


โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา

จํานวนโครงการทั้งสิ้น  52  โครงการ จานวนโครงการทงสน  52  โครงการ 



่่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ทดาเนนการในพนทจงหวดสงขลาทดาเนนการในพนทจงหวดสงขลา

กรมชลประทาน

กรมปศุสัตว 

สถานีพัฒนาที่ดิน

กรมตรวจบญัชีสหกรณ 

สํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา)

กรมสงเสริมเกษตร 

ใ มอ.หาดใหญ

มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ

กระทรวงเกษตรและสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนเนองมาจากพร ราชดารโครงการอนเนองมาจากพร ราชดาร

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา

ตัวอยาง  โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่สําคัญในพื้นที่ จ.สงขลา 

1. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ

2  โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดาฯสยามบรมราชกมารี 2. โครงการสวนปาลมเทดพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร 

3. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ  ในสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  

โ อ.คลองหอยโขง 
4. โครงการลุมน้ําปากพนัง



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

โ ั ํ ใ 

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา
1. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ
ผลการดําเนินงาน

โครงการ 

จาํนวน

โครงการ

ผลประโยชน

็ ั ้ํ ปโ โ ื้ ี่ ้ํ ไ โครงการ โครงการ
(แหง)

เก็บกักนาํ 

(ลาน ลบ.ม.)
อุปโภค-บริโภค 

(ครัวเรือน)

พืนทีเกษตร

(ไร)

ระบายนาํ (ไร)

ขนาดใหญ 1 0 0 0 136,000

ขนาดกลาง 2  27.420 0 26,000 0

ขนาดเล็ก 32 8.510 8,126 21,100 0

รวม 35 35 930 8 126 47 100 136 000รวม 35 35.930 8,126 47,100 136,000



น้ําทวมหาดใหญ  ป พน้ําทวมหาดใหญ  ป พ..ศศ. . 2531 2531 ((2121--22 22 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25312531))

ั ป ิ ้ํ  ั้ ใ ใ ื้ ี่  ้ํ  ึ            อุทกภัยป 2531 :  เกิดนําทวมครังใหญในพืนทีลุมนาํคลองอูตะเภา  ความลกึ

น้ําทวมโดยเฉลี่ย  2.0 ม. ความลึกน้ําทวมสูงสุด 4.50 ม. ครอบคลุมพืน้ที ่ 250 ตร.กม.  ู ุ ุ

ความเสียหายประมาณ 4,000 ลานบาท  เทศบาลนครหาดใหญไดรับความเสียหายจาก

น้ําทวมครั้งนี้ เนื่องจากน้ําจากคลองอูตะเภา   ไหลลนตลิ่งเขาทวมเมือง  



ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ป ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ป 25322532

คลองอตะเภาแยก 1

ภายหลังอุทกภัย ป 2531  กรมชลประทาน ไดนอมนํา

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัว  ซึ่ง
คลองทาชาง-บางกล่ํา

คลองอูตะเภาแยก 2

คลองอตูะเภาแยก 1พระราชดารของพระบาทสมเดจพระเจาอยูหว  ซง

พระราชทาน เมื่อวันที่  24  ธ.ค. 2531   ในการแกไข

ปญหาอทกภัยอําเภอหาดใหญ   

ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ขุดลอกคลองธรรมชาติ  44    สาย สาย 

ื่ ่ื่ ่

ญ ุ ญ

ความยาวรวม  ความยาวรวม  4646..9090    กมกม.  .  เพือเพิมประเพือเพิมประ

สิทธิภาพการระบายน้ํา  ประกอบดวยสิทธิภาพการระบายน้ํา  ประกอบดวย

คลองอูตะเภา  ความยาว 19.00 กม.ู

คลองอูตะเภาแยก  1  ความยาว  5.90 กม.

คลองอตะเภาแยก  2  ความยาว  5 50 กม  คลองอตูะเภาแยก  2  ความยาว  5.50 กม. 

คลองทาชาง-บางกล่ํา ความยาว 16.50 กม.



