โครงการอางเก็บน้ําหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ตั้งโครงการ บ.แกงยาว ต.แกงดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
พระราชดําริ
เมื่อวัน ที่ 22 มกราคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสกับอธิบดีกรม
ชลประทานใหพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอางเก็บน้ําในลุมน้ําหวยพระปรงและลุมน้ําหวยโสมง
ซึ่งเปนลํ าน้ําสาขาของแมน้ําปราจีนบุรี พรอมทั้งไดพระราชทานขอมูลที่ทรงวางโครงการไว ใหอธิบดีกรม
ชลประทานใชประกอบการพิจารณาเพื่อจัดหาน้ําใหราษฎรใชทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง และ
มีน้ําเพื่อการอุป โภคบริโ ภคตลอดป นอกจากนี้ ยังมีพระราชดํ ารั สเกี่ย วกับโครงการหว ยโสมงในอีกหลาย
โอกาส
สภาพปญหาและเหตุผลความจําเปน
1) ปญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีประสบปญหาการเกิดอุทกภัยสรางความเสียหายใหกับประชาชนในพื้นที่ มาโดยตลอด
โดยในป พ.ศ.2547 ขอมูลจากสํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พบวามีพื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัย ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ํานองในลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําสาขา (รวมลุมน้ําหวยโสมง) ในเขตพื้นที่
อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี รวมกวา 117 หมูบาน นอกจากนั้นในปพ.ศ.2549 มีพื้นที่ประสบภัยใน 2
อําเภอดังกลาวรวมกวา 207 หมูบาน สรางความเสียหายใหกับพื้นที่การเกษตรกวา 49,316 ไร พื้นที่ทําการ
ประมง/เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 289 ไร และถนน 360 สาย ซึ่งปญหาการเกิดอุทกภัยยังคงสรางความเสียหายใหแก
ราษฎรในพื้นที่อยางตอเนื่องและยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
2) ปญหาการเกิดภัยแลงในพื้นที่
ในปจจุบันพบวา พื้นที่การเกษตรบริเวณดานทายน้ําหวยโสมง ในเขตพื้นที่อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี
สวนใหญจะทําการเกษตรไดในชวงฤดูฝนเทานั้น สวนชวงฤดูแลงหรือชวงฝนทิ้งชวงจะไมสามารถทําการเกษตร
ไดเนื่องจากการขาดแคลนน้ํา ยกเวนในพื้นที่ลุมต่ําริมหวยโสมงและลําน้ําสาขาที่พอจะมีปริมาณน้ําไหลบาง จะ
มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของแหลงชุมชน
ตางๆ จะขาดแคลนในชวงฤดูแลงเชนกัน (เดือนธันวาคม-เดือนเมษายน) เนื่องจากไมมีแหลงเก็บกักน้ําตนทุน
ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยในป พ.ศ.2551 จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ที่ไดรับประกาศเปนพื้นที่ประสบภัย
แลง 582 หมูบาน ครอบคลุมพื้นที่ 64 ตําบล โดยอยูในเขตอําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรีกวา 190
หมูบาน ดังนั้นหากไมมีการพัฒนาโครงการหวยโสมงจะทําใหปญหาการขาดแคลนน้ํายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
อนุ มัติ ให ก รมชลประทานเริ่ มดํ าเนิ น การโครงการห ว ยโสมงอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั งหวั ด
ปราจีนบุรี ระยะเวลาดําเนินการโครงการทั้งสิ้น 9 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2561) วงเงินโครงการทั้งสิ้น
8,300 ลานบาท
ผลประโยชนของโครงการ
1. เปนแหลงน้ําตนทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจํานวน 111,300 ไร และฤดูแลงจํานวน 45,000 ไร
ในเขตอําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. ชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําสาขาในเขตพื้นที่ อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3. เปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา
4. ชวยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ําเค็มและน้ําเนาเสียในแมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ําบางปะกง

