
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี        
จํานวน  9 โครงการ

1.1.โครงการพัฒนาพืน้ที่ราบเชิงเขาปาทับลานโครงการพัฒนาพืน้ที่ราบเชิงเขาปาทับลาน  (1)(1)

2.2.โครงการพัฒนาพืน้ที่ราบเชิงเขาปาทับลานโครงการพัฒนาพืน้ที่ราบเชิงเขาปาทับลาน  (2)(2)

3.3.  โครงการอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติโครงการอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติ  

4.4.  โครงการพัฒนาสวนพระองคโครงการพัฒนาสวนพระองค

5.5.  โครงการขดุลอกและกอสรางอาคารบังคับน้ําคลองชุมพลโครงการขดุลอกและกอสรางอาคารบังคับน้ําคลองชุมพล

6.6.  โครงการอางเก็บน้ําคลองไมปลองอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอางเก็บน้ําคลองไมปลองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

7.7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการเฉพาะกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการเฉพาะกิจ  ((ปปลกูตนสมกกลกูตนสมกก))

8.8.  โครงการสงเสริมการปลกูตนไมบนถนนสายตนไมสวยโครงการสงเสริมการปลกูตนไมบนถนนสายตนไมสวย    คูเมืองปราจีนบุรีคูเมืองปราจีนบุรี

9.9.  โครงการหวยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการหวยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ    จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี



1.1.โครงการพฒันาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลานโครงการพฒันาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลาน  (1)(1)
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สวนฟนฟูพื้นที่อนุรักษสวนฟนฟูพื้นที่อนุรักษ    สํานกัฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่นุรักษสํานกัฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่นุรักษ

กรมอทุยานแหงชาติกรมอทุยานแหงชาติ    สัตวปาสัตวปา    และพันธุพืชและพันธุพืช



โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลาน  11

ที่ตั้งโครงการ  ต.บุพราหมณ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลาน (1) อันเนื่องมาจากพระราชดําริตัง

อยูในทองที่อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  เดิมเปนเขตแทรกซมึของ

ผูกอการราย  ซึ่งไดอาศัยบริเวณเทือกเขาบรรทดั เปนแหลงซองสุม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงมพีระราชดําริ  ใหดําเนินการพัฒนา

บริเวณที่ราบเชิงเขาบบรทดั     เพื่อที่จะแกปญหาและปองกันมใิหราษฎร     

ไปฝกใฝและเลื่อมใสในลัทธิของฝายตรงขาม     เปนการชักจูงใหราษฎร           

มีการเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของโครงการ   กจิกรรมอนุรักษ  ฟนฟู  วิจัยและพัฒนาปาไม
เริ่มดําเนินการ  ป 2524



แผนงานโครงการและงบประมาณประจําปที่กําลังดําเนนิการแผนงานโครงการและงบประมาณประจําปที่กําลังดําเนนิการ

• กิจกรรมงาน/แปลงปลูกปา



บํารุงรักษาสวนเดิมบํารุงรักษาสวนเดิม    77--1010 ปป    
-- ดายวัชพืชดายวัชพืช    จัดเวรยามเฝาระวังไฟปาจัดเวรยามเฝาระวังไฟปา  ,, ปองกันการบุกรุกสวนปาปองกันการบุกรุกสวนปา    เพาะชํากลาไมเพาะชํากลาไม

เพื่อปลูกซอมเพื่อปลูกซอม      



จัดเวรยามเฝาระวังไฟปาจัดเวรยามเฝาระวังไฟปา  ปองกันการบุกรุกสวนปาปองกันการบุกรุกสวนปา  เพาะชํากลาไมเพื่อปลูกซอมเพาะชํากลาไมเพื่อปลูกซอม



แนวกันไฟแนวกันไฟ  ดายวัชพืชดายวัชพืช  รอบนอกรอบนอก



ผลการปฏิบัตงิานที่ผานมาผลการปฏิบัตงิานที่ผานมา



2.2.โครงการพฒันาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลานโครงการพฒันาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลาน  22
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สวนฟนฟูพื้นที่อนุรักษสวนฟนฟูพื้นที่อนุรักษ    สํานกัฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่นุรักษสํานกัฟนฟูและพัฒนาพื้นทีอ่นุรักษ