น้ําทวมหาดใหญ  ป พน้ําทวมหาดใหญ  ป พ..ศศ. . 2543 2543 ((2121--23 23 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25432543))

ป ิ ้  ้ ี่ ึ ้  โ ี่               อุทกภัย ป 2543 :  เกิดนําทวมครังรุนแรงทีสุด  ความลึกนําทวมโดยเฉลีย  

3.50 ม.  ความลกึน้ําทวมสูงสุด  6.50 ม.  ครอบคลุมพื้นที่  330 ตร.กม.  ความเสียหาย

ป  ใ ไ  ั ้  ั้ ี้ประมาณ  18,000 ลานบาท  เทศบาลนครหาดใหญไดรับผลกระทบจากนําทวมครังนี

เปนอยางมาก   สงผลกระทบทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เนื่องจากปริมาณน้ํา

  ไ   ืหลากจากคลองอูตะเภา  คลองหวะ  และเขาคอหงส  ไหลเขาทวมเมือง  



การแกไขปญหาน้าํทวมการแกไขปญหาน้าํทวม

คลองอูตะเภาแยก 1

คลองอตะเภาแยก 2

โครงการบรรเทาอุทกภัยอาํเภอหาดใหญโครงการบรรเทาอุทกภัยอาํเภอหาดใหญ

คลองทาชาง-บางกล่ํา

คลองอตูะเภาแยก 2

คลองอูตะเภา
คลอง ร.3

195

ภายหลังอุทกภัย ป 2543  กรมชลประทาน ไดนอมนํา
คลอง ร.1

คลอง ร.4

คล
อง
แห

55

465 ุ

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่ง

พระราชทาน เมื่อวันที่  24  ธ.ค. 2531   ในการแกไข

คลอง ร.5

ออ..หาดใหญหาดใหญ

ค

30

ปญหาอทุกภัยอําเภอหาดใหญ และ คณะรัฐมนตรี  ม ี        

มติใหดําเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอ

ใ  ื่ ั ี่
คลอง ร.6

คลอง 1ซ-ร.1

คลองวาด คลองเรียน

คลอง 1ข-1ซ-ร.1 50

140

หาดใหญ  เมือวันที  19 ธ.ค. 2543  คลองต่าํ
คลองหวะ



ขุดคลองระบายน้ํา  ป ขุดคลองระบายน้ํา  ป 25442544  --25492549

1.  ขุดคลองระบายน้ํา ร.1คลองอูตะเภาแยก 1
คลองอตะเภาแยก 2

ุ

ผันน้ําจากคลองอูตะเภา  ออมเมืองหาดใหญลงสูคลองทาชาง-บางกล่ํา

คลองอตูะเภาแยก 2

ปตร.บางหยี

ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว  21.343 กม. 