5. อางเก็บน้ําจะเปนแนวกันชนหรือแนวปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติทับลานและ
อุทยานแหงชาติปางสีดา รวมทั้งชวยเพิ่มระดับความชุมชื้นในพื้นที่ปาไม ทําใหโอกาสการเกิดไฟไหมปาลดลง
หรือหากเกิดไฟปาก็จะมีแหลงน้ําตนทุนที่จะสามารถนําน้ํามาใชดับไฟปาได
ผลการดําเนินงาน
1) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติใหกรมชลประทานดําเนินการกอสรางโครงการหวย
โสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีระยะเวลาดําเนินการ 9 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2553-2561) งบประมาณ
8,300 ลานบาท
2) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 นายกรัฐมนตรี (ประธาน กปร.) อนุมัติงบประมาณประจําป 2553 จํานวน
77.77 ลานบาท ใหแกกรมชลประทาน เพื่อดําเนินการเตรียมงานเบื้องตนและงานประชาสัมพันธของโครงการ
3) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 นายกรัฐมนตรี ประธาน กปร. ลงนามคําสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ที่ 1/2553
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะอนุกรรมการโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการบริหารโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(2) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
(3) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินและจัดแปลงอพยพ
(4) คณะอนุกรรมการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
4) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
พรอมกับเลขาธิการ กปร. ติดตามการดําเนินงานโครงการ
5) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 กรมชลประทาน ทําสัญญาวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
6) ในป 2554 นายกรัฐมนตรี (ประธาน กปร.) อนุมัติงบประมาณ ใหแก สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
ปราจีนบุรี กองทัพภาคที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปราจีนบุรี กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช กรมประชาสัมพันธ และกรมชลประทาน จํานวน 13,416,100 บาท
7) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี
8) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ไดมีการจายคาชดเชยรวมจํานวน 399 ลานบาท
9) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 กรมชลประทานไดลงนามในสัญญาจางกอสราง ผูรับจางกิจการรวมคา วีซีอีซี
ประกอบดวย บริษัทวิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด และบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริ่ง จํากัด และเขาทํางานประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2554 ปจจุบันอยูขั้นตอน สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
การดําเนินงานโครงการ
1. การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2538 และมีการแกไข
เพิ่มเติม แลวเสร็จ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 และตอมาไดทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวนที่
เกี่ยวของกับพื้นที่มรดกโลกเพิ่มเติม แลวเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2550
2. การออกแบบรายละเอียดโครงการ แลวเสร็จ เดือนสิงหาคม 2544
3. การจัดหาที่ดิน (เขื่อนหัวงานและอางเก็บน้ํา)
- พื้นที่อุทยานแหงชาติทับลานและปางสีดา 1,645 ไร อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแหงชาติทั้งสองบางสวนเพื่อกอสรางโครงการ
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 4,527 ไร คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนออธิบดีกรมปาไมมีมติเห็นชอบ
อนุญาตใหใชพื้นที่ เพื่อกอสรางโครงการ เมื่อ 25 มีนาคม 2548 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของกรมปาไม

- พื้นที่เขต สปก. 10,919 ไร สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อนุญาตในหลักการใหกรม
ชลประทานใชที่ดินเพื่อกอสรางโครงการแลวเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2552
4. แผนงานกอสรางโครงการ
- งานเตรียมงานเบื้องตน ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดรับงบประมาณจากสํานักงาน กปร. จํานวน
77.774 ลานบาท
- งานเขื่อนหัวงานฯ ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2554-2558
- งานระบบสงน้ําและระบายน้ํา ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2555-2561
5. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมชลประทานได
เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ไดลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวแลว
ระยะเวลาดําเนินการ

ป 2553 – 2561

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการชลประทานปราจีนบุรี กรมชลประทาน

ผลประโยชนของโครงการ
1) เปนแหลงน้ําตนทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจํานวน 111,300 ไร และฤดูแลงจํานวน 45,000 ไร
ในเขตอําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2) ชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําสาขา ในเขตพื้นที่อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
3) เปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา
4) ชวยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ําเค็มและน้ําเนาเสียในแมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ํา
5) อางเก็บน้ําจะเปนแนวกันชนหรือแนวปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติทับลานและ
อุทยานแหงชาติปางสีดา รวมทั้งชวยเพิ่มระดับความชุมชื้นในพื้นที่ปาไม ทําใหโอกาสการเกิดไฟไหมปาลดลง
หรือหากเกิดไฟปาก็จะมีแหลงน้ําตนทุนที่จะสามารถนําน้ํามาใชดับไฟปาได
แผนที่แสดงพื้นที่การเกษตรชลประทาน จํานวน 111,300 ไร