กรมอทุยานแหงชาติกรมอทุยานแหงชาติ    สัตวปาสัตวปา    และพันธุพืชและพันธุพืช



โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลาน  (2)(2)

ที่ตั้งโครงการ  ต.ทุงโพธิ์  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาปาทับลาน (2) อันเนื่องมาจากพระราชดําริตัง

อยูในทองที่อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  เดมิเปนเขตแทรกซึมของ

ผูกอการราย  ซึ่งไดอาศัยบริเวณเทือกเขาบรรทัด เปนแหลงซองสุม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงมีพระราชดําริ  ใหดําเนินการพัฒนา

บริเวณที่ราบเชิงเขาบบรทัด     เพื่อที่จะแกปญหาและปองกันมิใหราษฎร     

ไปฝกใฝและเลื่อมใสในลัทธิของฝายตรงขาม     เปนการชักจูงใหราษฎร           

มีการเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของโครงการ   กจิกรรมอนุรักษ  ฟนฟู  วิจัยและพัฒนาปาไม
เริ่มดําเนินการ  ป 2527



แผนงานโครงการและงบประมาณประจําปที่กําลังดําเนินการแผนงานโครงการและงบประมาณประจําปที่กําลังดําเนินการ

กิจกรรมงาน/แปลงปลูกปา



บํารุงรักษาสวนเดิมบํารุงรักษาสวนเดิม    77--1010 ปป    เนื้อที่รวมเนื้อที่รวม    100100 ไรไร

-- ดายวัชพืชดายวัชพืช    จัดเวรยามเฝาระวังไฟปาจัดเวรยามเฝาระวังไฟปา  ,, ปองกันการบุกรุกสวนปาปองกันการบุกรุกสวนปา    เพาะชํากลาไมเพื่อเพาะชํากลาไมเพื่อ

ปลูกซอมปลูกซอม      



จัดเวรยามเฝาระวังไฟปาจัดเวรยามเฝาระวังไฟปา  ปองกันการบุกรุกสวนปาปองกันการบุกรุกสวนปา  เพาะชํากลาไมเพื่อปลูกซอมเพาะชํากลาไมเพื่อปลูกซอม



แนวกันไฟแนวกันไฟ  ดายวัชพืชดายวัชพืช  รอบนอกรอบนอก



ผลการปฏิบัตงิานที่ผานมาผลการปฏิบัตงิานที่ผานมา



ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว 

pcr_rrc@ricethailand.go.th

3.โครงการอนุรักษทรัพยากรขาวปาในสภาพธรรมชาติ 

(In Situ Conservation of Wild Rice)
ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

mailto:pcr_rrc@ricethailand.go.th


นายอําพล  เสนาณรงค   ดร.สงกรานต  จิตรากร

นายประโยชน  เจริญธรรม  Dr. Y. I. Sato

จัดตั้งโครงการอนุรักษทรัพยากรจัดตั้งโครงการอนุรักษทรัพยากร

ขาวปาในสภาพธรรมชาติขาวปาในสภาพธรรมชาติ

ปป  25372537

ความปนมาความปนมา



วัตถุประสงค

- ปกปกษทรัพยากรขาวปาไวในถิ่นเดิมที่มีอยูตามธรรมชาติใหมี

การเจริญเติบโตและวิวัฒนาการตามธรรมชาติ

- การใชประโยชนจากขาวปา



การใชประโยชนจากขาวปากิจกรรมและผลการดาํเนินงาน

ปกปกษทรัพยากรขาวปาไวในถิ่นเดิมที่มีอยูตามธรรมชาติใหมีการ

เจริญเติบโตและวิวัฒนาการตามธรรมชาติ



การใชประโยชนจากขาวปา
การนําขาวปามาใชประโยชน

ไดนําผสมพันธุกับขาวปลูก



การใชประโยชนจากขาวปาการศึกษาลักษณะขาวปา

เมล็ดรวงงาย (high shattering)

ขาวเปลือกยาว  7-8 มม.