ระบายน้ํา  465  ลบ.ม. / วินาที   โดยมีอาคาร
คลอง ร.1 คลองอูตะเภา

คลอง ร.3

ควบคุมปริมาณน้ํา  ประกอบดวย
คลอง ร.4

อง
แห

-  ประตูระบายน้ําอูตะเภา  

้

คลอง ร.5

ออ..หาดใหญหาดใหญ

คล
อ

คลอง ร.1

-  ประตูระบายน้ําหนาควน

-  ประตระบายน้ําบางหยี
คลอง ร.6

คลอง 1ซ-ร.1

คลองวาด คลองเรียน

คลอง 1ข-1ซ-ร.1

ปตร.คลองอูตะเภา

-  ประตูระบายนาบางหย
คลองต่าํ คลองหวะปตร.หนาควน



ขุดคลองระบายน้ํา  ป ขุดคลองระบายน้ํา  ป 25442544  --25492549

2.  ขุดคลองระบายน้ํา  ร.3
คลองอูตะเภาแยก 1

คลองอตะเภาแยก 2
ุ

แบงน้ําจากคลองอูตะเภาตอนนอกเมอืงหาดใหญ  

ั ใ  ั ื้ ี่ ิ ฝ 

คลองทาชาง-บางกล่ํา

คลองอตูะเภาแยก 2

คลอง ร.3
ปตร.ปลายคลอง ร.3

บรรเทาอุทกภยัใหกับพืนทีริมฝงคลองอูตะเภา

ตอนลาง ความยาว  8.200 กม.  ระบายน้ําได  195 

ิ โ ปี ้ํ ป

คลองอูตะเภา

ลบ.ม./วิ  โดยมปีระตูระบายนําปลายคลอง  ควบคุม

การระบายน้ําคลอง ร.1

อง
แห

้้

คลอง ร.4
คลอง ร.3

คลอง ร.5

ออ..หาดใหญหาดใหญ

คล
อ 33.  .  ขุดคลองระบายนํา  รขุดคลองระบายนํา  ร..44

แบงน้ําจากคลองเตย และรับน้ําจากคลอง ร. 5  ลงสปตร.กลางคลอง ร.4

คลอง ร.6

คลอง 1ซ-ร.1

คลองวาด คลองเรียน

คลอง 1ข-1ซ-ร.1

ู

ทะเลสาบสงขลา  ผานคลอง ร. 3  ความยาว  6.920 

กม. ระบายน้ําได  55 ลบ.ม. /วิ  มีประตระบายน้ํา
ลองต่าํ

คลองหวะ
ู

กลางคลองควบคมุการระบายน้ํา
คลอง ร.4



ขุดคลองระบายน้ํา  ป ขุดคลองระบายน้ํา  ป 25442544  --25492549

4.  ขุดคลองระบายน้ํา  ร.5
คลองอูตะเภาแยก 1

คลองอตะเภาแยก 2

ระบายน้ําจากบริเวณสามแยกคอหงสออกทะเลสาบ

สงขลา ผานคลอง ร.4  และ  ร.3  ตามลําดับ ความยาว  

คลองทาชาง-บางกล่ํา

คลองอตูะเภาแยก 2

 3

คลองระบายน้าํ ร.5 คลองระบายน้าํ ร.5

2.660  กม.  ระบายน้ําได  30  ลบ.ม./วิ
คลองอูตะเภา

คลอง ร.3

้้
คลอง ร.1 คลอง ร.4

อง
แห

55.  .  ขุดคลองระบายน้ํา  รขุดคลองระบายน้ํา  ร..66

ผันน้ําจากคลองเรยีนและแกมลิงของ ทน หาดใหญ

ทอระบายน้ําคลองเรียน

คลอง ร.5

คล
อ ผนนาจากคลองเรยนและแกมลงของ ทน.หาดใหญ

ไปลงคลองหวะแลวระบายลงทะเลสาบสงขลาผาน

คลอง ร 1 บรรเทาอทกภยัในพื้นที่ตอนลางของลมคลองระบายน้าํ ร 6
ออ..หาดใหญหาดใหญคลอง 1ซ-ร.1

คลองวาด คลองเรียน

คลอง 1ข-1ซ-ร.1

คลอง ร.1 บรรเทาอุทกภยในพนทตอนลางของลุม

น้ํายอยคลองเรียน  ความยาว   3.160 กม. ระบาย
น้ําได  50 ลบ ม /วิ  มีประตระบายน้ําและทอระบาย

คลองระบายนา ร.6

คลอง ร.6คลองต่าํ คลองหวะ
นาได  50 ลบ.ม./ว  มประตูระบายนาและทอระบาย

น้ําควบคุมการระบายน้ําปตร.คลอง ร.6



ขุดคลองระบายน้ํา  ป ขุดคลองระบายน้ํา  ป 25442544  --25492549

คลองอูตะเภาแยก 1

คลองอตะเภาแยก 2
66.  .  ขุดคลองระบายน้ํา  ขุดคลองระบายน้ํา  11ซซ--รร..11

คลองทาชาง-บางกล่ํา
คลองอตูะเภาแยก 2

คลอง ร 3

คลองระบายน้าํ 1ซ-ร.1ปตร.คลอง 1ซ-ร.1

แบงน้ําจากคลองวาด และ คลอง แบงน้ําจากคลองวาด และ คลอง 11ขข..--11ซซ..--รร..11    โดยโดย

