ชื่อโครงการ

2. โครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ที่ตั้งโครงการ

อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบานคา และอําเภอปากทอ

พระราชดําริของ

พระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สรุปพระราชดําริ

ทรงมีพระราชดําริไวเมื่อประมาณป 2520 ที่จะใหมีปา ไมหลายแหงที่อุดม
สมบูรณตามสภาพและประเภทของปาไมที่เคยเปน และเปนแบบอยางของ
การพัฒนาฟนฟูสภาพปา และอนุรักษพันธุสัตวปา ใหคงอยูคูแผนดินสืบไป
รวมทั้ง “ขอใหสรางปาโดยมีคนอาศัยอยูดวย โดยไมทาํ ลายปา คือ ตองชวย
เขาเหลานั้นจริงๆ ใหมีความเปนอยูที่ดีพอสมควร เชน มีที่ดินทํากิน มีน้ํา ให
การศึกษา สงเสริมงานศิลปาชีพตางๆ ใหมรี ายไดเพิ่มขึ้น เมื่อเขาอยูไดแลว
เขาจะไดชวยดูแลปา” ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดพรอมใจกันดําเนิน
โครงการดังกลาวเพื่อถวายแดสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงคของโครงการ

ดําเนินโครงการดังกลาวเพือ่ ถวายแดสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
เพื่อที่จะสนองพระราชปณิธานที่จะทรงอนุรักษปาไม โดยใหราษฎรชวยกันรักษา
ปาอันเปนประโยชนตอการดํารงชีพของราษฎรเอง

หนวยงานรับผิดชอบ

กองพลพัฒนาที่ 1/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช/กระทรวง
เกษตรและสหกรณ/ ฯลฯ

ประเภทโครงการ

สิ่งแวดลอม/สงเสริมอาชีพ/การเกษตร

สรุปลักษณะของโครงการ

ปจจุบนั ในพืน้ ที่ดังกลาวมีโครงการสวนยอยๆ ทั้งหมด 6 แหง คือ
1.ศูนยศกึ ษาพรรณไมปา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ตั้งอยู ณ บริเวณแกงสมแมว
บานหวยมวง หมู 3 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง พื้นที่ประมาณ 3000 ไร
2.อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อําเภอปากทอ อําเภอบานคา
พื้นที่ 215,996 ไร
3.เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี (พื้นทีเ่ ดิม) พื้นที่ประมาณ 305,000 ไร
4.ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมน้ําภาชี (พื้นที่ขยายโครงการ) พื้นที่ประมาณ
105,000 ไร รวมพื้นที่ประมาณ 668,809 ไร
5.โครงการแปลงสาธิตระบบวนเกษตรและแหลงผลิตอาหาร (FOOD BANK)
บานหนองตาดั้ง ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง
6.โครงการฟารมตัวอยาง ตามแนวพระราชดําริ บานบอหวี อําเภอสวนผึ้ง

ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ พ.ศ.2533
งบประมาณทีไ่ ดรับในป
เริ่มตน และแหลงที่มาของ
งบประมาณในปที่เริ่มตน

ไมทราบงบประมาณที่ชัดเจน/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ/สํานักงาน กปร. ฯลฯ

งบประมาณทีไ่ ดรับแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตป
เริ่มตนจนถึงปจจุบันและ
แหลงที่มาของงบประมาณ

ไมทราบงบประมาณที่ชัดเจน /กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ/สํานักงาน กปร. ฯลฯ

ผลการดําเนินงานตั้งแต
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบๆ
เริ่มตนจนถึงปจจุบันโดยสรุป สวนปาฯใหราษฎรมีอาชีพและความเปนอยูใหดีขึ้นเพื่อใหเปนไปตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯที่อยากจะทรง “บานเล็กในปาใหญ”
นอกจากนี้มีการจัดสรางศูนยศึกษาพรรณไมปาฯเพื่อเปนที่รวบรวมพรรณไม
ปาของไทยที่ขึ้นในทองทีต่ างๆไวในแหลงเดียวกันใหไดมากชนิดที่สดุ เทาที่จะ
หามาไดและสามารถรอดตายได และการจัดทําแปลงสาธิตระบบวนเกษตร
บานหนองตาดั้ง และโครงการฟารมตัวอยางเพื่อใหราษฎรมีรายไดและฝกอาชีพ