เปลือกสีฟาง  ดํา  มีหาง

ขาวกลองสีแดง ไมมีทองไข

อมิโลส 26.23 %

อัตราการยืดตัวขาวสุก 1.7 เทา



ระบบรากฝอยกระจายทั่วโคนตน

มีรากที่ขอ (nodal root)

รากสีขาว ยาวที่สุด 10 ซม.

ลักษณะทางดานพฤกษศาสตร



การผสมพันธุและคดัเลือกขาวพนัธุผสม 

เพื่อถายทอดลักษระที่ดีของขาวปา 

ตานทานโรคขอบใบแหง  โรคใบสีสม  และทนตอดินกรด



โดย ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี



ความเปนมา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  ใหชื่อวา  

“โครงการพัฒนาสวนพระองค” เริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2541 

จนถึงปจจุบัน 

พ.ศ.2514 นายประกัน กาญจนวัฒน และภริยา ไดทูลเกลาฯ ถวายที่ดินริม

แมน้ําบางปะกง เนื้อที่ 88 ไร

พ.ศ.2527 นายอาํเภอบานสรางขณะนั้น รวมกับเจาอาวาสวัดบางแตน  พระครู

โกศลถาวรกิจ และชาวบานไดซื้อที่ติดกับพืน้ที่เดิมเพิ่มอีก 55 ไร 

พ.ศ.2539 สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองคไดซื้อที่ดนิขางเคยีงเพิ่มเติม

รวมเปนเนื้อที่ทั้งสิ้น   384 ไร



มีการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ดังนี้

กิจกรรม พื้นที ่(ไร)

นาขาว 77

เกษตรผสมผสาน 24

วนเกษตร 4.5

ศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง 11

ตลาดชุมชน 6

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร คูคลองและถนน 126.5

ิ่ ป 

ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง  หมูที่ 10 บานบางแตนนอย ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จงัหวัดปราจีนบุรี



1. จัดทําโครงการขาวครบวงจร

2. ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชแบบผสมผสาน

3. สนับสนุนดานวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจบริเวณรอบ

โครงการและจังหวัดใกลเคียง

วัตถุประสงคโครงการฯ



กิจกรรมที่ดาํเนินการ

1. โครงการขาวครบวงจร 3. การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

4. โครงการตลาดเพื่อชุมชน2. โครงการเกษตรแบบผสมผสาน

ประกอบดวย



โครงการขาวครบวงจรโครงการขาวครบวงจรโครงการขาวครบวงจร

1.3 การแปรรปูขาว 

ป 2550 จําหนายขาวกลองได 820 กิโลกรัม 
จําหนายขาวขาว (สามแมโพสพ) 1,136 กิโลกรัม

ป 2551 จําหนายขาวกลองได   3,056 กิโลกรัม

จําหนายขาวขาว (สามแมโพสพ) 1,442 กิโลกรัม 

1.1 การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุขยาย 
เชน พันธุปทมุธานี 1 สพุรรณบุรี    
1 สพุรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2 และ 
พันธุบางแตน  มีพื้นทีป่ลูก 77 ไร   
ปลูก 2 ครั้ง/ป  ผลผลิตรวม 
113,330 กิโลกรัม  ผลผลิตเฉลี่ย 
490 กิโลกรัม/ไร

1.2 ธนาคารเมล็ดพันธุขาว  มีการกูยืม 
เมล็ดพันธุ  จํานวน   45 ราย   
รวมน้ําหนัก  จํานวน   17,000

กิโลกรัม 



โครงการเกษตรผสมผสานโครงการเกษตรผสมผสานโครงการเกษตรผสมผสาน

เปนการจัดระบบการผลิตแบบผสมผสาน

ไดผลผลิตตอเนื่อง  ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสดุ

ผักปลอดสารพิษ

ออยคั้นน้ํา

 การปลูกไมผลพืชแซม 

 สาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  

 สาธิตการผลิตพืชไร

 แปลงวนเกษตร  

 สาธิตการปลูกผักแบบไมใชดิน (Hydrophonics)

ปลูกผกัแบบไมใชดิน

เกษตรผสมผสาน



การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

* ตั้งแต ป 2542–2549 มีผูเขาชมและศึกษาดูงาน  
จํานวน 365 คณะ จํานวน 18,739 ราย

* ป 2550 จํานวน 13 คณะ ทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ จํานวน 781 ราย 
รวมคณะศึกษาดูงานทั้งหมด 378 คณะ 