้้
คลองอูตะเภา

คลอง ร.3
ระบายนําลงคลอง รระบายนําลงคลอง ร..11    ความยาว  ความยาว  44..6262  กมกม.  .  ระบายระบาย

น้ําได  น้ําได  140  140  ลบลบ..มม././วิ  วิ  มปีระตูระบายน้ําคลอง มปีระตูระบายน้ําคลอง 11ซซ..--

้้
คลอง ร.1 คลอง ร.4

ลอ
งแ
ห

คลอง 1ข-1ซ-ร.1 ปตร.คลองต่าํ รร..11  และ ประตูระบายนําคลองวาดควบคมุการและ ประตูระบายนําคลองวาดควบคมุการ

ระบายน้ําระบายน้ํา

คลอง ร.5

ออ..หาดใหญหาดใหญ

คลอง 1ซ-ร 1

ค

77.  .  ขุดคลองระบายน้ํา  ขุดคลองระบายน้ํา  11ขข--11ซซ--รร..11ปตร.คลองวาด

คลอง ร.6

คลอง 1ซ ร.1
คลองวาด

่ํ
คลองหวะ

คลองเรียน

คลอง 1ข-1ซ-ร.1 แบงน้ําจากคลองต่ํา  ระบายลงคลอง  แบงน้ําจากคลองต่ํา  ระบายลงคลอง  11ซซ..--รร..11    

ความยาว  ความยาว  00 567567  กมกม     มีประตระบายน้ําคลองต่ํามีประตระบายน้ําคลองต่ําคลองตาํ ความยาว  ความยาว  00..567567  กมกม.  .  มประตูระบายนาคลองตามประตูระบายนาคลองตา

ควบคุมการระบายน้ําควบคุมการระบายน้ํา



น้ําทวมหาดใหญ  ป พน้ําทวมหาดใหญ  ป พ..ศศ. . 25255252//1  1  ((66--8 8 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25522552))

สภาพน้ําทวม   :   ปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําคลองอูตะเภาุ ู

และลุมน้ําสาขา   ทําใหเกิดน้ําทาไหลหลากลงสูคลองอูตะเภา และ คลองระบายน้ํา

ของโครงการบรรเทาอทกภัยอําเภอหาดใหญ  สงผลกระทบตอชมชนริมคลองและของโครงการบรรเทาอุทกภยอาเภอหาดใหญ  สงผลกระทบตอชุมชนรมคลองและ

ปลายคลองระบายน้ํา  แตพื้นทีใ่นเขตเทศบาลนครหาดใหญ ไมไดรับผลกระทบ  

ื่ โ ั ํ ใ   ส ้ํ ไ   ีเนองจากโครงการบรรเทาอุทกภยอาเภอหาดใหญ  สามารถระบายนาไดอยางม

ประสิทธิภาพ



น้ําทวมหาดใหญ  ป พน้ําทวมหาดใหญ  ป พ..ศศ. . 25255252//2  2  ((2020--22 22 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25522552))

้ํ  ป ิ ้ํ ฝ ี่ ั  ื่ ใ ื้ ี่  ้ํสภาพนําทวม  :  ปริมาณนําฝนทีตกหนักและตอเนือง  ในพืนทีตอนบนของลุมนํา

คลองอูตะเภา  ลุมน้ําสาขา  เขาคอหงส (คลองเรียน)  และอําเภอนาหมอม (คลองหวะ) 

้ ้ทําใหเกิดน้ําหลากไหลลงสูคลองอูตะเภาเปนจํานวนมาก  คลองระบายน้ํา ร.1  ไม

สามารถระบายน้ําไดทั้งหมดในทันที  สงผลกระทบตอชุมชนริมคลองและปลายคลอง

ระบายน้ํา สําหรับในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ไมไดรับผลกระทบ



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนเนองมาจากพร ราชดารโครงการอนเนองมาจากพร ราชดาร

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา

1. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ  (ตอ)

ปญหาอุปสรรค
     1. ทะเลสาบสงขลาตื้นเขิน คลองระบายน้ํา ร.1, คลองระบายน้ํา ร.3, คลองอูตะเภา, 