ชื่อโครงการ

2.1.โครงการศูนยศึกษาพรรณไมปาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

ที่ตั้งโครงการ

บานหวยมวง หมูที่ 3 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง เนือ้ ที่ 3,000 ไร

พระราชดําริของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

สรุปพระราชดําริ

ทรงอยากเห็นพื้นที่สักแหงหนึ่งที่ใชเปนที่รวบรวมพรรณไมปาของไทยที่ขึ้น
ในทองที่ตา งๆ ไวในแหลงเดียวกันใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ ะหามาไดและ
สามารถรอดตายได

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วๆไปไดใชเปนแหลงศึกษาพรรณไมปาของไทยใน
อนาคต อีกทั้งเปนแหลงขยายพันธุเพื่อมิใหไมไทยของเราตองสูญพันธุ

หนวยงานรับผิดชอบ

ศูนยศึกษาพรรณไมปาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

ประเภทโครงการ

สิ่งแวดลอม/ศึกษาวิจัย

สรุปลักษณะของโครงการ

สภาพพื้นที่ของสวนปาโดยทัว่ ไปมีลักษณะเปนภูเขาเล็กๆ สลับเปนลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 3-10% สูงกวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยปาน
กลาง 180-240 เมตร เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วๆไปไดใชเปนแหลง
ศึกษาพรรณไมปาของไทยในอนาคต อีกทัง้ เปนแหลงขยายพันธุเพื่อมิใหไมไทย
ของเราตองสูญพันธุ

ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ พ.ศ.2533
งบประมาณทีไ่ ดรับในป
เริ่มตน และแหลงที่มาของ
งบประมาณในปที่เริ่มตน

ไมทราบงบประมาณที่ชัดเจน/กรมปาไม

งบประมาณทีไ่ ดรับแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตป
เริ่มตนจนถึงปจจุบันและ
แหลงที่มาของงบประมาณ

ไมทราบงบประมาณที่ชัดเจน/กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช

ผลการดําเนินงานตั้งแต
เมื่อจัดสรางพรรณไมปาฯ บรรลุตามเปาหมายแลว คณะกรรมการดําเนินงาน
เริ่มตนจนถึงปจจุบันโดยสรุป โครงการฯ ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบๆ สวนปาฯ ใหราษฎรไดมี
อาชีพและความเปนอยูใหดขี ึ้น ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ เปนที่รวบรวมพันธุไมประมาณ 300 ชนิด

ชื่อโครงการ

2.2 โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ที่ตั้งโครงการ

ครอบคลุมพื้นที่ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ ตําบลตะนาวศรี และตําบลทา
เคยในอําเภอสวนผึ้ง และตําบลบานคา และตําบลบานบึง ในอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี

พระราชดําริของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

สรุปพระราชดําริ

พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2539 ใหราษฎรชวยกันรักษาปาอันเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิตของราษฎร ซึ่งตอมา มูลนิธิสง เสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจาฯและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไดพรอมใจกันดําเนินโครงการ
สวนปาเฉลิมพระเกียรติและจัดทําเปนอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯในเวลาตอมา

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อเปนแหลงใหประชาชนทัว่ ไปไดมีโอกาสชื่นชมสภาพปาที่สมบูรณ และ
เล็งเห็นความสําคัญและหวงแหนทรัพยากรปาไมอนั มีคา ของชาติ

หนวยงานรับผิดชอบ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ/สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง)

ประเภทโครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ/ปาไม

สรุปลักษณะของโครงการ

พื้นที่รับผิดชอบ 215,996 ไร ในอุทยานฯ มีแหลงทองเที่ยวและเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ รวม 5 แหง คือ สถานที่ทอ งเที่ยวบริเวณโครงการอุทยานฯ
ซึ่งมีลําหวย 5 ลําหวย น้าํ ตกไทยประจัน บอน้ําพุรอนโปงกระทิง เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ และน้ําตกหาเดือนครึ่ง

ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ ป พ.ศ.2534
งบประมาณทีไ่ ดรับในป
เริ่มตน และแหลงที่มาของ
งบประมาณในปที่เริ่มตน

-/กรมปาไม

งบประมาณทีไ่ ดรับแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตป
เริ่มตนจนถึงปจจุบันและ
แหลงที่มาของงบประมาณ

ป พ.ศ.2551 งบปกติจากกรมอุทยานฯ เปนจํานวนเงิน 556,000 บาท

ผลการดําเนินงานตั้งแต
- ปรับปรุงภูมทิ ัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวและดูแลรักษาอาคารสถานที่
เริ่มตนจนถึงปจจุบันโดยสรุป - ปลูกซอมพืชโภชนาการและพืชสมุนไพร
- ปฏิบตั ิงานออกตรวจพื้นทีปา ฯลฯ

ชื่อโครงการ

2.3 โครงการแปลงสาธิตระบบวนเกษตรและแหลงผลิตอาหาร (FOOD
BANK) บานหนองตาดั้ง ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึง้

ที่ตั้งโครงการ

บานหนองตาดั้ง ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง

พระราชดําริของ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

สรุปพระราชดําริ

เริ่มกอตั้งเมือ่ ป 2539 เปนพื้นที่สาธิตซึง่ เกิดจากการจัดทํา “แปลงวนเกษตร”
ที่คิดคนรูปแบบการใชพื้นทีโ่ ดยนําเอาทรัพยากรตางๆ ทีม่ ีอยูในทองถิ่นนั้นๆ
มาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงหลักความสมดุลตามธรรมชาติ
ของระบบนิเวศเปนสําคัญ และจากการดําเนินงานขั้นตน เมื่อทรงทราบจึงได
มีพระราชเสาวนียจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2544 ทรงเห็นชอบที่จะใหบานหนองตาดั้ง เปนศูนยกลางในการพัฒนาเปน
แหลงผลิตอาหาร (FOOD BANK) และดําเนินการไปสูพ ื้นที่อื่นตอไป

วัตถุประสงคของโครงการ

เปนพื้นทีต่ ัวอยาง การจัดรูปแบบการใชประโยชนในพื้นทีท่ ํากิน ประกอบ
กิจกรรมดานปาไม ผสมผสานกับดานการเกษตรและ/หรือเลี้ยงสัตวในพื้นที่
เดียวกัน/เวลาเดียวกัน เพื่อใหไดผลผลิตอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ

หนวยงานรับผิดชอบ

ศูนยศึกษาพรรณไมปา/สวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประเภทโครงการ

การเกษตร/สงเสริมอาชีพ

สรุปลักษณะของโครงการ

แปลงสาธิตดังกลาว มีลักษณะเหมือนศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร
ประจําทองถิ่น มีหนาทีใ่ หความรูและเทคโนโลยีทางวิชาการเกษตรแผนใหม
ที่ถูกตอง และเหมาะสมแกชมุ ชนโดยมุงเนนใหเกษตรกรมีสวนรวม ในรูปแบบ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัตแิ ละพัฒนาใหเกิดผลผลิต
ดานการเกษตร เพิ่มประสิทธิผลสูการผลิตอาหารของชุมชนตอไป

ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ ป พ.ศ.2542
งบประมาณทีไ่ ดรับในป
เริ่มตน และแหลงที่มาของ
งบประมาณในปที่เริ่มตน

- /กระทรวงเกษตรและสหกรณ /จังหวัดราชบุรี

งบประมาณทีไ่ ดรับแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตป
เริ่มตนจนถึงปจจุบันและ
แหลงที่มาของงบประมาณ