จํานวน  19,520 ราย  
ประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป



โครงการตลาดเพื่อชุมชนโครงการตลาดเพื่อชุมชนโครงการตลาดเพื่อชุมชน

ดําเนินการในพื้นที ่6 ไร ภายใตการรับผิดชอบของสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี

ปจจุบันสหกรณบริการตลาดเพื่อชุมชนบางแตน จํากดั
มีสมาชิกถือหุนจํานวน   504 ราย

มทีุนเรอืนหุน รวมทั้งสิ้น  1,230,700.-บาท   



ปญหาและอุปสรรค

น้ําทวม

ชวงเดอืนกนัยายน

ถึง

ตนเดอืนพฤศจิกายน 2551

น้ําเค็ม

ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ

ถึง

ตนเดอืนพฤษภาคม ของทุกป

แนวทางแกไข
จัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของน้ําเค็มและน้ําทวม



5.5.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริขุดลอกและขุดลอกและ

กอสรางกอสรางอาคารบังคับน้ําคลองชุมพลอาคารบังคับน้ําคลองชุมพล

  พื้นที่ดําเนินการพื้นที่ดําเนินการ  บบ..โคกอุดมโคกอุดม  มม.1.1  ตต..หนองกี่หนองกี่  ออ..กบินทรบุรีกบินทรบุรี  จจ..ปราจีนบุรีปราจีนบุรี

  สํานักชลประทานที่สํานักชลประทานที่  99

  ตําแหนงที่ตั้งตําแหนงที่ตั้ง              พิกัดพิกัด  4747 PRR 001545 PRR 001545 -- 019571019571  ระวางระวาง  53375337 IIII

  พระราชดําริเมื่อพระราชดําริเมื่อ        1515  มิมิ..ยย.. 4343

  ระยะเวลาดําเนินโครงการระยะเวลาดําเนินโครงการ    เริ่มดําเนินการปเริ่มดําเนินการป  พพ..ศศ.2545.2545  แลวเสร็จปแลวเสร็จป  
พพ..ศศ.2545.2545

  งบประมาณการกอสรางงบประมาณการกอสราง        9,393,000.9,393,000.-- บาทบาท



แผนที่แผนที่  ::  ขุดลอกและกอสรางอาคารบังคบัน้ําคลองชุมพลขุดลอกและกอสรางอาคารบังคบัน้ําคลองชุมพล



6.6.โครงการอางเก็บน้ําคลองไมปลองอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอางเก็บน้ําคลองไมปลองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  พื้นทีด่ําเนินการพื้นทีด่ําเนินการ                    บานเขาลอยบานเขาลอย    มม.14.14  ตต..เนินหอมเนินหอม  ออ..เมืองเมือง  จจ..ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

  สํานักชลประทานที่สํานักชลประทานที่        99

  ตําแหนงที่ตั้งตําแหนงที่ตั้ง                            พิกดัพิกดั  4747 PQR 605721PQR 605721  ระวางระวาง    5237 II5237 II

  พระราชดําริเมื่อพระราชดําริเมื่อ                  2323 กก..พพ.. 25372537

  ระยะเวลาดําเนินโครงการระยะเวลาดําเนินโครงการ    เริ่มดําเนินการปเริ่มดําเนินการป  พพ..ศศ.2547.2547 แลวเสร็จในแลวเสร็จใน                              

ปป  พพ..ศศ.2555.2555

  ผลงานสะสมตั้งแตปผลงานสะสมตั้งแตป  25472547  ถึงสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือน  กันยายนกันยายน  25522552  ไดผลงานไดผลงาน  75.44 %75.44 %



แผนที่แผนที่  ::  โครงการอางเกบ็น้ําคลองไมปลองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริโครงการอางเกบ็น้ําคลองไมปลองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  



กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ สํานักบรหิารพื้นที่อนรุักษที่  1  ( ปราจนีบุร ี)

กรมอทุยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช



ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  25532553

ตั้งแตเดอืนตลุาคมตั้งแตเดอืนตลุาคม  2552 2552 -- มกราคมมกราคม  25532553

กิจกรรมบํารุงรักษาสวนเดิม  อายุ  2-6  ป  เนื้อที่  100 ไร

จัดเตรียมกลาไมปลูกซอม

ดายวัชพืชครัง้ที่ 1 เนื้อที่ 100  ไร

จัดเวรยามลาดตะเวน  ระวงัปองกันไฟ

ซอมทางตรวจการ  กวาง  4-6 เมตร  ระยะทาง  1  กิโลเมตร

ซอมแนวกันไฟ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

พรวนดินและใสปุย



วัตถุประสงคของโครงการวัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อเปนแหลงศึกษาและวิจัยทางดานวิชาการปาไม

เพื่อสนองแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเปนการสงเสริมใหราษฎรปลูกไมสมกบในที่ดินกรรมสิทธิ์

เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักและหวงแหนทรพัยากรปาไมและ    
พันธุไมปาที่หายาก



ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

ปญหาไฟปา  ซึ่งเกิดจากราษฎรทําการจุดไฟเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร          

ซึ่งบางครั้งจะมีไฟลามเขามาในแปลงปลูกปา  ซึ่งไดดําเนินการประชาสัมพันธ

บริเวณที่ใกลสวนปาฯ และจัดเวรยามลาดตะเวน  ดูแลแปลงปลูกปา

ปญหาราษฎรมักจุดไฟเผาปาเพื่อลาสัตวและเก็บหาของปา ซึ่งไดประชาสัมพันธ

ใหราษฎรทราบถึงโทษของการจุดไฟเผาปา และไดประสานกับเจาหนาที่อุทยาน

แหงชาติชวยลาดตระเวนและปราบปราม

ปญหาสัตวเลี้ยงที่ราษฎรนํามาเลี้ยงในแปลงปลูกปา  ทําใหตนไมถูกกักกิน      

และถูกเหยียบย่ําเสียหาย  จึงไดดําเนินการประชาสัมพันธและปลูกตนไม          

บางชนิดเพื่อปองกันสัตวเลี้ยง

ปญหางบประมาณที่ไดรับนอย การวางงานของราษฎรมีมาก  การจางแรงงาน

จึงไมทั่วถึง 



8.8.  โครงการถนนสายตนไมสวยโครงการถนนสายตนไมสวย  คูเมืองปราจีนบุรีคูเมืองปราจีนบุรี

โครงการในพระราชดําริของโครงการในพระราชดําริของ

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษ  อัครราชกุมารีอัครราชกุมารี



สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษ
ตนไมบริเวณ 2 ขางทาง ในทางหลวงหมายเลข 33 ชวง กม.151+524 (หนองชะอม) – กม. 176+371 
(หวยขื่อ) ระยะทาง  24.847 กม. โดยเฉพาะบานเนนิไฮ ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี มีตนไม
ยางขนาดใหญจํานวนมาก สรางความรวมรื่นและสวยงามใหกับถนนบรเิวณดังกลาว

““รักษาถนนสายตนไมสวยรักษาถนนสายตนไมสวย  ในสภาพธรรมชาติที่ยั่งยืนในสภาพธรรมชาติที่ยั่งยืน  ไวเปนที่ทํากินไวเปนที่ทํากิน

ของชาวบานของชาวบาน  และเปนของคูบานคูเมืองและเปนของคูบานคูเมือง  ปลูกเสริมตนไมไมมีการตัดปลูกเสริมตนไมไมมีการตัด””

รายละเอียดพระราชดําริรายละเอียดพระราชดําริ



วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
เสด็จเปนองคประธานเปดซุมถนนสายตนไมสวยตามโครงการ ”ชาวปราจีนรวมใจเทิดไทองค
ราชัน” ณ บริเวณแยกหนองชะอม ตําบลโคกไมลาย อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สืบเนื่อง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจรญิพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2550



บริเวณ กม.151+524บริเวณ กม.151+524



บริเวณ กม.176+371บริเวณบริเวณ  กมกม..176+371176+371



วัตถุประสงคโครงการวัตถุประสงคโครงการ

• สงเสริมการปลูกตนไมสองขาง

ทาง ถนนสายตนไมสวย คูเมือง
ปราจีนบุรี โดยการอนุรักษตนไม
เอกลกัษณที่เปนจุดเดนของทองถิ่น