่ ่ ้คลองทาชาง-บางกล่ํา และคลองธรรมชาติอื่นๆ ไมสามารถระบายน้ําลงสูทะเลสาบ

สงขลาไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข
ขุดลอกรองน้ําทะเลสาบสงขลา (รองน้ําใน) ตามแนวรองน้ําเดิม กวาง 120-200 ม. ลึก 2-8 ม.  ความยาวรวม 

23 5 กม  และขดลอกปากคลองระบายน้ํา จํานวน 20 สาย กวาง 100 ม  ยาวสายละ 1 5 กม  งบประมาณรวม  23.5 กม. และขุดลอกปากคลองระบายนา จานวน 20 สาย กวาง 100 ม. ยาวสายละ 1.5 กม. งบประมาณรวม  

1,308,000,000  บาท

          



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา

1. โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ (ตอ)

อางฯคลองอางฯคลอง

วาดวาด
อางฯคลองโตนอางฯคลองโตน

อางฯคลองเรียนอางฯคลองเรียน
ปญหาอุปสรรค
     2  ศักยภาพระบบระบายน้ําโครงการบรรเทาอทกภัย

งาชางงาชาง

อางฯคลองอางฯคลอง

่ํ่ํ     

อางฯคลองหวะอางฯคลองหวะ

ตอนบนตอนบน

     2. ศกยภาพระบบระบายนาโครงการบรรเทาอุทกภย

อําเภอหาดใหญมีขีดจํากัด  รอบปการเกิดซ้ํา  25  ป

ไ
อางฯคลองอางฯคลอง

ตงตง

ตาตา

อางฯคลองอางฯคลอง

แกวแกว

อางฯบานเกาอางฯบานเกา

รางราง

อางฯอางฯคลองหคลองหลําลํา

แนวทางแกไข
     กอสรางอางเก็บน้ํา  จํานวน 13 แหง ความจุ  218.93  

แกวแกว อางฯอางฯคลองหคลองหลาลา

นุยนุย

อางฯคลองอางฯคลอง

ลาน ลบ.ม. วงเงินประมาณ  10,000 ลานบาท  เพื่อลด
ปริมาณน้ําหลาก

ลําลํา
อางฯคลองหลาอางฯคลองหลา

ปงปง





ความเปนมาของโครงการความเปนมาของโครงการ



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเปนมาของโครงการความเปนมาของโครงการ

 โ ี้ ั ํ ึ้ ื่ ิ ี ิส ็ โครงการนจดทาขนเพอเทดพระเกยรตสมเดจพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงมี     ุ ุ

พระชนมายุ 36 พรรษา  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและภาคเอกชน  มหาวทยาลยสงขลานครนทรและภาคเอกชน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดนอมเกลาถวาย

โครงการแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กมารี  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537กุมาร  เมอวนท 29 กนยายน 2537



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชดําริ

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ี ํ ิใ  ํ ิ ั ป  ิทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการรวบรวมพันธุปาลมชนิด

ตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย ทั้งของไทยและของๆ

ตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนในทางการศึกษา

คนควาและวิจัยอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนแหลงสะสมพันธคนควาและวจยอยางตอเนอง อกทงเปนแหลงสะสมพนธุ

ปาลม และเปนแหลงทองเที่ยวของชาวไทยและชาว

ตางประเทศ



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พื้นที่ดําเนินการพนทดาเนนการ

1. ทีต่ัง้

ตั้ อยใ ื้ ที่ปาส ว ห ชาตปิาคว าวั ห ที ่ 1  ตงอยูในพนทปาสงวนแหงชาตปาควนเขาวง หมทู 1  

ตําบลฉลงุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

2. การคมนาคม

ตั้งอยบนถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 21  หางตงอยูบนถนนเพชรเกษม บรเวณกโลเมตรท 21  หาง