- /กระทรวงเกษตรและสหกรณ /จังหวัดราชบุรี

ผลการดําเนินงานที่ผา นมา มีรูปแบบการสาธิตทั้งหมด 4 ดาน คือ การปลูก
ผลการดําเนินงานตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบันโดยสรุป พืชเนนรูปแบบผสมผสาน ดานเลี้ยงสัตว เปนการจัดระบบผังฟารม ดานการ
ประมง จัดทํากระชังสาธิตการเพาะเลี้ยงขยายพันธุปลา และดานการอนุรักษ
ดินและน้ํา โดยการสาธิตการปลูกหญาแฝกและจัดทําฝายชะลอความชุมชื้น

ชื่อโครงการ

2.4 โครงการฟารมตัวอยาง ตามแนวพระราชดําริ บานบอหวี และบานพุระกํา

ที่ตั้งโครงการ

บานบอหวี และบานพุระกํา ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พระราชดําริของ

สมเด็จนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

สรุปพระราชดําริ

ทรงมีพระราชดํารัสไวเกี่ยวกับการจัดตั้งฟารมตัวอยาง วา ตอนนี้พยายามจะ
เริ่มทําฟารมตัวอยางที่ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยหวังใหเปนแหลง
ผลิตอาหาร เปนคลังอาหารที่หลอเลี้ยงคนไทย ซึ่งเปนที่นาหวาดเกรงวา
ตอไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลําบาก จึงตองตั้งคลังอาหารขึ้น
ตามทีต่ างๆ

วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อใหราษฎรมีรายไดจากการรับจางและฝกอาชีพในฟารมฯสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได นอกจากนี้ยังเปนสถานที่เรียนรูแกประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนแหลง
ผลิตอาหาร และขยายผลสูการคา ไมเนนผลกําไร ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได

หนวยงานรับผิดชอบ

กรมชลประทาน/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมปศุสัตว/กรมสงเสริมการเกษตร/ฯลฯ

ประเภทโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต/สงเสริมอาชีพ

สรุปลักษณะของโครงการ

ภายในฟารมฯ อาจแบงกิจกรรมการดําเนินงานไดหลายประการ เชนดาน
การเกษตร (พืช) มีการปลูกไมผล พืชผัก พืชไร เพาะเห็ด โดยแบงกิจกรรม
ออกเปน 3 ภารกิจ คือ ดานการตลาด (ขายปลีกและสง) การแปรรูปผลผลิต
ดานการเกษตร และการถายทอดความรู สําหรับดานปศุสัตว แบงกิจกรรม
การเลี้ยงเปน สัตวขนาดเล็ก และสัตวปก โดยการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว
หลายชนิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดานการประมง ขุดบอ และเลี้ยงปลาในบอ
ดิน รวมทั้งดานอนุรักษปา ไม มีการปลูกพืชสมุนไพรและเลี้ยงหมูปา เปนตน

ปงบประมาณที่เริ่มดําเนินการ ป พ.ศ. 2545
งบประมาณทีไ่ ดรับในป
เริ่มตน และแหลงที่มาของ
งบประมาณในปที่เริ่มตน

ปงบประมาณ 2545-2546 เงินสวนพระองค (จากรายไดศูนยศิลปาชีพ)
และงบกลาง (กปร.)

งบประมาณทีไ่ ดรับแตละป
แยกเปนรายปตั้งแตป
เริ่มตนจนถึงปจจุบันและ
แหลงที่มาของงบประมาณ

ตั้งแตปงบประมาณ 2547 ปรับกิจกรรมเขาแผนงานงบประมาณปกติของ
สวนราชการตางๆในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผลการดําเนินงานตั้งแต
ภายในโครงการฟารมตัวอยางฯ แบงเปนงานดานตางๆรวม 9 ดาน คือ ดาน
เริ่มตนจนถึงปจจุบันโดยสรุป โครงสรางพื้นฐาน ดานการเกษตร ดานปศุสัตว ดานประมง ดานงานอนุรักษ
ปาไม ดานพลังงานทดแทน ดานการประสานงานในพื้นที่ ดานการสนับสนุน
ภารกิจโครงการฟารมฯ ดานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่ผานมาตั้งแตเริ่ม
โครงการจนถึงปจจุบันประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการไดรับประโยชนตาม
วัตถุประสงคตามโครงการดังกลาวเปนอยางมาก