ไวไมใหมีการตัด รักษาสภาพ
ธรรมชาติดั่งเดิมใหมากที่สุด และ
ปลกูตนไมเสริมตรงที่วาง



สภาพตนไมสองขางทางสภาพตนไมสองขางทาง



สภาพตนไมสองขางทางสภาพตนไมสองขางทาง



ตนไมในเขตทางถนนสายตนไมสวยตนไมในเขตทางถนนสายตนไมสวย((เดมิเดมิ))

• มีจํานวนทั้งสิ้น 3,119 ตน (ซายทาง 1,505 ตน ขวาทาง 1,614 ตน)

• อยูหางจากไหลทางไมเกิน 3.00 เมตร 1,198 ตน (ซายทาง 546 ตน          
ขวาทาง 652 ตน)

• ประเภทพันธุไม

ลําดวน   กามปู     หางนกยูง     กระถินณรงค     สะเดา    มะขาม     ตะแบก     
หูกวาง   ประดู       มะขามเทศ   ตีนเปด   คูณ      จามจุรี    หาด     มะมวง   
ยาง     มะตูม      สัก     ก่ํา       เฟองฟา     อินทนิล     พญาสัตบรรณ    ขาง    
ไทร   กระถินยักษ   กะทอน   ตะแก    ประดู     โมก     แหน    งิ้วปา       
ขนุน   แคปา    ถอน                         



ประเภทของตนไมที่ปลูกเสริมประเภทของตนไมที่ปลูกเสริม

อินทนิลอินทนิลตะแบกตะแบก นนทรีนนทรียางนายางนา

เสลา ตนคนู พญาสัตบรรณ ตะเคยีน หางนกยูง และตนไมที่เปนไม
ทองถิ่นอืน่ ๆ



9. โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดปราจีนบุรี

กรมชลประทาน



ความเปนมาของโครงการ

พระราชดําริพระราชดําริ       เมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมี
พระราชดํารัสกับอธิบดีกรมชลประทานให

พิจารณาวางโครงการชลประทานประเภท

อางเก็บน้ําในลุมน้ําหวยพระปรงและลุมน้ํา

หวยโสมง ซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํา
ปราจีนบุรี พรอมทั้งไดพระราชทานขอมูล
ที่ ทรงวางโครงการไว  ใหอธิบดีกรม
ชลประทานใชประกอบการพิจารณาเพื่อ

จัดหาน้ําใหราษฎรใชทําการเพาะปลูกได

ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง และมีน้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภคตลอดป นอกจากนี้ ยังมีพระ

ราชดํารัสเกี่ยวกับโครงการหวยโสมงในอีก

หลายโอกาส  



คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2532 เห็นชอบในหลักการและอนุมัติ
ใหกรมชลประทานดําเนินการศึกษา  สํารวจ   ออกแบบ และกอสรางโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําใน ลุมน้ําบางปะกงตอนบนและสาขา ซึ่งมีโครงการหวยโสมง 
จังหวัดปราจีนบุรี รวมอยูดวย

กรมชลประทาน   ศึกษารายงานความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม เสร็จ 
พฤษภาคม 2538 และการออกแบบรายละเอียดโครงการ เสร็จ สิงหาคม 2544

กรมชลประทาน   ขออนุญาตใชพื้นที่อุทยานแหงชาติทับลานและปางสีดา ซึ่ง
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติมีมติเห็นชอบใหเพิกถอนพื้นที่ฯทั้งสองแลว เมื่อ 13 
พฤษภาคม 2548

14 กรกฎาคม 2548 อุทยานแหงชาติเขาใหญ-ปางสีดา-ทับลาน-ปาดงใหญ  
ไดรับการประกาศเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ

กรมชลประทาน   ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่
มรดกโลก แลวเสร็จ พฤศจิกายน 2550

ความเปนมาของโครงการ



5 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก มีมติ

ไมขัดของในการดําเนินโครงการหวยโสมง

26 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติเห็นชอบรายงาน

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการฯ

ความเปนมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 อนุมัติใหกรมชลประทานเริ่ม

ดําเนินการโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี 

ระยะเวลาดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 9 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2561) 