จากอําเภอหาดใหญ 21  กิโลเมตรและหางจากสนามบิน

หาดใหญ 15  กโิลเมตร



แปลงรวบรวมพันธปาลม

แปลงรวบรวมพันธุหวาย

แปลงรวบรวมพนธุปาลม

อางเก็บน้าํ

เรือนเพาะชํา คายพักแรม

แปลงสงวนปาลมพื้นเมืองไทย

สาํนักงานโครงการ

คายพกแรม

บานพักพนักงาน

  แสดงอาณาเขตของโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติฯ



 

โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานสวนรวบรวมพันธุปาลม

   แปลงปาลมพื้นเมืองไทยใบขนนก                      

จํานวน 25 ชนิด 3,314 ตน                                             
   แปลงพันธุปาลมตางประเทศใบพัด    

จํานวน 22 ชนิด 762 ตน  เนื้อที่ 25 ไรจานวน 25 ชนด 3,314 ตน                                             

เนื้อที่ 19 ไร
จานวน 22 ชนด 762 ตน  เนอท 25 ไร

แปลงปาลมพื้นเมืองไทยใบพัด            

จํานวน 25 ชนิด 4,229 ตน เนื้อที่ 26 ไร

แปลงปาลมตางประเทศใบขนนก         

จํานวน 51  ชนิด 2,232 ตน  เนื้อที่ 24 ไรจานวน 25 ชนด 4,229 ตน เนอท 26 ไร จานวน 51  ชนด 2,232 ตน  เนอท 24 ไร

ป ป   ป ใ          แปลงปาลมตางประเทศใบขนนก         

จํานวน 51  ชนิด 2 232 ตน  เนื้อที่ 24 ไรจานวน 51  ชนด 2,232 ตน  เนอท 24 ไร



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานพัฒนาพื้นที่และทางเดินศึกษาธรรมชาติ



ํ ั ป 

โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานสํารวจและรวบรวมพันธุปาลม

ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี และ สวนแสนปาลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน  จ. 

นครปฐม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ไดพืชวงศปาลม  17 ชนิด จํานวน 145 ตน



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรือนกลวยไม



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานใหบริการดานความรูแกผูมาใชบริการ



 

โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเพาะขยายพันธุปาลมแจกจายสูชุมชน

ทําการเพาะขยายพันธุพืชวงศปาลมจํานวน 25 ชนิด และปจจุบันมีจํานวนกลาปาลม 4,000 ตน 



ศึกษา เก็บขอมูล เพื่อวิจัยเกี่ยวกบัพืชวงศ



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปาลม

กะพอ

พระยาถลาง
 บังสูรย



่  

โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานวิจัยเกี่ยวกบัพืชวงศปาลม



โครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันที่  4  ธันวาคม  2552 ณ  สนามติณสลานนนท จ  สงขลาวนท  4  ธนวาคม  2552 ณ  สนามตณสูลานนนท จ. สงขลา





“ ที่ฉันทําฟารมตัวอยางนี้  เพื่อสอนชาวบานใหสะสมอาหารเพิ่มขึ้น              จะได

ไมมีปญหาเรื่อง อาหารการกิน และทําฟารมตัวอยาง  และอยางที่ 2 คือตองการใหทกๆคน ญ ุ ๆ

ที่ขาพเจาพบปะไดมีอาชีพ มีทางทํามาหากิน คือ รับเขาเขามาแลวจายเงินใหเขาเปนลูกจางใน

ฟารม ฯ  เวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเปด  เลี้ยงแกะ  เลี้ยงอะไรทั้งหลายอยาง  ไดเงินและ

ไดคาจางทุกวัน ขาพเจาก็บอกวาตองการคนงานมากๆ เพื่อใหชาวเขาเหลานี้ไดมีงานทํา”

พระราชดํารัส  ของ  สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถฯ  

่ ่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2546

ณ ศาลาดุสิตาลัย  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน



ั ป วตัถปุระสงค

- เพื่อเปนแหลงอาหารและจางแรงงานใหแกเกษตรกรในพืน้ที่

- เพื่อเปนแหลงเรยีนรูงานดานการเกษตร

- เพื่อเปนสถานทีท่องเทีย่วในโอกาสตอไป



งบประมาณโครงการฯ

ใชเงินมูลนิธิสงเสริมศิลปชีพฯ  ในสมเด็จพระนางเจาฯ มา

ดําเนินการ ในป 2549 แล  ป 2550 สํานักงานพร ราชวัง ขอตั้งดาเนนการ ในป 2549 และ ป 2550 สานกงานพระราชวง ขอตง

