ) อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 
  รวมเน้ือที่พัฒนา ทั้งหมดประมาณ 437,300 ไร 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปองกันการบุกรุกทําลายปาสงวนแหงชาติ และเพ่ือเสริมสรางพ้ืนที่ปาไมใหมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหแกราษฎรที่บุกรุกทํากินอยูอยางกระจัดกระจายในเขตปาสงวน
แหงชาติ ใหมาอยูอาศัยเปนหลักแหลงอยางถาวร โดยถูกตองตามกฎหมาย ในรูปหมูบานปาไม 
 3. เพ่ือพัฒนาความรูและสงเสริมอาชีพใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ
และมีความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 
 4. เพ่ือพัฒนาจิตใจของราษฎรใหยดึมัน่และภาคภูมใิจในสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย อยู
อาศัยในหมูบานอยางมีความสุข มีเกียรติ มีความหวัง และรักถิ่นที่อยูของตนมากขึ้น เพ่ือที่จะไดรวมกันพัฒนา
หมูบานของตนใหเจริญม่ันคงถาวรตอไป 
เปาหมาย 
 1. จัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหแกราษฎรในรูปหมูบานปาไม ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร 
 2. ใหความรูและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสม รวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอาชีพ
เสริมอ่ืนๆ 
 3. ปลูกฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกทําลายไปใหกลับมีสภาพสมบูรณดังเดิม 
 4. จัดจางแรงงานในทองถิ่นในการดําเนินงานของโครงการฯ ตางๆ ในศูนยการพัฒนา 
 5. พัฒนาจิตใจราษฎรใหยึดถือหลักการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนสําคัญ 
 6. รวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการจัดสรางสาธารณูปโภค เชน อางเก็บน้ําและระบบสงน้ํา ถนน ไฟฟา 
วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย 
 7. เม่ือหมูบานไดรับการพัฒนาเปนปกแผนแลว จะสงเสริมใหแปรสภาพเปนหมูบานสหกรณ
การเกษตรตอไป 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตป 2521 ถึงปจจุบัน 
  



 แผนการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2549 
 1. ปลูกหวายตามแนวพระราชดําริ รวม 150 ไร (ทองที่จังหวัดสระแกว) 
 2. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ป รวม 1,950 ไร (ทองที่จังหวัดสระแกว 1,750 ไร) 
 3. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 7-10 ป รวม 3,700 ไร (ทองที่จังหวัดสระแกว 2,700 ไร) 
 4. บํารุงรักษาสวนปาหวายอายุ 2-6 ป รวม 1,100 ไร (ทองที่จังหวัดสระแกว) 
 5. ทําแนวกันไฟ รวม 69 กม. (ทองที่จังหวัดสระแกว 57 กม.) 
 ผลการปฏิบัติงานเพียงส้ินปงบประมาณ 2549 
 1. ปลูกฟนฟูสภาพปาเปนจํานวน 69,540 ไร (ทองที่จังหวัดสระแกว 51,230 ไร) 
 2. ปลูกหวายตามแนวพระราชดําริ เปนจํานวน 1,500 ไร (ทองที่จังหวัดสระแกว) 
 3. จัดหมูบานปาไม, พัฒนาหมูบานเดิม และจัดที่ดินทํากินใหราษฎร จํานวน 9 หมูบาน ปจจุบันยุติ
การดําเนินการแลว (ทองที่จังหวัดสระแกว 7 หมูบาน) 
 ปญหาและอุปสรรค 
 1. การปลูกปา ปจจุบัน ไมสามารถดําเนินการไดในหลายพ้ืนที่ เน่ืองจากไมมีโครงการ/งบประมาณใน
การจัดที่ดินทํากินและอพยพราษฎรออกจากพ้ืนที่ปาไมหรือการจัดที่ดินในรูปหมูบานปาไมไดเหมือนในอดีต 
แตการบุกรุกปาและครอบครองพ้ืนที่ปาไมเพ่ือทําประโยชน ยังคงมีอยู การปลูกปาในเขตปาสงวนแหงชาติ
เสื่อมโทรมในปจจุบันจึงมีปญหาทับซอนกับที่ทํากินของราษฎร 
 2. ไมมีงบประมาณในการปองกันรักษาพ้ืนที่ปาไมที่ปลูกไปแลวเกิน 10 ป ซึ่งมีจํานวนมากขึ้นทุกๆ ป 
 3. ปจจุบันไดยุติการดําเนินกิจกรรมหมูบานปาไมแลว จึงมีสภาพเปนหมูบานปกติเหมือนหมูบานทั่วๆ 
ไป จึงขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 4. อางเก็บนํ้ามีปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตรของราษฎรในหมูบานปาไม และมีปริมาณ
นํ้าลดลงทุกๆ ป เน่ืองจากมีตะกอนดินไหลลงสูอาง การกอสรางฝายชั่วคราว Check Dam ตามแนวทาง
พระราชดําริ เพ่ือกักเก็บตะกอน ชะลอการไหลของนํ้า และเพิ่มความชุมชื้นใหแกดิน ไมสามารถดําเนินการได
ในบริเวณที่จําเปนและเหมาะสม เน่ืองจากการอนุมัติงบประมาณในการกอสราง จะพิจารณาจากชั้นลุมนํ้าเปน
หลัก แตพ้ืนที่ดําเนินการของศนูยการพัฒนาพ้ืนทีร่าบเชงิเขา จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี ไมอยูในชั้นลุม
นํ้าที่กําหนด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. เห็นควรใหผูอํานวยการศูนยประสานงานปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สั่ง
การใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด ทุกหนวยงานรวมกัน
ออกสํารวจการบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ในขอบเขตของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ทั้งหมดรวมถึงพ้ืนที่ที่ปลูกสรางสวนปาไปแลว หากพบผูบุกรุกครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตอง
ดําเนินการใหออกจากพ้ืนที่ทุกราย ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร ปาที่ปลูกทดแทนและ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติไวใหคงอยูสืบไป 
 2. พ้ืนที่สวนปาที่มีอายุเกิน 10 ป ซ่ึงหมดงบประมาณในการบํารุงรักษาแลว และไมมีปญหาการบุกรุก
เห็นควรประกาศผนวกเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ หรือพ้ืนที่ปาอนุรักษอื่นๆ ที่มีความเขมงวดในการปองกัน
รักษามากกวาการคงสถานะเปนปาสงวนแหงชาติ 
 3. การกําหนดพ้ืนที่กอสราง Check Dam ควรพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปนของสภาพภูมิ
ประเทศจริง มากกวาที่จะกําหนดตามชั้นลุมนํ้า 



อางเก็บน้ําทากระบาก ฝายทํานบดินคลองน้ําเขียว 
 

  
แปลงไผทรงปลูก สหกรณการเกษตรคลองน้ําเขียว 

 