วงเงินโครงการทั้งสิ้น 8,300 ลานบาท 



1. เปนแหลงน้ําตนทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจํานวน 111,300 ไร 
และฤดูแลงจํานวน 45,000 ไร  ในเขตอําเภอนาดี  และอําเภอกบินทรบรุ ี 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

2. ชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นทีลุ่มน้ําปราจีนบรุีและลุมน้ําสาขาในเขตพื้นที่ 
อําเภอนาด ีและอําเภอกบินทรบรุ ีจังหวัดปราจีนบุรี

3. เปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคของราษฎรและการประปา

4. ชวยรกัษาระบบนเิวศ ผลักดันน้ําเค็มและน้ําเนาเสียในแมน้าํปราจีนบรุ ีและ
แมน้ําบางปะกง

5. อางเก็บน้ําจะเปนแนวกันชนหรือแนวปองกันการบกุรุกทําลายพื้นที่ปาไมใน
เขตอุทยานแหงชาติทับลานและอุทยานแหงชาติปางสีดา รวมทั้งชวยเพิ่ม
ระดับความชุมชื้นในพื้นทีป่าไม ทําใหโอกาสการเกดิไฟไหมปาลดลง หรือหาก
เกิดไฟปาก็จะมีแหลงน้ําตนทุนที่จะสามารถนําน้ํามาใชดับไฟปาได

ผลประโยชนโครงการ



จัดใหมีการประชุมปฐมนเิทศโครงการและประชุมกลุมยอยรวมกบัประชาชน

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

- ประชุมปฐมนเิทศโครงการ 21 กันยายน 2549

- ประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 1 เมื่อ 30-31 มกราคม 2550

-  ประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2 เมื่อ 21 มิถุนายน 2550

- ประชุมปจฉิมนเิทศโครงการเมือ่ 19 ตุลาคม 2550

โดยสรปุ   ผูเขารวมประชุมสวนใหญมคีวามตองการใหดําเนนิการกอสราง

โครงการหวยโสมง และมีความคิดเห็นวาการพฒันาโครงการไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แหลงมรดกโลก รวมทั้งโครงการจะสามารถแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ําในการเกษตร อปุโภค-บรโิภค และบรรเทาปญหาอุทกภัยได

การมีสวนรวมของประชาชน



การดําเนนิงานโครงการ

1. การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวเสรจ็เมื่อเดอืนพฤษภาคม 
2538 และมีการแกไขเพิ่มเตมิ แลวเสร็จ เมือ่เดือนพฤศจิกายน 2546 และตอมาได
ทําการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่มรดกโลกเพิ่มเตมิ แลวเสรจ็เมื่อ
เดือน พฤศจิกายน 2550

2. การออกแบบรายละเอียดโครงการ แลวเสร็จ เดือนสิงหาคม 2544

3. การจัดหาที่ดิน (เขื่อนหัวงานและอางเก็บน้าํ)

- พื้นที่อุทยานแหงชาติทับลานและปางสีดา 1,645 ไร  อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรี
พจิารณาอนุมตัิเพิกถอนพื้นที่อุทยานแหงชาตทิั้งสองบางสวนเพื่อกอสรางโครงการ

- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ   4,527 ไร คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนออธิบดีกรมปาไม
มมีติเห็นชอบอนุญาตใหใชพื้นที่ เพื่อกอสรางโครงการ เมื่อ 25 มีนาคม 2548 ปจจุบันอยู
ระหวางการพจิารณาของกรมปาไม

- พื้นที่เขต สปก. 10,919 ไร สํานักงานปฏิรูปทีด่ินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อนุญาตใน
หลักการใหกรมชลประทานใชที่ดินเพื่อกอสรางโครงการแลวเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2552



การดําเนนิงานโครงการ

4. แผนงานกอสรางโครงการ

• งานเตรยีมงานเบื้องตน ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ.2553
ไดรบังบประมาณจากสํานักงาน กปร. จํานวน 77.774 ลานบาท

• งานเขื่อนหวังานฯ ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2554-2558

• งานระบบสงน้ําและระบายน้ํา ดําเนนิการในปงบประมาณ 
พ.ศ.2555-2561
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