งบประมาณ ไปยังสํานักงาน กปร. และงบประมาณสวนราชการ

ตางๆ มาดําเนินการ สําหรับคาจางแรงงานราษฎรในฟารมตัวอยาง

ฯ  ใชเงินมูลนิธิสงเสริมศิลปชีพฯ 

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มโครงการตั้งแต เดือนกันยายน 2548 เปนตนไป

ป โ  ี่  ไ  ัผลประโยชนทคาดวาจะไดรบ

ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกลเคียง ไดรับการราษฎรในเขตพนทโครงการฯ และพนทใกลเคยง ไดรบการ

ฝกงานดานการเกษตร และ มีรายไดในระหวางปฏิบัติงานในฟารม



แผนการใชประโยชนที่ดินพื้นทีโ่ครงการฟารมตวัอยางฯ

่ ้ ่แผนการใชประโยชนทีด่ิน เนื้อที่ (ไร)

1. พื้นที่เรือนประทับ/ปาไมและทงหญา 436-2-70.8ุ ญ 436 2 70.8

2. พื้นที่แปลงเกษตรฟารมตัวอยางฯ 362-0-07

รวมพื้นที่ฟารมตัวอยางทั้งสิ้น 798-2-77.8



ผลการดาํเนินงานกิจกรรมฟารมตัวอยาง 

ป 2548 - 2552

กิจกรรมฟารมตวัอยาง

1. งานโครงสรางพื้นฐาน            2. งานพืชผัก/พืชไร/ไมผล

3.    งานนาขาว                          4. งานประมง

5.    งานปศสุตัว                         6. งานเพาะเหด็

7.    งานปรับปรุงดนิ                   8. งานแปรรปู/จําหนายุ ู

9.    งานฝกอบรมโครงการตนกลาอาชีพ   10. งานศกึษาดูงานฟารม

11. สรปุรายรบัจําหนายผลผลิตฟารมสรุปจํานวนราษฎรทีเ่ขารับการฝกงานุ ุ



แผนการใชประโยชนที่ดินพื้นทีโ่ครงการฟารมตวัอยางฯ

แผนการใชประโยชนทีด่ิน เนื้อที่ (ไร) เนื้อทีร่วม (ไร)

1  พื้นที่เรือนประทับ/ปาไมและทง 436 2 70 81. พนทเรอนประทบ/ปาไมและทุง

หญา

436-2-70.8

2. พื้นที่แปลงเกษตรฟารมตัวอยางฯ

แปลงพืชผัก/พืชไร 82-0-07

362-0-07

แปลงไมผล

แปลงปศสัตว

20-0-00

80 0 00แปลงปศุสตว

แปลงนาขาว

้ํ  ี้ ป

80-0-00

100-0-00

สระนํา/บอเลียงปลา

เรือนเพาะชํา/โรงเรือนเพาะเหด็

70-0-00

10-0-00

รวมเนือ้ที่ 798-2-77.8



1 งานโครงสรางพื้นฐาน1.งานโครงสรางพนฐาน

1. กอสรางถนนในฟารม ความ1. กอสรางถนนในฟารม ความ

ยาว 18.97 กม.

ถนนลาดยาง

 - สํานกังานทางหลวงชนบทที่ 12

 - ทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา

ถนนแนวคลองสงน้ํา (ดินลูกรงั)

 - โครงการชลประทานสงขลา



2. จัดทําระบบสงน้ํา และขุดสระุ

น้ํา 1 สระ 

หนวยงาน

- โครงการชลประทานสงขลา



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนเนองมาจากพร ราชดารโครงการอนเนองมาจากพร ราชดาร

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา

 โ  ้ํ ป ั4. โครงการลุมนาปากพนง

     โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา เดิมตั้งแตป 2537- 2542  มีทั้งหมด 7  ตําบล  ไดแก  ระโนด  ทาบอน  

บานใหม  ตะเครียะ   แดนสงวน  และบานขาว  แตตั้งแตป 2543  จนถึงปจจุบันมีพื้นที่

ดําเนินการ  2  ตําบลคือ ตําบลบานขาวและตําบลคลองแดน อําเภอระโนด ดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนการปรับระบบการผลิตทางการเกษตร จาก การทํานาอยางเดียว

เปนไรนาสวนผสม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  โดยเฉพาะ การฟนฟูและพัฒนาการ

ผลิตขาว  พืชผัก และไมผล



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา
4. โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว

เปาหมาย 500 ราย 

พื้นที่ดําเนินการ  หมูที่  1 - 6 ตําบลบานขาว  400  ราย

                           หมูที่  1 - 5  ตําบลคลองแดน 100  ราย

้ ้ ่การไมเผาตอซัง การใชน้ําหมักชีวภาพยอยสลายตอซัง การผลติน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 

ยอยสลาย ตอซัง ฟางขาว ในนาเพื่อเพิ่มปุยในดิน

ํ ป ั ป ํ ิ โ ใ ป ิ ี  ป ี  ั ป ีแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมี

จัดทําแปลงผลิตขาวอินทรีย พื้นที่ 6 ไร เปนศูนยเรยีนรูการเกษตรพอเพียง  โดยใชปุยพืชสด 

ปยอินทรีย และสารสมนไพร ในการปองกันกําจัดศัตรขาวปุยอนทรย และสารสมุนไพร ในการปองกนกาจดศตรูขาว

ถายทอดความรูตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรใหแกสมาชิกศูนยขาวชุมชนจํานวน 20  ราย



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

 โ ั ื้ ี่  ้ํ ป ั ั ื่ ช ํ ิ

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา
4. โครงการพฒนาพนทลุมนาปากพนงอนเนองมาจากพระราชดาร

ผลการดําเนินงาน

ํ ป ิ ็ ั  ี ื้ ี่ ไ ทําแปลงผลตเมลดพนธุดี พืนที 200  ไร /20 ราย

 จัดทําเวที หาแนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวและการลดตนทุนการผลิต

 ป ั ํ ั ี่  ขาวการปองกนกําจดหอยเชอร เกษตรกรเขารวม 500  ราย

 สงเสริมการทําโดยไมเผาตอซัง  ลดการใชปุยเคมี และสารเคมี   โดยผาน

ี  ป ิ ั ิ ิ  ใ ศ  ี  ศ ิ ี   ส ิ กระบวนการเรยนรูจากการปฎบตจรง ในศูนยเรยนรูเศรษฐกจพอเพยงชุมชน  สมาชกเขา

รวมดําเนินการ  20  ราย /พื้นที่  240  ไร

 ิผลการสงเสรม

มีเมล็ดพันธุดีจําหนายใหสมาชิกและเกษตรในพื้นที่ ปลูกในฤดูกาลตอไป 4,000  ไร

 ํ ี ส ป ั ป ี่ ิ ี ิ  ื่  ิ จากการทาเวท สามารถปรบเปลยนระบบและวธการผลตขาวเพอลดตนทุนการผลต

    สามารถลดตนทุนการผลิตไดไรละ 485  บาท ผลผลิตเพิ่มขนไรละ  50 กก.



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ
   

โครงการอนเนองมาจากพร ราชดารโครงการอนเนองมาจากพร ราชดาร

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา
4. โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

             

ถายทอดความรถายทอดความรู

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว

ศูนยเรยีนรูการเกษตรพอเพยีง (การ

ผลิตขาวอินทรยี)



โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ
   

โครงการอนเนองมาจากพร ราชดารโครงการอนเนองมาจากพร ราชดาร

ที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลาที่ดําเนินการในพื้นทีจ่ังหวัดสงขลา
4. โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่มน้ําปากพนงัอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

             


